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Kibertámadás érte a Stadler IT rendszerét
A Stadler informatikai rendszerét rosszindulatú szoftvertámadás érte. A társaság a szükséges
biztonsági intézkedéseket azonnal megtette, és bevonta az illetékességgel rendelkező hatóságokat is.
Az esettel kapcsolatos átfogó nyomozás jelenleg is zajlik.
A Stadler belső ellenőrzési rendszere feltárta, hogy a cégcsoport informatikai hálózatát rosszindulatú
szoftvertámadás (malware) érte, amely nagy valószínűséggel adatszivárgáshoz vezetett. Az adatszivárgás
nagyságrendjének meghatározásához további vizsgálat szükséges. A Stadler azt feltételezi, hogy az incidens
egy ismeretlen elkövetők által végrehajtott professzionálisan szervezett támadás eredménye. Az elkövetők a
Stadlertől nagy mennyiségű pénzt követelnek, s azzal fenyegetik a vállalatcsoportot, hogy a megszerzett
adatok nyilvánosságra hozatalával károkat okoznak a társaságnak és munkavállalóinak egyaránt.
A Stadler a szükséges biztonsági intézkedéseket azonnal megtette, és külső szakértőkből álló csapatot, illetve
az illetékes hatóságokat is bevonta az ügy kezelésébe. A társaság biztonsági mentései teljes egészében
hozzáférhetők és működőképesek. Az érintett rendszerek újraindítása jelenleg is folyamatban van. A
koronavírus okozta járványhelyzet és a kibertámadás ellenére az új járművek gyártása, és a járművek
karbantartása továbbra biztosított.
Kövesse a Stadlert a Linkedin és a Facebook oldalakon is.
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A Stadler Rail Csoportról
A nemzetközi járműgyártó Stadler székhelye a kelet-svájci Bussnangban található. Az 1942-ben alapított
vállalat számos gyártóüzemében, és több mint 40 karbantartó telephelyén közel 11 ezer munkavállalót
foglalkoztat. A Stadler átfogó termékkínálattal rendelkezik a nagyvasúti és városi vasúti piaci szegmensekben:
nagysebességű-, intercity-, regionális- és elővárosi vasúti járműveket, nehéz vasúti, földalatti, tram-train és
városi villamos járműveket is egyaránt gyárt. A Stadler nagyvasúti dízel-elektromos mozdonyokat,
tolatómozdonyokat és személyszállító kocsikat is szállít, többek között Európa legerősebb dízel-elektromos
mozdonya is Stadler fejlesztés. Emellett a Stadler továbbra is globális piacvezetőnek számít a fogaskerekű
járművek piacán.
További információ:
Stadler Rail Csoport
Kiss Csaba
Ügyvezető-igazgató helyettes
Kommunikáció és értékesítés
Telefon: +36 1 327 4060
Mobil: +36 30 511 0158
Email: csaba.kiss@stadlerrail.com
www.stadlerrail.com
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