
 Az NKI által kezelt incidensekre 

vonatkozó statisztikai adatok:  

2020.01.24. - 2020.01.30. 

Kövessen minket megújult weboldalunkon, ahol friss IT-biztonsági hírek kerülnek publikálásra! 

Emotet: Teljes informatikai kár a Berlini Fellebbviteli Bíróságnál 
(heise.de)  

Az informatikai infrastruktúra teljes újjáépítését javasolja a Berlini Fellebbviteli Bíróságot ért tavaly szeptemberi Emotet 

fertőzésről szóló törvényszéki jelentés. A T-Systems CERT által végzett vizsgálat eredménye ellentmond a kezdeti hivata-

los tájékoztatásnak, miszerint az incidens során nem történt adatszivárgás. A mostani információk szerint a fertőzést okozó 

Emotet, valamint Trickbot káros kódok több napig képes voltak észrevétlenül működni és adatokat gyűjteni a bíróság  

hálózatán. Bővebben... 
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Az NBSZ NKI weboldalán hasznos  

információkat olvashat az Országos 

Mentőszolgálat segélyhívó applikációjá-

ról, az ,,ÉletMentő” alkalmazásról. 

Mostantól Twitteren is  

kérhetnek segítséget az 

Androidos felhasználók 
(engadget.com)  

A Google új technikai támogatási mó-

dot vezetett be, mostantól a Twitter 

közösségi oldalon is válaszolnak az 

Androidos kérdésekre. A felhaszná-

lóknak nem kell direkt üzenetet írni-

uk, egy egyszerű tweetben feltehetik a 

kérdést, amit csupán el kell látniuk 

a #AndroidHelp hashtaggel, amire a 

hivatalos @android fiók kezelői fog-

nak válaszolni. A Google Redditen 

közzétett bejegyzése szerint a felhasz-

nálók az alábbi témakörök kapcsán 

várhatnak segítséget: általános hibael-

hárítás, identitás (vagy Azonosság) és 

hitelesítés, hozzáférhetőség, bizton-

ság, valamint egyéb androidos funkci-

ók. A módszer előnye, hogy a fel-

használók böngészhetnek a korábban 

feltett kérdések között, így elképzel-

hető, hogy problémájukra a kérdés 

feltevése előtt is választ kaphatnak.  

Komoly adatvédelmi incidens a H&M-nél 
(securityaffairs.co)  

A hamburgi adatvédelmi biztos kivizsgálást kedvezményezett a H&M ruhakeres-

kedelmi lánc kapcsán, ugyanis felmerült a gyanú, hogy a cég megfigyeli az  

alkalmazottjait. A vizsgálat során kiderült, hogy a cég nurembergi kirendeltségé-

nek vezetősége szisztematikusan érzékeny információkat gyűjtött a munkatársak-

ról, például egészségügyi állapotukról, szociális kapcsolataikról, vagy épp  

szabadidős tevékenységükről. A H&M felső vezetése nyilatkozatban ítélte el az 

illegális adatgyűjtést, és közölték, hogy teljes mértékben együttműködnek a  

hatósággal az eset tisztázása végett.  

Török hacker csoport állhatott görög kormányzati  

weboldalak leállása mögött 
(securityaffairs.co)  

A görög kormány közleményben tudatta, hogy az elmúlt hetekben több elosztott 

szolgáltatás megtagadással járó (DDoS) támadás következtében egyes kormányzati 

weboldalak ─ többek között a miniszterelnök, a nemzeti rendőrség, a tűzoltóság,  

a belügyminisztérium, a külügyminisztérium, valamint az állami tőzsde hivatalos 

oldalai ─ elérhetetlenné váltak. A kiesés bizonyos esetekben több mint 90 percen 

át tartott, azonban a kormányzati szóvivő szerint az ellenintézkedések sikeresek 

voltak és website-ok működését helyreállították. Bővebben... 

Egyre több kommunikációt figyelnek meg a bűnüldözés  

során Németországban 
(heise.de)  

Németországban 2018 során több telefonos és internetes kapcsolat került  

megfigyelésre, mint az előző évben. Összességében a megfigyelt kapcsolatok  

száma 4,4 százalékkal 19 474-re emelkedett ─ jelentette be a Szövetségi Igazság-

ügyi Hivatal szerdán Bonnban. Ezzel szemben azon nyomozások száma, amelyek-

ben a bíróságok megfigyelést rendeltek el 9,3 százalékkal 5 104-re csökkent.  

Megfigyelést messze a legtöbb ─ összesen 7 846 esetben ─ a kábítószerrel kapcso-

latos törvénysértés miatt lefolytatott eljárások során alkalmaztak. Bővebben... 
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