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Tanács  

Az NBSZ NKI weboldalán hasznos  

információkat olvashat arról, hogy 

milyen telemetriai információkat 

gyűjt a Firefox böngésző felhaszná-

lóiról. 

Nagyon megugrott az 

adathalászat a 

WhatsAppon tavaly év 

végén 
(bleepingcomputer.com)  

2019 utolsó negyedévére a 

WhatsApp-on terjedő adathalász 

linkek száma több, mint 13 ezer 

százalékkal emelkedett ─ jelentet-

te az e-mail biztonsággal foglalko-

zó VadeSecure vállalat. A cég 

összesen 5 020 egyedi phishing 

URL-t azonosított, a megdöbben-

tően nagy szám viszont egy konk-

rét kampányhoz köthető, amely a 

pornográf tartalmakat reklámozó 

Berbagi WhatsApp csoportot nép-

szerűsítette. A kampány következ-

tében a WhatsApp ─ 63 helyet 

előre ugorva ─ végül az 5. helyen 

végzett az adathalász támadások 

során megszemélyesített márkák 

éves összesítésében. Bővebben... Folytatódik a böngészőháború 
(bleepingcomputer.com)  

Az internetes böngészők folyamatosan igyekeznek elcsábítani egymástól a  

felhasználókat. A hónap elején a Microsoft a Windows 10 Start menüjében  

jelenítette meg promóciós kampányát, amely arra buzdította a Firefox felhasználó-

kat, hogy váltsanak Microsoft Edge böngészőre, újabban pedig a Chrome internetes 

áruházában jelentek meg olyan értesítések, amelyek a Microsoft Edge felhasználóit 

biztatják arra, hogy váltsanak Chrome böngészőre a nagyobb biztonság érdekében.  

Bővebben... 

Sikerült elhárítani az osztrák minisztériumok  

elleni kibertámadást 
(securityaffairs.co)  

Idén januárban az osztrák kül- és belügyminisztérium közös közleményben  

jelentették be, hogy informatikai rendszereiket súlyos kibertámadás érte. A külügy 

néhány napja közzétett információi szerint az egyértelműen kiberkémkedési célú  

támadás sikeresen elhárításra került. Már az első közlemény sem zárta ki, hogy a 

támadás hátterében egy idegen hatalom állhat, azonban a vizsgálatok alapján most 

már egy konkrét szereplő is szóba került az incidens kapcsán. Az Österreichischer 

Rundfunk (ORF) rádió információi szerint a támadást az orosz Turla csoport  

végezte. Bővebben... 

Egyes amerikai felhasználók hetek óta nem érik el  

a Tutanota fiókjukat 
(tutanota.com)  

Az amerikai AT&T internet szolgáltató egyes ügyfelei mobil platformról január 

vége óta nem érik el a Tutanotás mailboxukat. A titkosított levelező szolgáltatást 

nyújtó német cég már felvette a kapcsolatot az amerikai óriásvállalattal, akik bár 

kezdetben segítőkésznek mutatkoztak, megoldással a mai napig nem szolgáltak. 

Hasonló eset történt 2018 márciusában, amikor a Tutanota fiókok a Comcast  

hálózatából nem voltak elérhetőek, azonban akkor a hiba egy nap alatt elhárításra  

került. Bővebben... 

Egyre több szolgáltatás esik áldozatul az orosz internetes törvényeknek 
(securityaffairs.co)  

Február 14-től a Tutanota végponttól végpontig terjedő titkosítást alkalmazó levelező szolgáltatása is tiltásra került Oroszor-

szágban, a Protonmail és a ProtonVPN szolgáltatásokhoz hasonlóan. A hivatalos magyarázat szerint a kérdéses szolgáltatá-

sokat a kiberbűnözés előszeretettel alkalmazza, valamint a szolgáltatók nem működtek együtt az orosz hatóságokkal.  

Matthias Pfau, a Tutanota társalapítója szerint a tiltással egy újabb biztonságos online kommunikációs csatornától fosztották 

meg az orosz állampolgárokat. Bővebben... 
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