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A  héten volt a Föld napja, amely 

alkalomból az e-hulladék kezelésé-

ről olvashat hasznos információkat 

az NBSZ NKI  weboldalán. 

Rózsaszín WhatsApp  

témának álcázott kártevő 

terjed Androidon 
 (bleepingcomputer.com)  

Veszélyes új funkciókkal bővült az 

androidos WhatsApp Pink nevű 

kártékony alkalmazás, amely már 

képes a felhasználó tudtán kívül 

automatikusan válaszolni Signal, 

Telegram, Viber és Skype üzene-

tekre, és ezáltal továbbterjedni.  

Ez a káros app azzal reklámozza 

magát, hogy a népszerű WhatsApp 

rószínű változata, azonban valójá-

ban egy trójai program. Az ESET 

kutatói által közzétett videóban jól 

látható, hogy a rosszindulatú prog-

ram hogyan terjeszti magát más 

csevegő alkalmazásból érkező  

üzenetekre küldött válaszként,  

valamint hogy az alkalmazás ikon-

jára kattintva, mikét tűnik el az 

alkalmazás láthatósága, leplezve 

ezzel jelenlétét az eszközön.   

Bővebben.. 

Soron kívüli biztonsági frissítés érkezett  

a Google Chrome böngészőhöz! 
(securityweek.com)  

Idén már negyedik alkalommal került javításra nulladik napi sérülékenység (CVE-

2021-21224) a Google Chrome-ban. A legfrissebb (90.0.4430.85) verzió már elérhető 

Windows, Mac és Linux felhasználók számára automatikus és kézi frissítéssel egy-

aránt, amely további hat biztonsági hibát is befoltoz A Google ─ szokásához híven ─ 

most sem közölt részleteket sem a sérülékenységgel, sem annak kihasználásával kap-

csolatban, ami biztonsági kutatók részéről egyre több bírálatot szül.  

Hat EU-s intézmény is érintett a SolarWinds támadásban 
(securityaffairs.co)   

Johannes Hahn, az EU költségvetési és igazgatási biztosa megerősítette, hogy hat  

európai ügynökség érintett a SolarWinds ellátási lánc elleni támadásban. Mindez a 

CERT-EU által végzett incidenskivizsgálás eredménye, amelynek során megállapítást 

nyert, hogy összesen 14 európai uniós intézménynél volt használatban a SolarWinds 

Orion monitoring rendszere, azonban a szervezetekről nem közöltek bővebb  

információkat.  

Vigyázat: egyre több országban szed áldozatokat egy  

Facebook Messengeres csaló kampány 
(securityaffairs.co)  

A Group-IB egy Facebook Messenger felhasználókat érintő csaló kampányról közölt 

információkat, amely világszerte már több, mint 80 országban ─ például Kanadában, 

az Amerikai Egyesült Államokban, Franciaországban, Németországban, Olaszország-

ban ─ szedett áldozatokat. A csalás során számítógépes bűnözők hivatalosnak tűnő 

Facebook profilokon (“Messanger”, “Meseenger”, “Masssengar”) keresztül olyan 

hirdetéseket osztanak meg, amelyek a Facebook Messenger egy “frissített verziójá-

nak” letöltésére hívják fel a figyelmet, ami több csaló állítást tartalmazhat, például, 

hogy az új verzió lehetővé teszi, hogy láthassuk, hogy ki látogatta meg a Facebook 

profilunkat, azonban fontos tudnunk, hogy a Facebook Messengerben ilyen 

funkció nem létezik.  Bővebben... 

Közép-európai régiót érintő zsarolóvírus támadásokra figyelmeztet a szlovák CERT 
(sk-cert.sk)  

A szlovák  állami rendszerek kiberbiztonsági eseménykezelő központja, az SK-CERT április 16-én riasztást adott ki,  

amelyben zsarolóvírus támadások fokozott valószínűségére figyelmeztet Szlovákiát és a közép-európai régiót érintően.  

A figyelmeztetés szerint az elmúlt hónapok során sorozatos támadásokat észleltek szlovák célpontok ellen. A támadások  

során rendkívül magas ─ több százezer eurós ─ váltságdíjat követeltek az áldozatoktól. Az SK-CERT szervezetek számára  

fokozott elővigyázatosságot javasol, valamint a mentési rendszerek mielőbbi ellenőrzését. Bővebben...  
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