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Androidosok figyelem: 

visszatért a Flubot!  
(securityaffairs.co)  

Visszatért – a hazánkban korábban 

széles körben terjedő – androidos 

Flubot kártevő, amely  

csomagküldő SMS-ek helyett,  

ezúttal hamis biztonsági  

frissítésként igyekszik megfertőzni 

az áldozatok eszközeit.  

Az új-zélandi CERT kutatói hamis 

biztonsági értesítésekre lettek  

figyelmesek, amelyek azt állítják, 

hogy az Android rendszer Flubot 

kártevővel fertőződött meg,  

aminek eltávolításához telepíteni 

kell egy biztonsági frissítést.  

Az értesítésben az is szerepel, 

hogy a felhasználóknak  

engedélyezniük kell az ismeretlen 

forrású alkalmazások telepítését 

ahhoz, hogy a biztonsági frissítés 

sikeresen települjön az eszközön. 

Bővebben... 

A Google, amelyik felhasználónál csak teheti, beállítja a 2FA-t  
(bleepingcomputer.com)  

A kereső óriás bejelentette, hogy az év végéig 150 millió Google felhasználónál  

állítja be automatikusan az  – egyébként opcionálisan választható – kétlépcsős  

azonosítást (2FA). Mindez azokra a felhasználókra vonatkozik, akik a megfelelő 

beállításokkal, például egy hitelesítésre alkalmas Google alkalmazással, vagy  

hardverkulccsal, illetve az adatok visszaállításához szükséges biztonsági mentéssel, 

esetleg visszaállítási mechanizmussal rendelkeznek. Azok számára, akiknek nem 

érhető el a 2FA bejelentkezés, egyéb alternatív fiókvédelmi megoldáson dolgoznak. 

Bővebben... 

Az Apple egy éve tud róla, hogy lehetséges pénzt lopni  

zárolt iPhone-ról, eddig mégsem javította a hibát 
 (bleepingcomputer.com)  

A Birminghami és a Surrey Egyetem kutatói az érintés nélküli fizetések elleni relay 

támadásokat vizsgálva azt találták, hogy az Apple Pay segítségével jogosulatlan  

fizetéseket lehet végrehajtani egy zárolt iPhone-ról Visa kártyával. Az iPhone  

felhasználóknak a sikeres fizetéseket alapesetben engedélyezniük kell a telefon  

Face ID, Touch ID vagy jelszóval történő feloldásával. Bizonyos esetekben ─ például 

tömegközlekedésért való fizetés esetén ─ a készülék feloldása megnehezíti a fizetési 

folyamatot a felhasználó számára. Bővebben... 

Gamerekre utazik egy új kártevő  
(kaspersky.com)  

A Kaspersky bukkant rá a BloodyStealernek elnevezett káros kódra egy undergro-

und fórumon, amelyet készítői azzal hirdettek, hogy az számos adatot képes  

eltulajdonítani a fertőzött eszközökről, többek közt jelszavakat, bankkártya adatokat, 

illetve különböző játékplatformok (Bethesda, Epic Games, GOG, Origin, Steam) 

munkameneteinek információit. Felmérések szerint a kártevő szinte már az egész  

világon felbukkant, köszönhetően annak, hogy viszonylag alacsony költséggel  

(havi 10 dollárért) bárki bérbe veheti (lásd: malware-as-a-service üzleti modell).  

Bővebben... 

Bepereltek egy kórházat, amiért zsarolóvírus támadás alatt is fogadtak betegeket,  

mindez egy újszülött életébe került 
(threatpost.com)  

Vádat emeltek az amerikai Springhill Medical Center ellen, egy újszülött halála miatt. Nicko Silar elhunyta előtt még hat 

hónapig volt intenzíven, amiért szüléskor a köldökzsinór a nyaka köré tekeredett, és a fellépő oxigénhiányos állapot miatt 

az agya visszafordíthatatlanul károsodott. A kereset szerint a kórház hibázott, amiért úgy fogadtak betegeket, hogy egy  

zsarolóvírus támadás miatt a kórház dolgozói nem fértek hozzá betegadatokhoz, illetve több rendszer sem működött  

megfelelően, például az, amelyik a magzati szívmonitorozásért felelt volna. Bővebben... 
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