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Az NKI által kezelt incidensekre
vonatkozó statisztikai adatok:
2022.05.13. - 2022.05.19.

Kövessen minket weboldalunkon, ahol friss IT-biztonsági hírek kerülnek publikálásra!
Európai Uniós kiberbiztonság: halad a NIS irányelv módosítása
(heise.de)

Az EU Miniszterek Tanácsa, a Parlament és a Bizottság tárgyalói péntek este megállapodtak a hálózat- és
információbiztonsági irányelv módosításáról (NIS 2). A NIS 2 már nem csak a kritikus infrastruktúrákra korlátozódik, a
jövőben további területekre is ki fog terjedni (pl.: nyilvános elektronikus hírközlési és digitális szolgáltatások szolgáltatói, a
szennyvíz- és hulladékgazdálkodás, a kritikus termékek gyártói, a postai és futárszolgálatok). A felülvizsgált NIS-irányelv
célja, hogy megszüntesse az egyes tagállamokban a hálózat- és információbiztonsági intézkedések követelményei és
végrehajtása terén fennálló különbségeket. Bővebben...

Adatvédelmi aggályok merültek fel
az EU Data Acttel kapcsolatban
(heise.de)

Kikapcsolt iPhone-okat
támadhatnak a hackerek
(securityweek.com)

Egy németországi egyetem kutatói
elemezték
az
iPhone-ok
akkumulátor kímélő üzemmódját
(Low Power Mode – LPM), és
megállapították, hogy az üzemmód
komoly biztonsági kockázatokat
rejt magában, akár rosszindulatú
szoftverek futtatására is módot
adhat a kikapcsolt készülékeken.
Az LPM aktív marad akkor is,
amikor a felhasználó kikapcsolja a
készülékét, vagy az akkumulátor
alacsony energiaszintje miatt az
leáll. Bár az eszköz ilyenkor
teljesen kikapcsoltnak tűnik, az
LPM biztosítja, hogy néhány
funkció továbbra is képes legyen a
működésre. Bővebben...

IT biztonsági
Tanács

Az Európai Bizottság idén bejelentett adatmegosztási jogszabályának (Data Act) fő
célja a vállalatok közötti és a közszférával való adatcsere előmozdítása, új
adathozzáférési jogok bevezetése a hálózati termékek vonatkozásában, valamint a
nemzetközi adatátvitel biztonságosabbá tétele. Az Európai Adatvédelmi Testület
(EDPB) és az EU adatvédelmi tisztviselője, Wojciech Wiewiórowski azonban azt tanácsolja az Európai Parlamentnek és a Miniszterek Tanácsának, hogy
egyértelműbben korlátozzák a releváns adatok felhasználásának lehetőségeit a
felhasználók magánéletének védelmének érekében, ugyanis a tervezet záradéka
szerint vészhelyzet esetén a hatóságok hozzáférhetnek rendkívül érzékeny személyes
adatokhoz. Bővebben...

Zyxel tűzfalakat érintő kritikus sebezhetőség látott napvilágot
(securityweek.com)

A Rapid7 kiberbiztonsági cég és a Zyxel május 12-én tájékoztatta a felhasználókat,
hogy a Zyxel ATP, VPN és USG FLEX sor ozatú üzleti tűzfalai kr itikus
sebezhetőség által érintettek, amelyet egy távoli, nem hitelesített támadó kihasználhat
tetszőleges kódfuttatásra. Bővebben...

Fontos frissítés érkezett Apple eszközökhöz, mielőbb telepítse!
(forbes.com)

Néhány, például az Apple Cash-t, Apple Podcastet, Apple Messages-t érintő
Az NBSZ NKI weboldalán funkciójavítás mellett súlyos sérülékenységek kerültek javításra Apple
megtudhatjuk milyen beállításokkal termékekben. Az iOS-t érintően összesen 34 biztonsági hibát foltozott be a tech óriás,
használhatjuk biztonságosabban a amelyek közül bár egyik sem nulladik napi hiba, alkalmasak arra, hogy egy támadó
kompromittálja eszközeinket általuk. Bővebben...
Signal csevegő appot.

