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ÍT biztönsá gi 
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ÍT biztönsá gi 

TÍPP 

Tövá bbi hí reke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Kibertá mádá s be ní tjá meg Pálermö vá rösá t  
(bleepingcomputer.com)  

A de l-ölászörszá gi Pálermö vá rösá kedden kibertá mádá st  

szenvedett el, ámely jelentö s hátá ssál ván á kö zszölgá ltátá sök 

sze les kö re re. Bo vebben... 

Tö bb milliö s beve telt hözött á tá mádö knák egy 

fáceböökös ádáthálá sz kámpá ny 
 (bleepingcomputer.com)  

A PÍXM New Yörk-i mesterse ges intelligenciá kö zpöntu   

kiberbiztönsá gi ce g kutátö i fedezte k fel ázt á nágyszábá su   

Fáceböökön terjedö  ádáthálá sz kámpá nyt, ámely á ldözátök  

milliö itö l gyu jtö tt fiö khitelesí tö  ádátökát. Bo vebben... 

Vilá gszerte tö bb milliö  ököszá rát e rintö  Bluetööth 

se ru le kenyse get fedeztek fel 
(jalopnik.com)  

Sultán Qásim Khán, áz NCC Gröup kiberbiztönsá gi kutátö já á 

Reuters hí ru gynö kse gnek ejuttátött videö bán demönstrá ltá, 

ámint egy láptöphöz csátláköztátött eszkö zzel kinyit, májd el is 

indí t egy Teslá t. Khán á Bluetööth Löw Energy (BLE) prötököll 

egy se ru le kenyse ge nek kihászná lá sá vál völt ke pes ezt ve ghezvin-

ni. Bővebben... 

Elö -háckelt fiö kökkál is tá mádhátnák á 

kiberbu nö zö k egy friss tánulmá ny szerint 
(thehackernews.com)  

Hábá r á fiö kök elleni tá mádá sökkál körá bbán tö bb tánulmá ny is 

föglálközött, Avinásh Sudhödánán fu ggetlen biztönsá gi száke rtö  

e s Andrew Páverd, á Micrösöft Security Respönse Center (MSRC) 

biztönsá gi szákembere árrá lett figyelmes, högy á fiö k le trehözá si 

fölyámátöt ezek nem vizsgá ltá k behátö bbán. Bo vebben... 

IT biztonsági 

Tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n bö vebben  

ölváshát á Mözillá Fireföx webes  

nyömkö vete s elleni u j funkciö já rö l. 

Kritikus Andröid sebezhetö se get 

jáví t á Göögle 2022. ju niusi  

frissí te se 
(securityweek.com)  

Ö sszesen 40 db, kö ztu k szá mös  

kritikus köckázáti besörölású  

se ru le kenyse get jáví tött á Göögle ju niusi 

jáví tö csömágjá. A legsu lyösább hibá  

(CVE-2022-20127) á System kömpönenst 

e rinti, kihászná lá sá tá völi kö dve grehájtá st 

(RCE) eredme nyezhet. A biztönsá gi re s áz  

Andröid 10, 11, 12 e s 12L verziö kát  

e rinti. Tövá bbi ke t kritikus se ru le kenyse g 

(CVE-2022-20140, CVE-2022-20145)  

jögösultsá g kiterjeszte st tesz lehetö ve , 

elö bbi áz Andröid 12, 12L verziö k, utö bbi 

pedig á 11-es verziö  tekintete ben.  

Bővebben... 

https://nki.gov.hu/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/italian-city-of-palermo-shuts-down-all-systems-to-fend-off-cyberattack/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/kibertamadas-benitja-meg-palermo-varosat/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/massive-facebook-messenger-phishing-operation-generates-millions/
https://pixmsecurity.com/blog/blog/phishing-tactics-how-a-threat-actor-stole-1m-credentials-in-4-months/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/tobb-millios-bevetelt-hozott-a-tamadoknak-egy-facebookos-adathalasz-kampany/
https://jalopnik.com/researchers-break-into-a-tesla-and-drive-away-using-blu-1848938417
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/vilagszerte-tobb-millio-okoszarat-erinto-bluetooth-serulekenyseget-fedeztek-fel/
https://thehackernews.com/2022/05/learn-how-hackers-can-hijack-your.html
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/elo-hackelt-fiokokkal-is-tamadhatnak-a-kiberbunozok-egy-friss-tanulmany-szerint/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/meg-tobb-firefox-hasznalo-tesztelheti-az-uj-funkciot-ami-teljes-vedelmet-iger-a-webes-nyomkovetes-ellen/
https://www.securityweek.com/google-patches-critical-android-vulnerabilities-june-2022-updates
https://source.android.com/security/bulletin/2022-06-01
https://source.android.com/security/bulletin/2022-06-01
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/kritikus-android-sebezhetoseget-javit-a-google-2022-juniusi-frissitese/


Tövá bbi införmá ciö ke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Státisztikái 
ádátök 

2022.06.03-2022.06.09. 

Az NBSZ NKÍ á ltál  

kezelt incidensekre  

vönátközö  státisztikái 

ádátök: 

Fenyegetettse gi 
szint: álácsöny 

Íncidensek elöszlá sá tí pus e s köcká záti besörölá s szerint 

Az elösztött körmá nyzáti ÍT-biztönsá gi csápdárendszerbö l (Göv1pröbe) szá rmázö  ádátök: 

https://nki.gov.hu/

