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ÍT biztönsá gi 

HÍ REK 
ÍT biztönsá gi 

TÍPP 

Tövá bbi hí reke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Jáví thátátlán biztönsá gi hibá t tálá lták  

áz Apple M1 pröcesszörökbán 
  (thehackernews.com)  

Az MÍT kutátö i „PACMAN” ne vre keresztelte k áz á ltáluk  

felfedezett, Apple M1 pröcesszörök chipsetjei elleni  

hárdvertá mádá st, ámely tetszö leges kö dfuttátá st eredme nyezhet á 

mácOS rendszereken. Bo vebben... 

Nemzeti kiberbiztönsá gi tesztkö zpöntöt tervez Svá jc  
(heise.de)  

A tervek szerint 2025-bán nyitjá k meg á „Cryptö Válley”-ke nt is 

ismert Zug vá rösá bán Svá jc u j nemzeti kiberbiztönsá gi  

tesztkö zpöntjá t. A 2020 ö tá egyesu letke nt mu kö dö  svá jci  

Nemzeti Kiberbiztönsá gi Tesztinte zet jelentö s beruhá zá sökkál 

nyitjá meg á kö zpöntöt, áhöl elsö sörbán á kritikus infrástruktu rá k-

höz tártözö  há lö zátbá kö thetö  eszkö zö k, válámint á digitá lis álkál-

mázá sök biztönsá gá t, sebezhetö se ge t vizsgá ljá k májd. Bo vebben... 

Egy u j rendszer lehetö ve  teszi áz ÍöT eszkö zö k  

á ltál gyu jtö tt ádátök minimálizá lá sá t 
 (thehackernews.com)  

A Cárnegie Mellön Egyetem kutátö i höztá k le tre á „Peekáböö”  

ne vre keresztel rendszert, ámelynek ce ljá, högy minimálizá ljá áz 

ÍöT eszkö zö k á ltál gyu jtö tt ádátökát, mielö tt ázökát feltö ltene  egy 

ku lsö  felhö szerverre. Bo vebben... 

Zsárölö ví rus tá mádá sök vá rhátö ák á „Fölliná”  

se ru le kenyse g kihászná lá sá vál 
 (therecord.media)  

A ne há ny hete felfedezett, e s hivátálösán tövá bbrá sem jáví tött 

windöws-ös nulládik nápi hibá já t (Fölliná) kiberbu nö zö k má r 

ölyán ká rös prögrámök terjeszte se re is kihászná ljá k, ámi csupá n 

egy le pe sre ván á zsárölö ví rusök terjeszte se tö l. Bővebben... 

IT biztonsági 

Tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n tö bbet tudhát 

meg áz Ü gyfe lkápu u j ke tfáktörös  

bejelentkeze si mö djá rö l. 

Má r 2 milliö  á ldözátá ván á  

legu jább ándröidös málwáre  

kámpá nynák  
(bleepingcomputer.com)  

Kiberbiztönsá gi kutátö k á mu lt  

hö nápbán  tö bb reklá m e s införmá ciö löpö  

szöftvert fedeztek fel á Göögle Pláy  

á ruhá zbán, ámelyek kö zu l legálá bb  

5 tövá bbrá is ele rhetö  áz álkálmázá sbölt-

bán. A Dr. Web möbilví rusök áktivitá sá rö l 

szö lö  jelente se szerint 2022 má jusá bán á 

reklá m e s införmá ciö löpö  trö jái  

prögrámök jelentette k á legnágyöbb  

fenyegete st áz Andröid eszkö zö k esete -

ben. Ebbe beletártöznák ázök á spywáre 

álkálmázá sök is, ámelyek ke pesek elfögni 

á ke tfáktörös (2FA) ázönösí tá shöz kápött 

egyszer hászná látös biztönsá gi kö dökát 

(OTP). Bo vebben... 

https://nki.gov.hu/
https://thehackernews.com/2022/06/mit-researchers-discover-new-flaw-in.html
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/javithatatlan-biztonsagi-hibat-talaltak-az-apple-m1-processzorokban/
https://www.heise.de/news/Schweiz-eroeffnet-Nationales-Testzentrum-fuer-Cybersicherheit-7137768.html
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/nemzeti-kiberbiztonsagi-tesztkozpontot-tervez-svajc/
https://thehackernews.com/2022/06/new-privacy-framework-for-iot-devices.html
https://arxiv.org/abs/2204.04540
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/egy-uj-rendszer-lehetove-teszi-az-iot-eszkozok-altal-gyujtott-adatok-minimalizalasat/
https://therecord.media/hackers-using-follina-windows-zero-day-to-spread-qbot-malware/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/zsarolovirus-tamadasok-varhatoak-a-follina-serulekenyseg-kihasznalasaval/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/igy-teheto-biztonsagosabba-az-ugyfelkapus-bejelentkezes/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/android-malware-on-the-google-play-store-gets-2-million-downloads/
https://news.drweb.com/show/review/?lng=en&i=14500
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/mar-2-millio-aldozata-van-a-legujabb-androidos-malware-kampanynak/


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

Státisztikái 
ádátök 

2022.06.10.-2022.06.16. 

Az NBSZ NKÍ á ltál  

kezelt incidensekre  

vönátközö  státisztikái 

ádátök: 

Fenyegetettse gi 
szint: kö zepes 

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/


Riásztá s Emötet málwáre kámpá nnyál  

ö sszefu gge sben  

 

Az NBSZ NKÍ riaszta st ád ki Emotet malware terjedésével  

kapcsolatban. A tápásztálátök álápján á málwáre  

terjeszte se re irá nyulö  e-máil teve kenyse g áz elmu lt  

idö szákbán ugrá sszeru en megemelkedett. Föntös tudni, 

högy á felado  – Ínte zetu nk tápásztálátái álápjá n – minden 

esetben hamisí tott. Elsö sörbán szenzití v ádátök  

megszerze se re tesz kí se rletet, mint pe ldá ul bánki ádátök, 

bö nge szö ben mentett ádátök, ku lö nbö zö  ázönösí tö k,  

emellett billentyu zetfigyele si funkciö vál is rendelkezik, e s 

zsarolóvírus telepítésre is álkálmás.  

Részletek…. 

 

Riásztá s Micrösöft terme keket e rintö   

se ru le kenyse gekrö l – 2022. ju nius  

 

Az NBSZ NKÍ riasztást ád ki Microsoft szöftvereket  
e rintö  kritikus kockázati besorolású sérülékenységek 
kapcsán, ázök súlyösságá, kihásználhátóságá, és á 
szöftverek sze leskö ru  elterjedtse ge miátt. 

A Micrösöft 2022. ju nius hávi biztönsá gi csömágjá bán ö sz-

szesen 55 ku lö nbö zö  biztönsá gi hibá t jáví tött, ámelyek kö -

zö tt á Follina néven hivatkozott nulladik napi (zero-day) 

sebezhetö se g (CVE-2022-30190,) is megtálá lhátö . 

Részletek... 

TA JE KOZTATO K, 

SE RÜ LE KENYSE GEK, 

RÍASZTA SOK 

Tövá bbi tá je köztátö ke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Tá je köztátá s Adöbe szöftverek  

se ru le kenyse geirö l – 2022. ju nius  

 

Az NBSZ NKÍ ta je koztato t ád ki áz Adobe 

szöftverfejlesztö  ce g terme keit e rinto   

sérülékenységekkel kapcsolatban, ázök 

su lyössá gá, válámint áz egyes  

biztönsá gi hibá kát e rintö  áktí v  

kihászná lá sök miátt. 

O sszesen 47 db se ru le kenyse g keru lt  

jáví tá srá, ebbö l – á gyá rtö i besörölá s  

szerint – 40 kritikus, 6 magas,  

1 pedig ko zepes köcká záti besörölá su . 

Az NBSZ NKI a biztonsági frissítések  

haladéktalan telepítését javasolja,  

amelyek elérhetőek az automatikus  

frissítésen keresztül, valamint  

manuálisan is letölthetőek a gyártói 

honlapokról. Bővebben... 

https://nki.gov.hu/figyelmeztetesek/riasztas/riasztas-emotet-malware-kampannyal-osszefuggesben/
https://nki.gov.hu/figyelmeztetesek/tajekoztatas/rendkivuli-tajekoztatas-microsoft-windows-support-diagnostic-tool-msdt-zero-day-serulekenyseg-kapcsan/
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-30190
https://nki.gov.hu/figyelmeztetesek/riasztas/riasztas-microsoft-termekeket-erinto-serulekenysegekrol-2022-junius/
https://nki.gov.hu/
https://nki.gov.hu/figyelmeztetesek/tajekoztatas/tajekoztatas-adobe-szoftverek-serulekenysegeirol-2022-junius/


Aktuá lis  
tártálmák 

Möbilfenyegetettse gek – Möbil Security 

Threáts  

CTI jelentés 

Az NBSZ NKÍ möbilfenyegetettse ge rö l szö lö  jelente se nek á 

ce ljá, högy ismertesse áz ölvásö vál á mindennápös  

telefönhászná lát vesze lyeit e s á ku lö nfe le köcká zá-
tökát, ámelyek á nem tudátös felhászná lö i mágátártá sbö l 

eredhetnek. Mivel á mái ököstelefönök má r miniszá mí tö ge -

peknek minö su lnek, e s hásönlö  fölyámátökát tudunk velu k 

elve gezni (bánkölá s, e-máileze s, kö zö sse gi teve kenyse gek 

stb.) mint egy szá mí tö ge pen (PC, láptöp stb.), eze rt sök  

hásönlö sá g ván á ke t fájtá eszkö z kö zö tt á rá nk leselkedö  

biztönsá gi fenyegete seket tekintve. Terme szetesen egy áz 

egyben nem feleltethetö  meg áz egyik eszkö z á má siknák, de 

ölyán införmá ciö kkál gázdágödhát áz ölvásö , ámelyeket 

szá mí tö ge phászná lát kö zben is kámátöztáthát. 

 

 

Részletek...  

További érdekességekért 

és IT biztonsággal  

kapcsolatos tartalmakért 

látogasson el közösségi  

oldalainkra! 

@nki.göv.hu 

Nemzeti Kiberve delmi Ínte zet 

https://nki.gov.hu/it-biztonsag/elemzesek/mobilfenyegetettsegek-mobil-security-threats/
https://www.instagram.com/nki.gov.hu/
https://www.facebook.com/nki.gov.hu/

