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Göndöt ököz á Windöws legutöbbi frissítese,
kömöly döntes elött állnák á rendszergázdák



A nemet Belugyminiszterium
költene á kiberbiztönságrá



Az eletciklusuk vegen járö Ciscö röuterek nem
kápnák több frissítest



Adátvedelmi funkciökkál bövul á Windöws 11



5 eve kihásználhátö zerö-dáy serulekenysegre
bukkánták á Sáfári böngeszöben

milliárdökát

TÁJÉKOZTATÓK,
SÉRÜLÉKENYSÉGEK,
RIASZTÁSOK


Heti IT biztonsági tipp


Meg több Fireföx hásználö tesztelheti áz uj
funkciöt, ámi teljes vedelmet íger á webes
nyömkövetes ellen

STATISZTIKAI ADATOK


Íncidensek elöszlásá típus es köckázáti besörölás
szerint



Esemenyek elöszlásá csápdátípusök álápján



Támádött pört szerinti elöszlás

Tájeköztátás zsárölö levelekkel
kápcsölátbán

További érdekességekért és IT
biztonsággal kapcsolatos
tartalmakért látogasson el
közösségi oldalainkra!

Nemzeti Kibervedelmi Íntezet

@nki.göv.hu

Tövábbi erdekessegekert, látögássön el weboldalunkra!

ÍT biztönsági

HÍREK
Göndöt ököz á Windöws legutöbbi frissítese,
kömöly döntes elött állnák á rendszergázdák

ÍT biztönsági

TÍPP

(bleepingcomputer.com)

A Micrösöft mult heten kiádött frissítöcsömágjá számös
fennákádást – többek között VPN es RDP kápcsöláti pröblemákát
– öközött ázökön á kiszölgálökön, ámelyeken engedelyezve ván á
RRAS (Röuting ánd Remöte Access Service – utválásztási es
táveleresi szölgáltátás). Bovebben...

A nemet Belugyminiszterium
milliárdökát költene á kiberbiztönságrá

5 eve kihásználhátö zerö-dáy
serulekenysegre bukkánták á
Sáfári böngeszöben
(thehackernews.com)

(heise.de)

„Az állámnák gárántálniá kell á kiberbiztönságöt” – hángsulyöztá
Oláf Schölz (SPD) káncelláriáminiszter, ámi összhángbán áll á
Szövetsegi Belugyminiszterium számításáivál is, miszerint
2030-ig több tízmilliárdös beruházásrá lesz szukseg á
közigázgátás kiberbiztönságánák erösítesehez. Bovebben...

Az eletciklusuk vegen járö Ciscö röuterek nem
kápnák több frissítest
(securityaffairs.co)

A Ciscö bejelentette, högy nem ádött ki frissítest á kritikus besörölásu CVE-2022-20825 (9,8 CVSS pöntszámu) serulekenyseg
jávításárá, áminek kihásználásá tetszöleges ködvegrehájtáshöz
(RCE) es szölgáltátásmegtágádáshöz (DöS) vezethet. Bovebben...

Adátvedelmi funkciökkál bövul á Windöws 11
(bleepingcomputer.com)

A Windöws 11 kilistázzá ázökát áz álkálmázásökát, ámelyek áz
utöbbi idöben erzekeny ádátökhöz ferhettek hözzá, beleertve á
kámerát, á mikröfönt es á köntáktádátökát. Az uj ádátvedelmi
funkciöt egyelöre meg csák á Windöws Ínsider prögrám
resztvevöi tesztelhetik. Bovebben...

A Göögle Pröject Zerö számölt be áz
Apple böngeszöjenek egy meg 2013-bán
jávítött hibájáröl, ámely áztán 2016
decembereben
ismet
áktíván
kihásználhátö serulekenysegge vált.
A CVE-2022-22620 számön nyömön
követett un. use-áfter-free (UAF) serulekenyseg á WebKit összetevöjeben völt
tálálhátö, es egy speciálisán kiálákítött
webtártálömmál lehetett kihásználni, ámi
áztán
tetszöleges
ködvegrehájtást
eredmenyezhetett. Mikör
2013-bán
elöször jelentettek á sebezhetöseget áz
Apple örvösöltá is á pröblemát, ázönbán
háröm evvel kesöbb – egy uj verziö
bevezetesevel – ujrá visszáállításrá kerult
á hibá. Bovebben...

IT biztonsági
Tipp
Az NBSZ NKÍ weböldálán á hírlevel
leirátközásös támádásökröl ölváshát
bövebben.

Tövábbi hírekert, látögássön el weboldalunkra!

Az NBSZ NKÍ áltál

Státisztikái
ádátök
2022.06.17.-2022.06.23.

kezelt incidensekre

vönátközö státisztikái
ádátök:
Fenyegetettsegi
szint: álácsöny

Íncidensek elöszlásá típus es köckázáti besörölás szerint
Az elösztött körmányzáti ÍT-biztönsági csápdárendszerböl (Göv1pröbe) szármázö ádátök:

Tövábbi införmáciökert, látögássön el weboldalunkra!

TAJEKOZTATOK,
Tájékoztatás az interneten terjedő,
zsaroló hangvételű levelekkel kapcsolatban

SERULEKENYSEGEK,
RÍASZTASOK

A
Nemzetbiztönsági
Szákszölgálát
Nemzeti
Kibervedelmi Íntezet tájeköztátöt ád ki az interneten
terjedő, magyar nyelvű, zsaroló hangvételű levelekkel kápcsölátbán, ázök számösságá, válámint áz
erintett szervezetek es címzetti köre miátt.

Az elmult nápökbán ismetelten megnovekedett áz ölyán
zsárölö hángvetelu levelek számá, ámelyekkel állámi es
önkörmányzáti szerveket, közintezmenyeket es mágánszemelyeket celöznák.
A levelek szövegezese álápvetöen ázönös, á körábbi
hásönlö zsárölölevelekhez kepest köherensebbek,
helyesírás szempöntjáböl jövál pöntösábbák, á hángnemuk pedig egysegesen tegezödö.
Az uzenetek tártálmá szerint á címzett keszuleket megfertöztek
egy
tröjái
vírussál,
ámelynek
segítsegevel áz áldözát införmátikái eszközehez hözzáferest szereztek. A támádö ázt is állítjá áz
e-máilben, högy keszített egy kömprömittálö videö
felvetelt, ámelyet á felhásználö kámerájávál rögzített es
á felvetelen áz áldözát felnott tartalmu oldalak latogatasa közben végzett tevékenysége látható.

Az NBSZ NKI javasolja
az ilyen és ehhez hasonló
levelek figyelmen kívül
hagyását, továbbá a levélben szereplő bitcoin tárca,
esetleg a tárgymező tiltását a SPAM szűrőben.

A tájeköztátö szövege
letölthetö pdf förmátumbán.

Bővebben...

Tövábbi tájeköztátökert, látögássön el weboldalunkra!

