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Tövá bbi hí reke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Másszí v kibertá mádá s álátt á ll Litvá niá  
(securityaffairs.co)  

A litvá n ve delmi miniszte riúm kö zleme nye szerint áz örszá g 

egyes á llámi szervei e s mágá nvá llálközá sái mú lt he t ö tá intenzí v 

tú lterhele ses (DDöS) tá mádá s álátt á llnák, száke rtö k pedig  

tövá bbi tá mádá sökát válö szí nú sí tenek, kú lö nö sen á szá llí tá si, 

energiá e s pe nzú gyi szektörök tekintete ben. Bo vebben... 

Rekördökát dö ntö tt áz ádáthálá sz tá mádá sök  

szá má áz elsö  negyede vben  
 (helpnetsecurity.com)  

Az APWG legfrissebb jelente se szerint 2022 Q1 sörá n e szlelte k á 

legtö bb ádáthálá sz tá mádá st, ámely elsö  álkálömmál háládtá meg 

áz egymilliö t. Hávi böntá sbán is rekörd szú letett, ide n  

má rciúsbán úgyánis egy hö náp álátt kö zel fe lmilliö  (384 291) 

phishing tá mádá st regisztrá lták. Bővebben... 

Az LMBTQ kö zö sse g tágjáit ce lözzá k á legú jább 

sextörtiön kámpá nnyál  
 (bleepingcomputer.com)  

Az Egyesú lt A llámök Szö vetse gi Kereskedelmi Bizöttsá gá (FTC) á 

he ten hí vtá fel áz LMBTQ kö zö sse g figyelme t áz ö ket ce lzö ,  

kú lö nbö zö  tá rskeresö  plátförmökön (pl.: Grindr e s Feeld) terjedö  

zsárölö kámpá nyrá. Bo vebben... 

IT biztonsági 

Tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n bö vebb  

införmá ciö t ölváshát á HCSC’22–s 

nyereme nyjá te kúnkkál kápcsölátbán. 

Göögle: ÍSP-k is segí tette k áz 

ölász ke mszöftvergyá rtö t  
(securityaffairs.co)  

A kereskedelmi ke mszöftverek piácá nák 

virá gzá sá t e kesen bizönyí tjá, högy á  

Göögle kiberfenyegete s-felderí tö   

diví ziö já, á TAG (Threát Análysis Gröúp) 

tö bb, mint 30 ke mszöftvergyá rtö t kí se r 

figyelemmel, ákik á llámi szereplö knek 

á rúlnák felú gyeleti megöldá sökát.  

A „prödúktivitá s” á núlládik nápi (0-dáy) 

hibá k szá má bán is me rhetö : á TAG á ltál 

2021 sörá n ázönösí tött, ö sszesen 9  

núlládik nápi hibá kö zú l 7-hez pöntösán 

ilyen ce gek á ltál ke szú lt explöit. A TAG 

legútö bbi jelente se ben áz ölász RCS Lábs 

mö dszereibe nyú jt ne mi betekinte st.  

Bővebben... 

VMWáre szerverek elleni Lög4Shell tá mádá sökrá 

figyelmeztet á CÍSA 

(thehackernews.com)  

A távály e v ve ge n felfedezett, Apáche Lög4j kö nyvtá rát e rintö  

kritikús sebezhetö se g kömöly riádálmát keltett kiberbiztönsá gi 

szákmái kö rö kben, úgyánis á nyí lt förrá skö dú  prögrámkö nyvtá r 

áz egyik legne pszerú bb náplö zö  sege dprögrám. Bővebben... 

https://nki.gov.hu/
https://securityaffairs.co/wordpress/132676/cyber-warfare-2/lithuania-massive-ddos.html
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https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/bemelegitunk-a-hcsc22-re-jatssz-velunk-te-is-es-nyerj-nbsz-nki-ajandekcsomagot/
https://securityaffairs.co/wordpress/132553/malware/rcs-labs-spyware-spreads.html
https://blog.google/threat-analysis-group/italian-spyware-vendor-targets-users-in-italy-and-kazakhstan/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/google-isp-k-is-segitettek-az-olasz-kemszoftvergyartot/
https://thehackernews.com/2022/06/log4shell-still-being-exploited-to-hack.html
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/log4shell-hirkoveto/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/log4shell-hirkoveto/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/vmware-szerverek-elleni-log4shell-tamadasokra-figyelmeztet-a-cisa/


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

Státisztikái 
ádátök 

2022.06.24-2022.06.30. 

Az NBSZ NKÍ á ltál  

kezelt incidensekre  

vönátközö  státisztikái 

ádátök: 

Fenyegetettse gi 
szint: kö zepes 

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

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

https://nki.gov.hu/


Aktúá lis  
tártálmák 

Tövá bbi e rdekesse geke rt, lá tögássön el Facebook oldalunkra! 

US Colonial Pipeline elleni  

támadás következményei 
CTI jelentés 

A technölö giá fölyámátös fejlö de se vel áz infökömmúniká ciö s 

eszkö zö k integrá lö dá sá egyre elterjedtebb á kritikús  

infrástrúktú rá kbán á kö nnyebb kezelhetö se g, mönitörözá s 

e s reákciö ke pesse g nö vele se e rdeke ben. Az á tlág pölgá ri e let 

fú ggö se ge ezen infrástrúktú rá k fölyámátös ele rhetö se ge tö l 

vesze lyesen erö s. Má r tö bb rege ny e s mözifilm bemútáttá mi 

tö rte nne, há ezen szölgá ltátá sökbán kiese s tö rte nne.  

Sájnös, sök esetben á válö sá g me g ijesztö bb, mint á fikciö .  

A tá rsádálöm tágjáinák mindennápjáit tá mögátö   

kritikús  infrástrúktú rá k fölyámátösán ce lkeresztben vánnák 

ellense ges körmá nyök vágy kiberbú nö zö i csöpörtök á ltál.  

Bővebben... 

Ha kihívásra vágysz,  

jelentkezz a HCSC’22-re! 

Részletek... 

https://www.facebook.com/nki.gov.hu/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/elemzesek/us-colonial-pipeline-elleni-tamadas-kovetkezmenyei/
https://nki.gov.hu/rendezvenyek/hcsc22/

