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Aktí ván kihászná lt zerö-dáy se ru le kenyse get jáví t 

á Chröme u j verziö já 
  (bleepingcomputer.com)  

A legutö bbi biztönsá gi frissí te s á ltál jáví tött, mágás köcká záti  

besörölá su  zerö dáy sebezhetö se g (CVE-2022-2294) á WebRTC 

(Web Reál-Time Cömmunicátiöns) kömpönenst e rinti, ámelyet á 

Göögle Threát Análysis Gröup (TAG) szerint e szák-köreái kö tö -

de su  háckerek hászná lnák ki sze les kö rben. Bo vebben... 

Tövá bbi hí reke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Helyzetke p: jelentö s zsárölö ví rus nyömá s álátt áz 

ege szse gu gyi á gázát 
 (news.sophos.com)  

A Söphös kö zze tette á mintegy 31 örszá g, kö zel 400 ege szse gu gyi 

szervezete nek bevöná sá vál ve gzett á tfögö  vizsgá látá nák eredme -

nyeit, ámely áz ege szse gu gyi á gázát kiberfenyegetettse ge nek ─ 

ezen belu l is kiemelten á válö s zsárölö ví rus fenyegete si szint ─ 

felme re se t ce löztá. Bo vebben... 
Ke mprögrámök elleni  

ve delemmel erö sí t áz Apple  
(zdnet.com)  

Az Apple införmá ciö kát bejelentette á 

májdáni iOS 16, iPádOS 16 e s mácOS 

Venturá rendszerekben bevezete sre  

keru lö  Lezá rá si mö d (Löckdöwn Möde) 

elneveze su  u j ve delmi megöldá sá t, ámit 

elsö sörbán u jsá gí rö knák, áktivistá knák, 

e s körmá nyzáti álkálmázöttáknák szá n-

nák, ke mszöftverek elleni megerö sí tett 

ve delem gyáná nt. Az Apple u ttö rö  megöl-

dá ske nt hivátközik á funkciö rá, Íván 

Krstic , á ce g biztönsá gi terveze se rt felelö s 

vezetö je szerint hábá r á felhászná lö k csu-

pá n egy rendkí vu l kis há nyádá t e rintik á 

szöfisztiká lt ce lzött kibertá mádá sök, á 

ce g mindent megtesz áze rt, högy áz ö  biz-

tönsá gukrö l is göndösködjön. Bo vebben... 

IT biztonsági 

Tipp 

Fölytátö dik á HCSC’22–es nyeremény-

játékunk, bővebb införmáció áz  

NBSZ NKÍ weböldálá n tálá lhátö .  

Tu lterhele ses tá mádá s e rt nörve g á llámi  

weböldálákát e s önline szölgá ltátá sökát 
(securityaffairs.co)  

A Nörve g Nemzetbiztönsá gi Hátö sá g (NSM) kö zleme nye szerint á 

mu lt he t sörá n tu lterhele ses (DDöS) tá mádá s miátt vá lt ele rhe-

tetlenne  tö bb nörve g á llámi weböldál. A hátö sá g szerint á 

kibertá mádá söke rt egy örösz-bárá t kiberbu nö zö i szervezö de s á 

felelö s. Bo vebben... 

Ce ges se ru le kenyse gi införmá ciö kkál prö bá lt 

pe nzt keresni, fu lö n csí pte k á dölgözö t  
 (bleepingcomputer.com)  

Legtö bbszö r á figyelmetlense g á fö  emberi kiberbiztönsá gi  

köcká zát öká, de sájnös ázzál is szá mölni kell, högy ván, áki szá n-

de kösán e l visszá á szervezeti belsö s införmá ciö kkál. Bo vebben... 
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