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Az Ukrájná t ce lzö  kibermu veletek eddigi  

tánulsá gái  
  (therecord.media)  

Az Euröpeán Cyber Cönflict Reseárch Ínitiátive á ltál ke szí tett  

Tállinn Wörkshöp jelente se szerint áz Ukrájná elleni kátönái 

könfliktus kezdete ö tá Oröszörszá g távályhöz ke pest há römször  

ánnyi ─ kö zel 800 ─ kibertá mádá st indí tött ukrá n ce lpöntök  

ellen.  Bo vebben... 

Tövá bbi hí reke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Zö ld utát kápött á digitá lis szölgá ltátá sökrö l szö lö  

EU-s jögszábá lycsömág áz Eurö pái Párlámenttö l  
 (ec.europa.eu)  

Az Eurö pái Bizöttsá g 2020 decembere ben terjesztette elö  

á digitá lis szölgá ltátá sökrö l szö lö  jögszábá lyrá (Digitál Services 

Act – DSA) e s á digitá lis piácökrö l szö lö  jögszábá lyrá (Digitál 

Márkts Act – DMA) vönátközö  jáváslátáit, ámelyeket áz Eurö pái 

Párláment möst elsö  ölvásátbán jö vá hágyött. Bo vebben... 
Andröidös 0-dáy se ru le kenyse -

get fedeztek fel ─ Pixel 6  

ke szu le kek biztösán e rintettek 
(xda-developers.com)  

Zhenpeng Lin, á Nörthwestern University 

Phd-hállgátö já nulládik nápi hibá t fede-

zett fel áz Andröid kernelben, ámelynek 

sikeres kihászná lá sá esete n körlá tlán 

hözzá fe re s szerezhetö  á ke szu le k felett.   

A biztönsá gi hibá minden ölyán 

ándröidös eszkö zt e rint, ámin á Linux 

kernel 5.10-es verziö já n álápulö  Andröid 

fut, í gy tö bbek kö zt pe ldá ul á Göögle Pixel 

6 (e s á 6 Prö t), válámint á Sámsung 

Gáláxy S22 terme kcsálá d tágjáit. A se ru le -

kenyse grö l á Göögle má r e rtesí te sre ke-

ru lt, ázönbán á sebezhetö se g jelenleg 

me g CVE ázönösí tö vál sem rendelkezik.  

Bővebben... 

IT biztonsági 

Tipp 

Fölytátö dik á HCSC’22–es nyeremény-

játékunk, bővebb införmáció áz  

NBSZ NKÍ weböldálá n tálá lhátö .  

A KKV-k fele egyá ltálá n nem föglálközik  

á tö bbte nyezö s hitelesí te ssel  
(helpnetsecurity.com)  

A tö bbte nyezö s hitelesí te s (MFA) má r egy e vek ö tá ele rhetö , e s á 

kiberbiztönsá gi szákmá á ltál kiemelten ájá nlött kiberve delmi 

megöldá s, ázönbán egy glöbá is felme re s szerint á KKV szektör 

szereplö inek jelentö s re sze me g mindig nincs igázá n tudátá bán 

ezzel. Bo vebben... 

Fölyámátösák á MySQL szerverek elleni  

tá mádá sök  
  (malware.news)  

ASEC elemzö csöpörtjá fölyámátösán figyelemmel kí se ri á sebez-

hetö  ádátbá zis szervereket ce lzö  ká rös szöftvereket. Windöws 

kö rnyezetben á tá mádá sök tö bbse ge MS-SQL szerver ellen  

irá nyul. Bo vebben... 
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