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Zöld utát kápött á digitális szölgáltátásökröl szölö EU-s jögszábálycsömág áz Euröpái Párlámenttöl



Az Ukrájnát
tánulságái



A KKV-k fele egyáltálán
á többtenyezös hitelesítessel

nem föglálközik



Fölyámátösák
támádásök

szerverek



Andröidös 0-dáy serulekenyseget fedeztek fel ─
Pixel 6 keszulekek biztösán erintettek

celzö

á

kibermuveletek

MySQL

eddigi

elleni

Heti IT biztonsági tipp


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

Bemelegítunk á HCSC’22-re! Játssz velunk Te is,
es nyerj NBSZ NKÍ ájándekcsömágöt!

Nemzeti Kibervedelmi Íntezet

STATISZTIKAI ADATOK


Íncidensek elöszlásá típus es köckázáti besörölás
szerint



Esemenyek elöszlásá csápdátípusök álápján



Támádött pört szerinti elöszlás

@nki.göv.hu

Tövábbi erdekessegekert, látögássön el weboldalunkra!
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Zöld utát kápött á digitális szölgáltátásökröl szölö
EU-s jögszábálycsömág áz Euröpái Párlámenttöl

TÍPP

(ec.europa.eu)

Az Euröpái Bizöttság 2020 decembereben terjesztette elö
á digitális szölgáltátásökröl szölö jögszábályrá (Digitál Services
Act – DSA) es á digitális piácökröl szölö jögszábályrá (Digitál
Márkts Act – DMA) vönátközö jáváslátáit, ámelyeket áz Euröpái
Párláment möst elsö ölvásátbán jöváhágyött. Bovebben...

Az Ukrájnát celzö kibermuveletek eddigi
tánulságái

Andröidös 0-dáy serulekenyseget fedeztek fel ─ Pixel 6
keszulekek biztösán erintettek
(xda-developers.com)

(therecord.media)

Az Euröpeán Cyber Cönflict Reseárch Ínitiátive áltál keszített
Tállinn Wörkshöp jelentese szerint áz Ukrájná elleni kátönái
könfliktus kezdete ötá Oröszörszág távályhöz kepest hárömször
ánnyi ─ közel 800 ─ kibertámádást indítött ukrán celpöntök
ellen. Bovebben...

A KKV-k fele egyáltálán nem föglálközik
á többtenyezös hitelesítessel
(helpnetsecurity.com)

A többtenyezös hitelesítes (MFA) már egy evek ötá elerhetö, es á
kiberbiztönsági szákmá áltál kiemelten ájánlött kibervedelmi
megöldás, ázönbán egy glöbáis felmeres szerint á KKV szektör
szereplöinek jelentös resze meg mindig nincs igázán tudátábán
ezzel. Bovebben...

Fölyámátösák á MySQL szerverek elleni
támádásök

Zhenpeng Lin, á Nörthwestern University
Phd-hállgátöjá nulládik nápi hibát fedezett fel áz Andröid kernelben, ámelynek
sikeres kihásználásá eseten körlátlán
hözzáferes szerezhetö á keszulek felett.
A biztönsági hibá minden ölyán
ándröidös eszközt erint, ámin á Linux
kernel 5.10-es verziöján álápulö Andröid
fut, így többek közt peldául á Göögle Pixel
6 (es á 6 Pröt), válámint á Sámsung
Gáláxy S22 termekcsálád tágjáit. A serulekenysegröl á Göögle már ertesítesre kerult, ázönbán á sebezhetöseg jelenleg
meg CVE ázönösítövál sem rendelkezik.
Bővebben...

IT biztonsági
Tipp

(malware.news)

ASEC elemzöcsöpörtjá fölyámátösán figyelemmel kíseri á sebezhetö ádátbázis szervereket celzö kárös szöftvereket. Windöws
környezetben á támádásök többsege MS-SQL szerver ellen
irányul. Bovebben...

Fölytátödik á HCSC’22–es nyereményjátékunk, bővebb införmáció áz
NBSZ NKÍ weböldálán tálálhátö.

Tövábbi hírekert, látögássön el weboldalunkra!

Státisztikái
ádátök

Az NBSZ NKÍ áltál
kezelt incidensekre
vönátközö státisztikái
ádátök:

2022.07.08-2022.07.14.

Fenyegetettsegi
szint: közepes

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

Tövábbi införmáciökert, látögássön el weboldalunkra!

