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Tövá bbi e rdekesse geke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

 HÍREK 

 Az EU elí te li áz örösz ágressziö t á kiberte rben,  

e s á tá mádá sök tövágyű rű zö  hátá sá tö l tárt 

 Índökölátlán ádátgyű jte sre derű lt fe ny á TikTökná l  

 Kivönűl á Göögle Oröszörszá gbö l, hátálmás  

bí rsá göt kápött bű csű zö űl 

 Jűniper Netwörks terme kek se rű le kenyse geire  

figyelmeztet á CÍSA  

 Má r 3 milliö  ándröidös eszkö zt fertö zö tt meg ez áz 

ű j ká rtevö   

STATISZTIKAI ADATOK 

 Íncidensek elöszlá sá tí pűs e s köcká záti besörölá s 

szerint 

 Eseme nyek elöszlá sá csápdátí pűsök álápjá n 

 Tá mádött pört szerinti elöszlá s 

CTI ELEMZÉS 

Málwárek tí pűsái  

Heti IT biztonsági tipp 

 Egy-ke t álápszintű  práktiká Windöws  

ádminöknák á mákács felhászná lö k 

„jelszö háckjei” ellen 

További érdekességekért és IT 

biztonsággal kapcsolatos  

tartalmakért látogasson el  

közösségi oldalainkra! 

@nki.göv.hű 

Nemzeti Kiberve delmi Ínte zet 
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https://www.instagram.com/nki.gov.hu/
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ÍT biztönsá gi 

HÍ REK 
ÍT biztönsá gi 

TÍPP 

Tövá bbi hí reke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Índökölátlán ádátgyű jte sre derű lt fe ny á TikTökná l  
  (infosecurity-magazine.com)  

Az Ínternet 2.0 gö rcsö  álá  vette á TikTök ándröidös (25.1.3.),  

válámint áz iOS-es (25.1.1.) verziö jű  möbilálkálmázá sök  

förrá skö djáit, e s ádátve delmi szempöntbö l ággásztö  dölgökát  

tálá lt. Bo vebben... 

Jűniper Netwörks terme kek se rű le kenyse geire  

figyelmeztet á CÍSA  

(securityaffairs.co)  

A Jűniper Netwörks biztönsá gi frissí te seket ádött ki tö bb terme ke t 

e rintö  biztönsá gi re sek megszű ntete se re. A tá mádö  á  

sebezhetö se gek ne melyike t felhászná lhátjá árrá, högy á tvegye áz 

irá nyí tá st áz e rintett rendszer felett. Bo vebben... 

Kivönűl á Göögle Oröszörszá gbö l,  

hátálmás bí rsá göt kápött bű csű zö űl 

(bleepingcomputer.com)  

358 milliö  döllá r e rte kű  pe nzbí rsá göt szábött ki á Röskömnádzör 

örösz me diáfelű gyeleti hátö sá g á Göögle-rá, ámie rt nem  

körlá töztá k egyes, áz örszá gbán tiltöttnák minö sű lö   

införmá ciö khöz válö  hözzá fe re st. Bo vebben... 

Az EU elí te li áz örösz ágressziö t á kiberte rben,  

e s á tá mádá sök tövágyű rű zö  hátá sá tö l tárt 
 (bleepingcomputer.com)   

Az Eűrö pái Uniö  Táná csá elí te li áz álápvetö  szölgá ltátá sökát nyű jtö  

szervezetek elleni örösz kibertá mádá sökát, ázök örszá ghátá rökön 

á tí velö  hátá sá e s lehetse ges eszkálá ciö já miátt, ámit áz EU  

elfögádhátátlán köcká zátnák tárt ─ nyilátköztá áz EU kű lű gyi e s 

biztönsá gpölitikái fö ke pviselö je. Bo vebben... 

IT biztonsági 

Tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n megtűdhátjá, 

mike nt á llí thátö  be á jelszö tö rte net

(pásswörd histöry) Windöws-ös  

kö rnyezetben. 

Má r 3 milliö  ándröidös eszkö zt 

fertö zö tt meg ez áz ű j ká rtevö   

(gbhackers.com) 

Hiá bá á Göögle álkálmázá s á rűhá zá nák 

ve delmi megöldá sá, á Göögle Pláy Prötect, 

idö rö l-idö re ű jább ká rtevö k tű nnek fel á 

Pláy Störe-ön. Az Eviná kiberbiztönsá gi 

ce g möst áz Aűtölycös nevű  ká rös kö drá 

figyelmeztet, ámi eddig má r 3 milliö   

eszkö zt fertö zö tt meg. 

A málwáre-t á ke szí tö i á „szöká sös”  

táktiká vál válámilyen válö s fűnkciö t is  

kí ná lö  álkálámázá sökbá rejtik. Ezek áz  

áppök lá tszö lág ázt teszik, ámit í ge rnek, 

pe ldá űl á Fűnny Cámerá ázt í ge ri, högy 

kű lö nbö zö  filterekkel vicces ke peket  

szerkeszthetű nk. Bo vebben... 

https://nki.gov.hu/
https://www.infosecurity-magazine.com/news/tiktok-engaging-in-excessive-data
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/indokolatlan-adatgyujtesre-derult-feny-a-tiktoknal/
https://securityaffairs.co/wordpress/133301/security/juniper-networks-critical-flaws.html
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/juniper-networks-termekek-serulekenysegeire-figyelmeztet-a-cisa/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/russia-fines-google-358-million-for-not-removing-banned-info/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/kivonul-a-google-oroszorszagbol-hatalmas-birsagot-kapott-bucsuzoul/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/eu-warns-of-russian-cyberattack-spillover-escalation-risks/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/az-eu-eliteli-az-orosz-agressziot-es-a-kibertamadasok-tovagyuruzo-hatasatol-tart/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/egy-ket-alapszintu-praktika-windows-adminoknak-a-makacs-felhasznalok-jelszohackjei-ellen/
https://gbhackers.com/android-malware-on-the-google-play-store/amp/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/mar-3-millio-androidos-eszkozt-fertozott-meg-ez-az-uj-kartevo/


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

Státisztikái 
ádátök 

2022.07.15.-2022.07.21. 

Az NBSZ NKÍ á ltál  

kezelt incidensekre  

vönátközö  státisztikái 

ádátök: 

Fenyegetettse gi 
szint: kö zepes 

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

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

https://nki.gov.hu/


Aktűá lis  
tártálmák 

A málwárek tí pűsái 

CTI jelentés 

A málwáre kifejeze s á rösszindűlátű  szá mí tö ge pes  

prögrámök ö sszeföglálö  neve. Legismertebb fájtá i á trö jáiák, 

zsárölö ví rűsök, ví rűsök, fe rgek e s bánki ká rtevö k.  

Ce ljűk jellemzö en á hászönszerze s, ká röközá s, illetve áz  

álkötö k rösszindűlátű  szá nde ká nák ve grehájtá sá.  

A málwárek fölyámátösán vá ltöznák, eze rt áz ellenű k válö  

ve dekeze s nágy kihí vá st jelent á felhászná lö k szá má rá,  

ebben prö bá l segí teni áz NBSZ NKÍ legű jább CTÍ jelente se, 

ámely á málwáre tí pűsök beműtátá sá e s ve delmi  

inte zkede sek ismertete se mellett, egy tá blá záttál is  

igyekszik ö sszeföglálni á le nyegi införmá ciö kát.  

 

Részletek...  

További érdekességekért 

és IT biztonsággal  

kapcsolatos tartalmakért 

látogasson el közösségi  

oldalainkra! 

@nki.göv.hű 

Nemzeti Kiberve delmi Ínte zet 

https://nki.gov.hu/it-biztonsag/elemzesek/malwarek-tipusai-cti-jelentes/
https://www.instagram.com/nki.gov.hu/
https://www.facebook.com/nki.gov.hu/

