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ÍT biztönsá gi 

TÍPP 

Tövá bbi hí reke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Twitter ádátszivá rgá s: 5.4 milliö  felhászná lö  ádátáit 

kí ná ljá k eládá srá 

 (bleepingcomputer.com)  

Fenyegete si szereplö k egy se ru le kenyse get kihászná lvá tö bb milliö  

Twitter felhászná lö  telefönszá má t e s e-máil cí me t szerezte k meg, 

e s kí ná ljá k eládá srá 30 000 döllá re rt egy hácker fö rumön.  

Bővebben... 

Kritikus Sámbá se ru le kenyse g keru lt jáví tá srá  

(nakedsecurity.sophos.com)  

Sámbá frissí te sre hí vjá fel á figyelmet á SOPHOS, á 4.16.4-es  

verziö bán tö bbek kö zö tt egy „csu nyá” jelszö reset hibá is jáví tá srá 

keru lt. Bővebben... 

Kritikus SQL injectiön hibá t ázönösí tötták  

Sönicwáll tu zfálákbán 

  (securityweek.com)  

Kritikus (CVSS 9.4) hibá (CVE-2022-22280) keru lt jáví tá srá á  

Sönicwáll tu zfálák e s biztönsá gi terme kek kö zpönti menedzsele se -

re szölgá lö  Glöbál Mánágement Systemben (GMS).  Bővebben... 

Me gis lesz álápe rtelmezett mákrö -blökkölá s áz  

Office-bán, ezu ttál áz ádminök is tö bb segí tse get 

kápnák 

  (techcommunity.microsoft.com)  

Ne há ny he ttel ezelö tt á Micrösöft vá rátlánul kö zö lte, högy áz  

Ínternetrö l szá rmázö  Office fá jlök esete ben á VBÁ mákrö k  

álápe rtelmezett blökkölá sá t felhászná lö i visszájelze sek miátt  

felfu ggeszti. Szerencse re ez csák egy á tmeneti inte zkede s völt, á 

ce g bejelentette, högy áz álápe rtelmezett blökkölá s megmárád, 

ázönbán ezu ttál megföntöltábbán tervezik bevezetni, e s ehhez á 

rendszergázdá k is tö bb segí tse get kápnák. Bo vebben... 

IT biztonsági 

Tipp 

Áz NBSZ NKÍ weböldálá n kideru l, högy 

mi völt á há röm he ten á t tártö   

nyereme nyjá te kunk megfejte se, e s  

högyán lehetett eljutni á megfejte sig. 

Ú jább fertö zö tt áppökát tálá lták 

á Göögle Pláy Á ruhá zbán, O n is 

ellenö rizze, högy e rintett-e! 
(bleepingcomputer.com)  

Á Dr. Web ántiví rus ce g tö bb mint ke t  

tucát ká rös álkálmázá st tálá lt á Göögle 

Pláy Störe-ön, ámiket ö sszesen kö zel 10 

milliö  álkálömmál telepí tettek  

möbileszkö zö kre.  

Á legtö bb ilyen ká rös álkálmázá s  

ke pszerkesztö nek á lcá ztá mágá t, de  

virtuá lis billentyu zet, rendszeröptimálizá -

lö  e s áz egyedi há tte rke p csere le se re  

szölgá lö  ápp is ákádt kö zö ttu k. Bo vebben... 
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Tövá bbi införmá ciö ke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Státisztikái 
ádátök 

2022.07.22.-2022.07.28. 

Áz NBSZ NKÍ á ltál  

kezelt incidensekre  

vönátközö  státisztikái 

ádátök: 

Fenyegetettse gi 
szint: kö zepes 

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

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

https://nki.gov.hu/


Áktuá lis  
tártálmák 

A CSIRT-ek is érettségiznek? Naná, és bizony van,  

aki ötösre [házunk_tája] 

Podcast 

Á nemzeti #CSÍRT-ek e lete nem csák já te k e s mese.  

Hátálmás u gyfe lkö r, nö vekvö  feládátök e s #kiberkihí vá sök 

kö zepette kell helyt á llni á kölle gá knák, mikö zben speciá lis 

stándárdöknák kell megfelelniu k. E ppen eze rt vágyunk  

igázá n bu szke k árrá, högy áz #NBSZ_NKÍ álátt mu kö dö  

Nemzeti CSÍRT #incidenskezele si teve kenyse ge ölyán mágás 

szí nvönálu , högy á legutö bbi ku lsö  áuditön ele rtu k á  

legmágásább, Ádvánced föközátöt. Ennek ápröpö já n fögtuk 

mikröfön ve gre á Nemzeti CSÍRT hálk szávu  vezetö je t,  

Viktört, ákit álápösán ki is ke rdeztu nk á CSÍRT-ek speciá lis 

„e rettse gije rö l”.  

Meghallgatom 

További érdekességekért 

és IT biztonsággal  

kapcsolatos tartalmakért 

látogasson el közösségi  

oldalainkra! 

@nki.göv.hu 

Nemzeti Kiberve delmi Ínte zet 

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

Európai kiberfenyegetettségi helyzetkép 2022 Q1  

Áz eurö pái kiberu gynö kse ggel (ENÍSÁ) szörös  

egyu ttmu kö de sben dölgözö  CERT-EÚ rendre helyzetke pet 

nyu jt áz eurö pái inte zme nyek kiberfenyegetettse ge rö l.  

Á 2022 Q1 sörá n ázönösí tött kiemelt fenyegete sekrö l  

ke szí tett ö sszeföglálö  möst mágyár nyelven is ölváshátö  á 

melle kelt infögráfiká bán. 

Megnézem 
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