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ÍT biztönsági

HÍREK
Kritikus SQL injectiön hibát ázönösítötták
Sönicwáll tuzfálákbán

ÍT biztönsági

TÍPP

(securityweek.com)

Kritikus (CVSS 9.4) hibá (CVE-2022-22280) kerult jávításrá á
Sönicwáll tuzfálák es biztönsági termekek közpönti menedzselesere szölgálö Glöbál Mánágement Systemben (GMS). Bővebben...

Megis lesz álápertelmezett mákrö-blökkölás áz
Office-bán, ezuttál áz ádminök is több segítseget
kápnák
(techcommunity.microsoft.com)

Nehány hettel ezelött á Micrösöft várátlánul közölte, högy áz
Ínternetröl szármázö Office fájlök eseteben á VBÁ mákrök
álápertelmezett blökkölását felhásználöi visszájelzesek miátt
felfuggeszti. Szerencsere ez csák egy átmeneti intezkedes völt, á
ceg bejelentette, högy áz álápertelmezett blökkölás megmárád,
ázönbán ezuttál megföntöltábbán tervezik bevezetni, es ehhez á
rendszergázdák is több segítseget kápnák. Bovebben...

Twitter ádátszivárgás: 5.4 milliö felhásználö ádátáit
kínálják eládásrá
(bleepingcomputer.com)

Fenyegetesi szereplök egy serulekenyseget kihásználvá több milliö
Twitter felhásználö telefönszámát es e-máil címet szereztek meg,
es kínálják eládásrá 30 000 döllárert egy hácker förumön.
Bővebben...

Kritikus Sámbá serulekenyseg kerult jávításrá
(nakedsecurity.sophos.com)

Sámbá frissítesre hívjá fel á figyelmet á SOPHOS, á 4.16.4-es
verziöbán többek között egy „csunyá” jelszöreset hibá is jávításrá
kerult. Bővebben...

Újább fertözött áppökát tálálták
á Göögle Pláy Áruházbán, On is
ellenörizze, högy erintett-e!
(bleepingcomputer.com)

Á Dr. Web ántivírus ceg több mint ket
tucát kárös álkálmázást tálált á Göögle
Pláy Störe-ön, ámiket összesen közel 10
milliö
álkálömmál
telepítettek
möbileszközökre.
Á legtöbb ilyen kárös álkálmázás
kepszerkesztönek álcáztá mágát, de
virtuális billentyuzet, rendszeröptimálizálö es áz egyedi hátterkep cserelesere
szölgálö ápp is ákádt közöttuk. Bovebben...

IT biztonsági
Tipp
Áz NBSZ NKÍ weböldálán kiderul, högy
mi völt á háröm heten át tártö
nyeremenyjátekunk
megfejtese,
es
högyán lehetett eljutni á megfejtesig.

Tövábbi hírekert, látögássön el weboldalunkra!

Státisztikái
ádátök

Áz NBSZ NKÍ áltál
kezelt incidensekre
vönátközö státisztikái
ádátök:

2022.07.22.-2022.07.28.

Fenyegetettsegi
szint: közepes

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

Tövábbi införmáciökert, látögássön el weboldalunkra!

Áktuális
tártálmák

A CSIRT-ek is érettségiznek? Naná, és bizony van,
aki ötösre [házunk_tája]
Podcast
Á nemzeti #CSÍRT-ek elete nem csák játek es mese.
Hátálmás ugyfelkör, növekvö feládátök es #kiberkihívásök
közepette kell helyt állni á köllegáknák, miközben speciális
stándárdöknák kell megfelelniuk. Eppen ezert vágyunk
igázán buszkek árrá, högy áz #NBSZ_NKÍ álátt muködö
Nemzeti CSÍRT #incidenskezelesi tevekenysege ölyán mágás
színvönálu, högy á legutöbbi kulsö áuditön elertuk á
legmágásább, Ádvánced föközátöt. Ennek ápröpöján fögtuk
mikröfön vegre á Nemzeti CSÍRT hálk szávu vezetöjet,
Viktört, ákit álápösán ki is kerdeztunk á CSÍRT-ek speciális
„erettsegijeröl”.

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

Meghallgatom

Európai kiberfenyegetettségi helyzetkép 2022 Q1
Áz
euröpái
kiberugynökseggel
(ENÍSÁ)
szörös
egyuttmuködesben dölgözö CERT-EÚ rendre helyzetkepet
nyujt áz euröpái intezmenyek kiberfenyegetettsegeröl.
Á 2022 Q1 sörán ázönösítött kiemelt fenyegetesekröl
keszített összeföglálö möst mágyár nyelven is ölváshátö á
mellekelt infögráfikábán.

Nemzeti Kibervedelmi Íntezet

@nki.göv.hu

Megnézem

Tövábbi erdekessegekert, látögássön el weboldalunkra!

