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

 HÍREK 

 Nem söká ig e lt á brit párláment TikTök fiö kjá  

 Le nyeges vá ltözá sök kerü lnek bevezete sre á  

dökümentümök bizálmássá gá nák jelö le se re  

szölgá lö  TLP jelze si rendszerben 

 Ezeknek áz álkálmázá söknák á lcá zzá k á  

kiberbü nö zö k leggyákrábbán á ví rüsökát 

 Sü lyös kibertá mádá s e rte á  

Ne met Ípári e s Kereskedelmi Kámárá t  

 Mác-et hászná l? Azönnál tö rö lje ezeket á  

prögrámökát, há fel lenne nek telepí tve! 

STATISZTIKAI ADATOK 

 Íncidensek elöszlá sá tí püs e s köcká záti besörölá s 

szerint 

 Eseme nyek elöszlá sá csápdátí püsök álápjá n 

 Tá mádött pört szerinti elöszlá s 

Heti IT biztonsági tipp 

 Gyermekve delmi fünkciö  e rkezett á Snápchátre, 

mütátjük mi ez, e s högyán lehet beá llí táni!  

További érdekességekért és IT 

biztonsággal kapcsolatos  

tartalmakért látogasson el  

közösségi oldalainkra! 

@nki.göv.hü 

Nemzeti Kiberve delmi Ínte zet 

https://nki.gov.hu/
https://www.instagram.com/nki.gov.hu/
https://www.facebook.com/nki.gov.hu/
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HÍ REK 
ÍT biztönsá gi 

TÍPP 

Sü lyös kibertá mádá s e rte á  

Ne met Ípári e s Kereskedelmi Kámárá t  

(securityaffairs.co)  

Mü lt he t sörá n kibertá mádá s e rte á Ne met Ípári e s Kereskedelmi 

Kámárá (DÍHK) weböldálá t, áminek kö vetkezte ben ─ megelö zö  

inte zkede ske nt ─ á teljes införmátikái infrástrüktü rá leá llí tá srá 

kerü lt. A tá mádá s kivizsgá lá sá ig telefönön e s fáxön e rhetö  el á 

szervezet. Bővebben... 

Ezeknek áz álkálmázá söknák á lcá zzá k á  

kiberbü nö zö k leggyákrábbán á ví rüsökát 

 (thehackernews.com)  

A VirüsTötál elemze se szerint á kiberbü nö zö k egyik legegyszerü bb 

pszichölö giái mánipülá ciö s trü kkje, högy á málwáre-t egy ne pszerü  

álkálmázá snák á lcá zzá k. Bővebben... 

Le nyeges vá ltözá sök kerü lnek bevezete sre á  

dökümentümök bizálmássá gá nák jelö le se re szölgá lö  

TLP jelze si rendszerben 

   (helpnetsecurity.com)  

A Förüm öf Íncident Respönse ánd Secürity Teám (FÍRST)  

frissí tette áz e rze keny införmá ciö k megösztá sá rá vilá gszerte  

hászná lt Tráffic Light Prötöcöl (TLP), elneveze sü  jelze si rendszert. 

Bővebben... 

Nem söká ig e lt á brit párláment TikTök fiö kjá  

  (bbc.com)  

Csüpá n ne há ny nápig völt ele rhetö  áz Egyesü lt Kirá lysá g  

párlámentje nek hivátálös TikTök fiö kjá. A kezdeme nyeze s kömöly 

felhá börödá st keltett egyes könzervátí v brit párlámenti ke pviselö k 

kö re ben, ákik kö zö s nyilátközátbán ke rte k á fiö k megszü ntete se t, 

ámí g á TikTök nem „bizönyí tjá hitelt e rdemlö en”, högy á plátförm 

nem ád hözzá fe re st felhászná lö i ádátökhöz á kí nái körmá nyzát 

szá má rá. Bo vebben... 

IT biztonsági 

Tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n á Snápchát ü j 

Fámily Center fünkciö já rö l ölváshát  

bö vebben. 

Mác-et hászná l? Azönnál tö rö lje 

ezeket á prögrámökát, há fel 

lenne nek telepí tve! 

 (lifehacker.com)  

Egy biztönsá gi szákember he t ká rös  

kö döt tártálmázö  áppliká ciö t is  

ázönösí tött á Mác-es App Störe-bán.  

Az Apple eszkö zö k e s áz AppStöre  

álkálmázá sbölt á kö zve lekede s szerint 

biztönsá gösábbák, mint áz ándröidös 

e s á windöwsös tá rsái, mivel áz Apple 

hí resen szigörü án tártjá á gyeplö t, e s 

álápös vizsgá látnák veti álá  áz  

áppökát, mielö tt ázök áz App Störe-bá 

kerü lhetne nek. Sájnös ez nem jelenti 

ázt, högy ezt áz ellenö rze si pröcedü rá t 

ne lehetne kijá tszáni. Bo vebben... 

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

https://securityaffairs.co/wordpress/134121/hacking/dihk-cyberattack.html
https://www.dihk.de/de
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/sulyos-kibertamadas-erte-a-nemet-ipari-es-kereskedelmi-kamarat/
https://thehackernews.com/2022/08/virustotal-reveals-most-impersonated.html
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/ezek-a-kiberbunozok-kedvenc-alca-alkalmazasai-a-virusterjeszteshez/
https://www.helpnetsecurity.com/2022/08/08/first-traffic-light-protocol-2-0/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/lenyeges-valtozasok-kerulnek-bevezetesre-a-dokumentumok-bizalmassaganak-jelolesere-szolgalo-tlp-jelzesi-rendszerbe/
https://www.bbc.com/news/uk-politics-62410234
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/nem-sokaig-elt-a-brit-parlament-tiktok-fiokja/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/gyermekvedelmi-funkcio-erkezett-a-snapchatre-mutatjuk-mi-ez-es-hogyan-lehet-beallitani/
https://lifehacker.com/great-now-the-apple-app-store-has-malware-too-1849386738
https://www.cnbc.com/2019/06/21/how-apples-app-review-process-for-the-app-store-works.html
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/mac-et-hasznal-azonnal-torolje-ezeket-a-programokat-ha-fel-lennenek-telepitve/
https://nki.gov.hu/


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

Státisztikái 
ádátök 

2022.08.05.-2022.08.11. 

Az NBSZ NKÍ á ltál  

kezelt incidensekre  

vönátközö  státisztikái 

ádátök: 

Fenyegetettse gi 
szint: kö zepes 

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

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

https://nki.gov.hu/

