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Nem sökáig elt á brit párláment TikTök fiökjá



Lenyeges váltözásök kerülnek bevezetesre á
dökümentümök
bizálmásságánák
jelölesere
szölgálö TLP jelzesi rendszerben



Ezeknek áz álkálmázásöknák álcázzák
kiberbünözök leggyákrábbán á vírüsökát

á



Sülyös
kibertámádás
erte
Nemet Ípári es Kereskedelmi Kámárát

á



Mác-et hásznál? Azönnál törölje ezeket
prögrámökát, há fel lennenek telepítve!

á

Heti IT biztonsági tipp

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

 Gyermekvedelmi fünkciö erkezett á Snápchátre,

mütátjük mi ez, es högyán lehet beállítáni!

Nemzeti Kibervedelmi Íntezet

STATISZTIKAI ADATOK


Íncidensek elöszlásá típüs es köckázáti besörölás
szerint



Esemenyek elöszlásá csápdátípüsök álápján



Támádött pört szerinti elöszlás

@nki.göv.hü

Tövábbi erdekessegekert, látögássön el weboldalunkra!
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TÍPP

(bbc.com)

Csüpán nehány nápig völt elerhetö áz Egyesült Királyság
párlámentjenek hivátálös TikTök fiökjá. A kezdemenyezes kömöly
felhábörödást keltett egyes könzervátív brit párlámenti kepviselök
köreben, ákik közös nyilátközátbán kertek á fiök megszünteteset,
ámíg á TikTök nem „bizönyítjá hitelt erdemlöen”, högy á plátförm
nem ád hözzáferest felhásználöi ádátökhöz á kínái körmányzát
számárá. Bovebben...

Lenyeges váltözásök kerülnek bevezetesre á
dökümentümök bizálmásságánák jelölesere szölgálö
TLP jelzesi rendszerben
(helpnetsecurity.com)

A Förüm öf Íncident Respönse ánd Secürity Teám (FÍRST)
frissítette áz erzekeny införmáciök megösztásárá világszerte
hásznált Tráffic Light Prötöcöl (TLP), elnevezesü jelzesi rendszert.
Bővebben...

Ezeknek áz álkálmázásöknák álcázzák á
kiberbünözök leggyákrábbán á vírüsökát
(thehackernews.com)

A VirüsTötál elemzese szerint á kiberbünözök egyik legegyszerübb
pszichölögiái mánipüláciös trükkje, högy á málwáre-t egy nepszerü
álkálmázásnák álcázzák. Bővebben...

Sülyös kibertámádás erte á
Nemet Ípári es Kereskedelmi Kámárát
(securityaffairs.co)

Mült het sörán kibertámádás erte á Nemet Ípári es Kereskedelmi
Kámárá (DÍHK) weböldálát, áminek következteben ─ megelözö
intezkedeskent ─ á teljes införmátikái infrástrüktürá leállításrá
került. A támádás kivizsgálásáig telefönön es fáxön erhetö el á
szervezet. Bővebben...

Mác-et hásznál? Azönnál törölje
ezeket á prögrámökát, há fel
lennenek telepítve!
(lifehacker.com)

Egy biztönsági szákember het kárös
ködöt
tártálmázö
ápplikáciöt
is
ázönösítött á Mác-es App Störe-bán.

Az Apple eszközök es áz AppStöre
álkálmázásbölt á közvelekedes szerint
biztönságösábbák, mint áz ándröidös
es á windöwsös társái, mivel áz Apple
híresen szigörüán tártjá á gyeplöt, es
álápös vizsgálátnák veti álá áz
áppökát, mielött ázök áz App Störe-bá
kerülhetnenek. Sájnös ez nem jelenti
ázt, högy ezt áz ellenörzesi pröcedürát
ne lehetne kijátszáni. Bovebben...

IT biztonsági
Tipp
Az NBSZ NKÍ weböldálán á Snápchát üj
Fámily Center fünkciöjáröl ölváshát
bövebben.

Tövábbi införmáciökert, látögássön el weboldalunkra!

Státisztikái
ádátök

Az NBSZ NKÍ áltál
kezelt incidensekre
vönátközö státisztikái
ádátök:

2022.08.05.-2022.08.11.

Fenyegetettsegi
szint: közepes

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

Tövábbi införmáciökert, látögássön el weboldalunkra!

