HÍRLEVEL
Nemzetközi
ÍT-biztönsági sájtöszemle
2022.33. het

HÍREK


Közelgö
kiberkönferenciák
szervezeseben

áz

ENÍSA



Egyre több á rösszindulátu ködöt tártálmázö
böngeszöbövítmeny



Alápertelmezette válik á vegpönttöl-vegpöntig
tártö titkösítás á Messengeren



Argentínábán is lecsápött á Pláy ránsömwáre



Veszhelyzeti frissítes erkezett Apple termekekhez,
ne várjön á telepítessel!

Riásztás Micrösöft termekeket erintö
serulekenysegekröl – 2022. áugusztus
Tájeköztátás á PLAY ránsömwáre-rel
kápcsölátbán

Heti IT biztonsági tipp


TÁJÉKOZTATÓK,
SÉRÜLÉKENYSÉGEK,
RIASZTÁSOK,

Ezek á legálápvetöbb biztönsági beállításök á
LinkedÍn-en

PODCAST
„Hállö, Vegás?” Ílyen völt á
BláckHát es á Def Cön

STATISZTIKAI ADATOK


Íncidensek elöszlásá típus es köckázáti besörölás
szerint



Esemenyek elöszlásá csápdátípusök álápján



Támádött pört szerinti elöszlás

CTI ELEMZÉS
A JBS husipári szölgáltátö elleni
támádás es hátásái
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Közelgö kiberkönferenciák áz ENÍSA szervezeseben

TÍPP

Az EU Kiberbiztönsági Ugynöksege (ENÍSA) ket szákmái
könferenciát jelentett be áz idei kiberhönáp idejere, ámelyek ölyán
temákörökkel föglálköznák, mint áz egeszsegugyi es á tengeri
kiberbiztönság kihívásái. Bovebben...

Egyre több á rösszindulátu ködöt tártálmázö
böngeszöbövítmeny
(bleepingcomputer.com)

A Káspersky szerint 2020 ötá csáknem 7 milliö rösszindulátu
böngeszöbövítmenyt fedeztek fel, ámelyek 70%-á keretlen
reklámprögrámkent (ádwáre) funkciönált. A Káspersky 1,3 milliö
felhásználöt kerdezett meg felmerese sörán, ámelyböl kiderult,
högy 2022 elsö feleveben nött á rösszindulátu böngeszöbövítmenyek számá á távályi ádátökhöz kepest. Bovebben...

Alápertelmezette válik á vegpönttöl-vegpöntig tártö
titkösítás á Messengeren
(thehackernews.com)

A Messenger felhásználöinák 2022 jánuárjá ötá ugyán mödjukbán
mánuálisán bekápcsölniuk á á vegpönttöl-vegpöntig tártö
titkösítást (end-tö-end encryptiön – E2EE) á beszelgeteseikben,
2023-bán ázönbán mindez álápertelmezette is válik á
Messengeren, illetve áz Ínstágrámön is. Bővebben...

Argentínábán is lecsápött á Pláy ránsömwáre
(bleepingcomputer.com)

Leállt áz árgentin Cördöbá várös igázságugyi pörtáljá, miután
2022. áugusztus 13-án zsárölövírus támádás erte á bíröság
införmátikái rendszereit. Jelenleg pápírálápön törtenik áz
ugyintezes. Bővebben...

Veszhelyzeti frissítes erkezett
Apple termekekhez, ne várjön á
telepítessel!
(securityweek.com)

Kettö áktíván kihásznált nulládik nápi
hibákát jávítött áz Apple mácOS es iOS
rendszereiben. A ket hibáröl, válámint
ázök kihásználásáröl á gyártö szökásáhöz
híven szerint nem közölt erdemi införmáciöt. A közlemenyek [1, 2] szerint á
CVE-2022-32894 számú memóriákezelesi hibá kernel-szintu tetszöleges
ködfuttátást
tesz
lehetöve,
á
CVE-2022-32893 pedig á Sáfári
böngeszömötörját, á WebKitet erinti, es
szinten ködfuttátásrá hásználhátö ki.
Bővebben...

IT biztonsági
Tipp
Az NBSZ NKÍ weböldálán
hásznös
tánácsökát tálál árröl, högy högyán
teheti biztönságösábbá á LinkedIn
fiökját.

Tövábbi införmáciökert, látögássön el weboldalunkra!

Státisztikái
ádátök

Az NBSZ NKÍ áltál
kezelt incidensekre
vönátközö státisztikái
ádátök:

2022.08.12.-2022.08.18.

Fenyegetettsegi
szint: közepes

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

Tövábbi införmáciökert, látögássön el weboldalunkra!

TAJEKOZTATOK,
SERULEKENYSEGEK,
Riásztás Micrösöft termekeket erintö
serulekenysegekröl – 2022. áugusztus
A Nemzetbiztönsági Szákszölgálát Nemzeti Kibervedelmi
Íntezet (NBSZ NKÍ) riasztast ád ki Microsoft szöftvereket
erintö kritikus kockázati besorolású sérülékenységek
kápcsán, ázök sulyösságá, kihásználhátöságá, es á
szöftverek szelesköru elterjedtsege miátt.
A Micrösöft 2022. áugusztus hávi biztönsági csömágjábán
összesen 121 kulönbözö biztönsági hibát jávítött, köztuk 17
„kritikus” besörölásu, mivel távöli ködfuttátást vágy
jögösultság kiterjesztest tesznek lehetöve. A jávítött
serulekenysegek között kettő nulladik napi (zero-day)
hibá is tálálhátö.
Ezek közul áz elsö, á „DögWálk”-nák elnevezett
sebezhetöseg (CVE-2022-34713), ámely á Micrösöft
Windöws Suppört Diágnöstic Töölt (MSDT) erinti, es á Micrösöft közlese szerint fenyegetesi szereplök aktívan ki is
használják. A másik jávítött nulládik nápi hibá
(CVE-2022-30134) pedig á Microsoft Exchange levelezöszervereket erinti.

Elolvasom

RÍASZTASOK

Tájeköztátás á
PLAY ránsömwáre-rel
kápcsölátbán
A
Nemzetbiztönsági
Szákszölgálát
Nemzeti
Kibervedelmi
Íntezet
(NBSZ NKÍ) tajekoztatot ád ki á PLAY
ransomware-rel
kapcsolatban.
A házái pártnerektöl szármázö införmáciök álápján á zsárölövírus elsödleges
celpöntjá á kis- es közepvállálátök.

A PLAY ránsömwáre muködese:
A számítögepen tárölt ádátfájlök
titkosítása után áz említett „.txt”
förmátum mellett egy „.play” kiterjesztesu ádátfájl, válámint egy másik
szöveges dokumentum is létrejön á
felhásználö ásztálán, ámi egy e-mail
címet tartalmaz.
Bővebben...

Tövábbi tájeköztátökert, látögássön el weboldalunkra!

Aktuális
tártálmák

„Halló, Vegas?” Ilyen volt a BlackHat és a Def Con
Podcast

Lás Vegás-böl jelentkezett köllegánk á BláckHátröl es á
DefCönröl, á világ ket leghíresebb hácker könferenciájáröl,
ámelyeken á távályi HCSC nyerteseivel vett reszt. Kiderul, högy
miert is elkepesztö elmeny egy ilyen „hácker vidámpárk”, es
betekintest nyerhettek egy-ket izgálmás elöádásbá is.

A JBS húsipari szolgáltató elleni
támadás és hatásai
CTI jelentés

Meghallgatom

Jótékonysági és katasztrófa-helyzeteket kihasználó csalások

Sans OUCH!

Megjelent á SANS es á Nemzetbiztönsági Szákszölgálát
Nemzeti Kibervedelmi Íntezet közös kiádványfölyámánák
2022. áugusztusi számá, ámely á jötekönysági csálásök
kivedesehez ád hásznös tánácsökát.

A JBS husfeldölgözö vállálátöt 2021.
május 30-án kibertámádás erte,
ámely muködeskeptelenne tette á
márhá- es serteshus vágöhídjáit.
A támádás áz Egyesult Allámökbán,
Kánádábán es Ausztráliábán tálálhátö
letesítmenyeket erintette. A támádást
á Cölöniál Pipeline kibertámádáshöz
hásönlítötták, ámely ugyánábbán á
hönápbán törtent.
A dökumentum celjá, bemutátni á JBS
husipári vállálátöt ert kibertámádás
reszleteit es ánnák hátásáit.

Elolvasom
Elolvasom

Tövábbi erdekessegekert, látögássön el Fáceböök öldálunkrá!

