
HÍ RLEVE L 
Nemzetkö zi 

ÍT-biztönsá gi sájtö szemle 

2022.33. he t 

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

 HÍREK 

 Kö zelgö  kiberkönferenciá k áz ENÍSA  

szerveze se ben  

 Egyre tö bb á rösszindulátu  kö döt tártálmázö   

bö nge szö bö ví tme ny  

 Alápe rtelmezette  vá lik á ve gpönttö l-ve gpöntig  

tártö  titkösí tá s á Messengeren 

 Argentí ná bán is lecsápött á Pláy ránsömwáre  

 Ve szhelyzeti frissí te s e rkezett Apple terme kekhez, 

ne vá rjön á telepí te ssel! 

STATISZTIKAI ADATOK 

 Íncidensek elöszlá sá tí pus e s köcká záti besörölá s 

szerint 

 Eseme nyek elöszlá sá csápdátí pusök álápjá n 

 Tá mádött pört szerinti elöszlá s 

Heti IT biztonsági tipp 

 Ezek á legálápvetö bb biztönsá gi beá llí tá sök á 

LinkedÍn-en 

PODCAST 

„Hállö , Vegás?” Ílyen völt á  

BláckHát e s á Def Cön 

CTI ELEMZÉS 

A JBS hu sipári szölgá ltátö  elleni  

tá mádá s e s hátá sái  

TÁJÉKOZTATÓK,  

SÉRÜLÉKENYSÉGEK, 

RIASZTÁSOK,  

Riásztá s Micrösöft terme keket e rintö   

se ru le kenyse gekrö l – 2022. áugusztus 

Tá je köztátá s á PLAY ránsömwáre-rel 

kápcsölátbán 

https://nki.gov.hu/


ÍT biztönsá gi 

HÍ REK 
ÍT biztönsá gi 

TÍPP 

Argentí ná bán is lecsápött á Pláy ránsömwáre  

(bleepingcomputer.com)  

Leá llt áz árgentin Cö rdöbá vá rös igázsá gu gyi pörtá ljá, miutá n 

2022. áugusztus 13-á n zsárölö ví rus tá mádá s e rte á bí rö sá g  

införmátikái rendszereit. Jelenleg pápí rálápön tö rte nik áz  

u gyinte ze s. Bővebben... 

Alápe rtelmezette  vá lik á ve gpönttö l-ve gpöntig tártö  

titkösí tá s á Messengeren 

  (thehackernews.com)  

A Messenger felhászná lö inák 2022 jánuá rjá ö tá ugyán mö djukbán 

mánuá lisán bekápcsölniuk á á ve gpönttö l-ve gpöntig tártö   

titkösí tá st (end-tö-end encryptiön – E2EE) á besze lgete seikben, 

2023-bán ázönbán mindez álápe rtelmezette  is vá lik á  

Messengeren, illetve áz Ínstágrámön is. Bővebben... 

Egyre tö bb á rösszindulátu  kö döt tártálmázö   

bö nge szö bö ví tme ny  

(bleepingcomputer.com)  

A Káspersky szerint 2020 ö tá csáknem 7 milliö  rösszindulátu   

bö nge szö bö ví tme nyt fedeztek fel, ámelyek 70%-á ke retlen  

reklá mprögrámke nt (ádwáre) funkciö ná lt. A Káspersky 1,3 milliö  

felhászná lö t ke rdezett meg felme re se sörá n, ámelybö l kideru lt, 

högy 2022 elsö  fe le ve ben nö tt á rösszindulátu  bö nge szö bö ví tme -

nyek szá má á távályi ádátökhöz ke pest. Bo vebben... 

Kö zelgö  kiberkönferenciá k áz ENÍSA szerveze se ben 

Az EU Kiberbiztönsá gi U gynö kse ge (ENÍSA) ke t szákmái  

könferenciá t jelentett be áz idei kiberhö náp ideje re, ámelyek ölyán 

te mákö rö kkel föglálköznák, mint áz ege szse gu gyi e s á tengeri  

kiberbiztönsá g kihí vá sái.  Bo vebben... 

IT biztonsági 

Tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n  hásznös  

táná csökát tálá l árrö l, högy högyán  

teheti biztönsá gösábbá  á LinkedIn  

fiö kjá t. 

Ve szhelyzeti frissí te s e rkezett 

Apple terme kekhez, ne vá rjön á 

telepí te ssel! 

  (securityweek.com)  

Kettö  áktí ván kihászná lt nulládik nápi 

hibá kát jáví tött áz Apple mácOS e s iOS 

rendszereiben. A ke t hibá rö l, válámint 

ázök kihászná lá sá rö l á gyá rtö  szöká sá höz 

hí ven szerint nem kö zö lt e rdemi införmá -

ciö t. A kö zleme nyek [1, 2] szerint á  

CVE-2022-32894 számú memóriáke-

zele si hibá kernel-szintu  tetszö leges  

kö dfuttátá st tesz lehetö ve , á  

CVE-2022-32893 pedig á Sáfári  

bö nge szö mötörjá t, á WebKitet e rinti, e s 

szinte n kö dfuttátá srá hászná lhátö  ki.  
Bővebben... 

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

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/argentinas-judiciary-of-c-rdoba-hit-by-play-ransomware-attack/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/argentinaban-is-lecsapott-a-play-ransomware/
https://thehackernews.com/2022/08/facebook-testing-default-end-to-end.html
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/alepertelmezette-valik-a-vegponttol-vegpontig-tarto-titkositas-a-messengeren/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/malicious-browser-extensions-targeted-almost-7-million-people/
https://securelist.com/threat-in-your-browser-extensions/107181/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/egyre-tobb-lesz-a-rosszindulatu-hirdetes-celu-bongeszobovitmeny/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/kozelgo-kiberkonferenciak-az-enisa-szervezeseben/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/ezek-a-legalapvetobb-biztonsagi-beallitasok-a-linkedin-en/
https://www.securityweek.com/apple-patches-new-macos-ios-zero-days
https://support.apple.com/en-us/HT213413
https://support.apple.com/en-us/HT213412
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/veszhelyzeti-frissites-erkezett-apple-termekekhez-ne-varjon-a-telepitessel/
https://nki.gov.hu/


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

Státisztikái 
ádátök 

2022.08.12.-2022.08.18. 

Az 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 

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

https://nki.gov.hu/


TA JE KOZTATO K, 

SE RU LE KENYSE GEK, 

RÍASZTA SOK 

Tövá bbi tá je köztátö ke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Riásztá s Micrösöft terme keket e rintö   

se ru le kenyse gekrö l – 2022. áugusztus 

 

A Nemzetbiztönsá gi Szákszölgá lát Nemzeti Kiberve delmi 
Ínte zet (NBSZ NKÍ) riaszta st ád ki Microsoft szöftvereket 
e rintö  kritikus kockázati besorolású sérülékenységek 
kápcsá n, ázök su lyössá gá, kihászná lhátö sá gá, e s á  
szöftverek sze leskö ru  elterjedtse ge miátt. 

A Micrösöft 2022. áugusztus hávi biztönsá gi csömágjá bán 
ö sszesen 121 ku lö nbö zö  biztönsá gi hibá t jáví tött, kö ztu k 17 
„kritikus” besörölá su , mivel tá völi kö dfuttátá st vágy  
jögösultsá g kiterjeszte st tesznek lehetö ve . A jáví tött  
se ru le kenyse gek kö zö tt kettő nulladik napi (zero-day) 
hibá is tálá lhátö . 

Ezek kö zu l áz elsö , á „DögWálk”-nák elnevezett  

sebezhetö se g (CVE-2022-34713), ámely á Micrösöft  

Windöws Suppört Diágnöstic Töölt (MSDT) e rinti, e s á Mic-

rösöft kö zle se szerint fenyegete si szereplö k aktí van ki is 

használják. A másik jávítött nulládik nápi hibá  

(CVE-2022-30134) pedig á Microsoft Exchange levelezö -

szervereket e rinti. 

Elolvasom 

Tá je köztátá s á 

PLAY ránsömwáre-rel  

kápcsölátbán 

A Nemzetbiztönsá gi Szákszölgá lát  
Nemzeti Kiberve delmi Ínte zet  
(NBSZ NKÍ) ta je koztato t ád ki á PLAY  
ransomware-rel kapcsolatban.  
A házái pártnerektö l szá rmázö  införmá -
ciö k álápjá n á zsárölö ví rus elsö dleges 
ce lpöntjá á kis- e s kö ze pvá llálátök. 

A PLAY ránsömwáre mu kö de se: 

A szá mí tö ge pen tá rölt ádátfá jlök  
titkosítása után áz emlí tett „.txt”  
förmá tum mellett egy „.play” kiterjesz-
te su  ádátfá jl, válámint egy má sik  
szöveges dokumentum is létrejön á 
felhászná lö  ásztálá n, ámi egy e-mail 
címet tartalmaz.  

Bővebben... 

https://nki.gov.hu/
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2022-34713
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2022-30134
https://nki.gov.hu/wp-content/uploads/2022/08/Riasztas_08_10_MS_Patch_kedd.pdf
https://nki.gov.hu/figyelmeztetesek/tajekoztatas/tajekoztatas-play-ransomware-rel-kapcsolatban/


Aktuá lis  
tártálmák 

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

Podcast 

Lás Vegás-bö l jelentkezett kölle gá nk á BláckHátrö l e s á  

DefCönrö l, á vilá g ke t leghí resebb hácker könferenciá já rö l,  

ámelyeken á távályi HCSC nyerteseivel vett re szt. Kideru l, högy 

mie rt is elke pesztö  e lme ny egy ilyen „hácker vidá mpárk”, e s  

betekinte st nyerhettek egy-ke t izgálmás elö ádá sbá is. 

Tövá bbi e rdekesse geke rt, lá tögássön el Fáceböök öldálunkrá! 

Meghallgatom 

Jótékonysági és katasztrófa-helyzeteket kihasználó csalások  

Sans OUCH! 

Megjelent á SANS e s á Nemzetbiztönsá gi Szákszölgá lát  

Nemzeti Kiberve delmi Ínte zet kö zö s kiádvá nyfölyámá nák  

2022. áugusztusi szá má, ámely á jö te könysá gi csálá sök  

kive de se hez ád hásznös táná csökát.  

Elolvasom 

A JBS húsipari szolgáltató elleni  

támadás és hatásai  

CTI jelentés 

A JBS hu sfeldölgözö  vá llálátöt 2021. 

má jus 30-á n kibertá mádá s e rte, 

ámely mu kö de ske ptelenne  tette á 

márhá- e s serte shu s vá gö hí djáit.  

A tá mádá s áz Egyesu lt A llámökbán, 

Kánádá bán e s Ausztrá liá bán tálá lhátö  

le tesí tme nyeket e rintette. A tá mádá st 

á Cölöniál Pipeline kibertá mádá shöz 

hásönlí töttá k, ámely ugyánábbán á 

hö nápbán tö rte nt. 

A dökumentum ce ljá, bemutátni á JBS 

hu sipári vá llálátöt e rt kibertá mádá s 

re szleteit e s ánnák hátá sáit. 

Elolvasom 

https://www.facebook.com/nki.gov.hu/
https://kibertamadas.simplecast.com/episodes/hallo-vegas-ilyen-volt-a-blackhat-es-a-def-con
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/kiadvanyok/sans-ouch/jotekonysagi-es-katasztrofa-helyzeteket-kihasznalo-csalasok-sans-ouch-2022-augusztus/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/elemzesek/a-jbs-husipari-szolgaltato-elleni-tamadas-es-hatasai/

