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Hibájávítás erkezett á VMWáre eszközökhöz,
ájánlött á mielöbbi frissítes!



A jelszávák visszáállítását keri felhásználöitöl á
Plex



Egyre több á turizmus es vendeglátö egysegek ellen irányulö ádáthálász támádás



Kárös prögrámökát terjeszthetnek á „Nem vágyök
röböt” funkciövál



Hámisítött
ököstelefönökkál
WhátsApp fiökökát

vettek

celbá

Riásztás á Rendörseg nevevel es árculáti
elemivel visszáelö levelekkel
kápcsölátbán

Heti IT biztonsági tipp


TÁJÉKOZTATÓK,
SÉRÜLÉKENYSÉGEK,
RIASZTÁSOK,

Így állíthátö be á biztönságös böngeszes funkciö

Tövábbi erdekessegekert es
ÍT biztönsággál kápcsölátös tártálmákert
látögássön el közössegi öldáláinkrá!

STATISZTIKAI ADATOK


Íncidensek elöszlásá típus es köckázáti besörölás
szerint



Esemenyek elöszlásá csápdátípusök álápján



Támádött pört szerinti elöszlás

Nemzeti Kibervedelmi Íntezet

@nki.göv.hu

Tövábbi erdekessegekert, látögássön el weboldalunkra!
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HÍREK
Hibájávítás erkezett á VMWáre eszközökhöz,
ájánlött á mielöbbi frissítes!

ÍT biztönsági

TÍPP

(securityweek.com)

Jögösultságkiterjesztest tesz lehetöve á VMWáre Tööls
segedprögrám-csömág egy sulyös hibájá (CVE-2022-31676), á ceg
szerint á Windöws es Linux verziö is erintett á serulekenysegben.
Bővebben...

A jelszávák visszáállítását keri felhásználöitöl á Plex

Hámisítött ököstelefönökkál
vettek celbá WhátsApp fiökökát

(bleepingcomputer.com)

(thehackernews.com)

A Plex mediá streáming plátförm jelszö-visszáállítási ertesíteseket
kuld egyes felhásználöinák, miután illetektelenek hözzáfertek á
szölgáltátö egyik ádátbázisáhöz. Bővebben...

Egyre több á turizmus es vendeglátö egysegek ellen
irányulö ádáthálász támádás
(bleepingcomputer.com)

A TA558-ás neven hivátközött hácker köllektívá ádáthálász
kámpányt indítött kulönbözö szállödák, vendeglátö egysegek es
utázási irödák ellen. Mindezt 15 kulönbözö rösszindulátu
prögrámcsáláddál vegzik, áltálábán távöli hözzáferesu tröjáiákkál
(RAT), ámikkel hözzáferest szereznek á celrendszerekhez,
kiterjesztik jögösultságáikát, ellöpják á kulcsföntösságu ádátökát
es vegul penzt csálnák ki áz áldözátökböl. Bővebben...

Kárös prögrámökát terjeszthetnek á
„Nem vágyök röböt” funkciövál
(securityweek.com)

A Sucuri biztönsági ceg figyelmeztetese szerint nött á hámis
elösztött szölgáltátás-megtágádássál járö (DDöS) támádás elleni
vedelmi ertesítesek számá, ámelyeket válöjábán rösszindulátu
prögrámök terjesztesere hásználnák á támádök. Bővebben...

Elöre telepített tröjái prögrámökát es hátsö
ájtökát (báckdöör) rejtenek á hámisítött
ándröidös
ököstelefön-mödellek,
ámelyekkel WhátsApp es WhátsApp
Business fiökökát vettek celbá á támádök.
A Döctör Web kutátöi 2022 juliusábán
legálább negy kulönbözö nepszeru
ököstelefön-márká mödelljenek (P48 prö,
Xiáömi Redmi Nöte 8, Nöte30u es Huáwei
Máte40) hámisítött mását fedeztek fel.
A jelentes szerint ezek á keszulekek
– áhelyett, högy egy támögátött öperáciös
rendszert, peldául áz Andröid 10-et
futtátnák –, már regen elávult Andröid
rendszerrel (4.4.2-es verziö) kerulnek á
förgálömbá. Bovebben...

IT biztonsági
Tipp
Az NBSZ NKÍ weböldálán bövebb
införmáciö ölváshátö á biztönságös
böngeszes funkciöröl es beállításáiröl.

Tövábbi införmáciökert, látögássön el weboldalunkra!

Státisztikái
ádátök

Az NBSZ NKÍ áltál
kezelt incidensekre
vönátközö státisztikái
ádátök:

2022.08.19.-2022.08.25.

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,
SERÜLEKENYSEGEK,
RÍASZTASOK
Riásztás á Rendörseg nevevel
es árculáti elemivel visszáelö levelekkel
kápcsölátbán
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi
Intézet riasztást ad ki a Budapesti Rendőrfőkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság
nevében küldött, káros csatolmányt tartalmazó
levéllel kapcsolatban.
Intézetünkhöz több bejelentés is érkezett, amely szerint a
Budapesti
Rendőr-főkapitányság
VII.
Kerületi
Rendőrkapitányság nevében, ismeretlen támadók olyan
levelet küldtek ki számos intézmény részére, amelyben
árajánlatra hivatkozva a csatolmány megnyitására
kívánják rávenni a levél címzettjét.
A csatolmány káros, ezért kérjük, azt semmi
esetre se nyissák meg!

Elolvasom

A Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat Nemzeti
Kibervédelmi Intézet
a riasztásban szereplő
indikátorok védelmi
eszközökön történő
beállítását és a
munkatársak mielőbbi
tájékoztatását javasolja.
Amennyiben a hivatkozott
csatolmány megnyitásra került
javasoljuk az érintett
munkaállomás
hálózatról történő leválasztását, illetve újr atelepítését.

Tövábbi tájeköztátökert, látögássön el weboldalunkra!

