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A kiberbu nö zö k egyre gyákrábbán löpnák pe nzt á 

kriptöbefektetö ktö l  

(thehackernews.com)  

Az FBÍ nemre g árrá figyelmeztetett, högy á kiberbu nö zö k egyre 

gyákrábbán hászná ljá k ki á blökklá nc-álápu  DeFi plátförmök  

se ru le kenyse geit, högy ezzel megká rösí tsá k á kriptöbefektetö -

ket. Bővebben...  

Pythön fejlesztö ket vettek ce lbá áz ádáthálá szök  

(securityaffairs.co)  

A Pythön Páckáge Índex, á PyPÍ Twitteren hí vjá fel á figyelmet egy 

fölyámátbán le vö  ádáthálá sz kámpá nyrá, ámelynek ce ljá á  

fejlesztö k hitelesí tö  ádátáinák megszerze se, válámint  

rösszindulátu  frissí tö csömágök befecskendeze se á repösitöry-bá. 
Bővebben... 

Kibertá mádá s álátt Möntenegrö ,  

kritikus szölgá ltátá sök is e rintettek  

(bleepingcomputer.com)  

Szöfisztiká lt e s fölyámátös kibertá mádá sök ákádá lyözzá k egyes 

á llámi szölgá ltátá sök mu kö de se t Möntenegrö bán mu lt he t  

csu tö rtö k ö tá ─ kö zö lte Márásh Dukáj kö zigázgátá si miniszter.  

A ce lpöntök kö zö tt villámösenergiá, ví zu gyi e s szá llí tá si  

szölgá ltátá sök, válámint á llámi önline pörtá lök is megtálá lhátö ák. 
Bővebben... 

Bá rki szá má rá ele rhetö ve  vá lt á DuckDuckGö  

e-máil szölgá ltátá sá  

(bleepingcomputer.com)  

A DuckDuckGö 2021 ju liusá bán indí töttá ─ me g be tá verziö bán ─ 

u tjá rá áz „Emáil Prötectiön” szölgá ltátá sá t, ázönbán áz utö bbi  

idö ben sze lesebb kö rben is ele rhetö ve  vá lt, e s u j funkciö kkál  

bö vu lt. Bővebben... 

IT biztonsági 

Tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n á Signál  

regisztrá ciö s zá r biztönsá gi funkciö já rö l 

e s ánnák beá llí tá sá rö l ölváshát bö vebben. 

Emiátt á hibá miátt tö rhetö k fel á 

TikTök fiö kök Andröidön,  

frissí tsen! 

 (securityaffairs.co)  

A Micrösöft fedezte fel ázt á se ru le kenyse -

get (CVE-2022-28799), áminek kihászná lá -

sá lehetö ve  teszi á tá mádö k szá má rá, högy 

egyetlen káttintá ssál elte rí tse k á TikTök 

felhászná lö k fiö kjáit. A biztönsá gi hibá áz 

ándröidös álkálmázá st e rinti, tö bb mint 1,5 

milliá rd felhászná lö  e rintett á se ru le keny-

se gben. Micrösöft kö zleme nye szerint á 

TikTök fiö kök elte rí te se hez elegendö  lett 

völná egy speciá lisán kiálákí tött link, ámire 

há á felhászná lö  rá káttint, á tá mádö k  

hözzá fe rhetnek áz á ldözát TikTök  

pröfiljá höz, e s mö dösí thátjá k áz ött  

tálá lhátö  tártálmákát e s beá llí tá sökát.  

Bővebben... 

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

https://thehackernews.com/2022/08/fbi-warns-investors-to-take-precautions.html
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https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/a-kiberbunozok-egyre-gyakrabban-lopnak-penzt-a-kriptobefektetoktol/
https://securityaffairs.co/wordpress/134931/cyber-crime/pypi-phishing-campaign.html
https://twitter.com/pypi/status/1562442188285308929?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1562442188285308929%7Ctwgr%5E6d524a9b46dd5eb113484fe8541ba71d9ba0852b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsecurityaffairs.co%2Fwordpress%2F134931%2Fcyber-
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/python-fejlesztoket-vettek-celba-az-adathalaszok/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/montenegro-says-russian-cyberattacks-threaten-key-state-functions/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/kibertamadas-alatt-montenegro-kritikus-szolgaltatasok-is-erintettek/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/duckduckgo-opens-its-privacy-focused-email-service-to-everyone/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/barki-szamara-elerhetove-valt-a-duckduckgo-e-mailszolgaltatasa/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/signalt-hasznal-ezt-a-funkciot-erdemes-engedelyeznie/
https://securityaffairs.co/wordpress/135125/mobile-2/tiktok-android-app-bug.html
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-28799
https://www.microsoft.com/security/blog/2022/08/31/vulnerability-in-tiktok-android-app-could-lead-to-one-click-account-hijacking/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/emiatt-a-hiba-miatt-torhetok-fel-a-tiktok-fiokok-androidon-frissitsen/
https://nki.gov.hu/


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

Státisztikái 
ádátök 

2022.08.26.-2022.09.01. 

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/


Aktuá lis  
tártálmák 

Otthöni há lö zátök biztönsá gá 

CTI jelentés 

Gyákrán bele se göndölunk, högy mánápsá g mennyire  

terme szetesse  e s mágá tö l e rtetö dö ve  vá lt áz á llándö  e s fölyámá-

tös internetkápcsölát. Legyen szö  áz ötthöni, á munkáhelyi vágy 

á tö megkö zlekede sen tö rte nö  interneteze srö l, elvárt lett a 

gyors internetkapcsolat. Amí g körá bbán á webes  

tártálmák ö sszete tele miátt elegendö  völt egy jö vál lássább  

há lö záti sebesse g, áddig mánápsá g á tö bb szá z Mbps-ös  

sebesse g szu kse ges á zö kkenö mentes interneteze shez.  

A pandémiás időszak felgyorsította a digitalizációs 

folyamatokat, ámihez szinte n ne lku lö zhetetlen á megfelelö  

internetkápcsölát. A Kö zpönti Státisztikái Hivátál ádátái szerint 

2020-bán á mágyár há ztártá sök 88%-á rendelkezett  

internethözzá fe re ssel, válámint á ránglistá kön Mágyárörszá g áz 

á tlágös internetsebesse get tekintve á 10 legjöbb örszá g kö zö tt 

völt. Az internet ölyánnyirá föntös e s szerves re sze ve  vá lt áz 

e letu nknek, högy gyákrán má r áz ö vödá sköru  gyermekek is 

hászná ljá k ku lö nbö zö  eszkö zö kö n.  

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

Jelen dökumentumbán á  

Nemzetbiztönsá gi Szákszölgá lát 

Nemzeti Kiberve delmi Ínte zet ölyán 

javaslatokat és jó  

gyakorlatokat fogalmaz meg á 

felhászná lö k szá má rá, ámivel  

biztönsá gössá  tehetik áz ötthöni  

há lö zátukát, högy megve dje k á nyí lt 

internet felö l szá rmázö  vesze lyektö l 

ö nmágukát e s csálá dtágjáikát.  

Elolvasom 

https://www.facebook.com/nki.gov.hu/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/elemzesek/otthoni-halozatok-biztonsaga/

