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Pályázáti lehetöseg – szákertökent möst Ön is áz
ENÍSA tánácsádöi csöpört tágjává válhát
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áz Amerikái Egyesült Allámökát



Sülyös serülekenyseg erint egyes Ciscö röütereket,
jávítás ázönbán nem várhátö



Kibertámádás erte á The Nörth Fáce weböldálát,
vásárlöi ádátök is veszelybe kerültek



Visszátert á ShárkBöt á Göögle Pláy-re

kibertámádássál

Tájeköztátás hámis vírüsirtö
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Íncidensek elöszlásá típüs es köckázáti besörölás
szerint



Esemenyek elöszlásá csápdátípüsök álápján



Támádött pört szerinti elöszlás
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Az Ínternet sötet öldálá
[örökzöld]

Tövábbi erdekessegekert, látögássön el weboldalunkra!

ÍT biztönsági

HÍREK
Pályázáti lehetöseg – szákertökent möst Ön is áz
ENÍSA tánácsádöi csöpört tágjává válhát

ÍT biztönsági

TÍPP

(enisa.europa.eu)

Az Eüröpái Uniö Kiberbiztönsági Ugynöksege (ENÍSA) szákertök
számárá pályázáti felhívást tett közze, högy reszt vehessenek á
tánácsádö csöpört (ENÍSA Advisöry Gröüp) münkájábán.
Bővebben...

Möst Kíná vádöljá kibertámádássál
áz Amerikái Egyesült Allámökát
(securityaffairs.co)

A Kínái Nemzeti Számítögepes Vírüs-Veszhelyzeti Közpönt
(CVERC), illetve á Qihöö 360 nevü kiberbiztönsági ceg közös
jelentese szerint áz NSA több tízezer kibertámádást indítött kínái
számítögepes hálözátök ellen áz elmült evek sörán. Bővebben...

Sülyös serülekenyseg erint egyes Ciscö röütereket,
jávítás ázönbán nem várhátö
(bleepingcomputer.com)

Több kisvállálát is erintett lehet egyes VPN röüterek egy nemreg
felfedezett zerö dáy serülekenysegeben (CVE-2022-20923), ámi
egy hibás jelszöellenörzesi álgöritmüsböl ered. Bővebben...

Kibertámádás erte á The Nörth Fáce weböldálát,
vásárlöi ádátök is veszelybe kerültek
(bleepingcomputer.com)

2022. jüliüs 26-án vette kezdetet á The Nörth Fáce rüházáti
árüházlánc weböldálá elleni kibertámádás, ámelynek sörán á
háckereknek közel 200 000 felhásználöi fiököt sikerült
kömprömittálniük. Bovebben...

Visszátert á ShárkBöt
á Göögle Pláy-re
(bleepingcomputer.com)

Ez idáig ket ándröidös álkálmázásbán
fedeztek fel á ShárkBöt kárös prögrám egy
üjább verziöját, áminek celjá tövábbrá is á
bánki bejelentkezesi ádátök megszerzese.
Az
NCC
gröüp-höz
tártözö
Föx
ÍT blögbejegyzese szerint á szöbán förgö
ket álkálmázás á Mister Phone Cleaner es
á Kylhavy Mobile. Ezek áz álkálmázásböltbán meg nem tártálmázták á kárös
ködöt, áz csüpán egy kesöbbi frissítessel
került áz áppökbá, így kerülve meg á
Göögle Pláy Störe vedelmet. Bovebben...

IT biztonsági
Tipp
Az NBSZ NKÍ weböldálán összegyüjtöttük
ázökát áz intezkedeseket, ámelyeket
erdemes egy iÖS verziöfrissítes elött
elvegezni.

Tövábbi införmáciökert, látögássön el weboldalunkra!

Státisztikái
ádátök

Az NBSZ NKÍ áltál
kezelt incidensekre
vönátközö státisztikái
ádátök:

2022.09.02.-2022.09.08.

Fenyegetettsegi
szint: álácsöny

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

Tövábbi införmáciökert, látögássön el weboldalunkra!

TAJEKÖZTATÖK,
SERULEKENYSEGEK,
RÍASZTASÖK

Aktüális
tártálmák
Tájeköztátás hámis vírüsirtö álkálmázásökkál
kápcsölátbán
A Nemzetbiztonsági

Szakszolgálat

Nemzeti Kibervédelmi

Intézet (NBSZ NKI) tájékoztatót ad ki hamis vírusirtó

alkalmazásokkal kapcsolatban.
A Sharkbot egy androidos készülékekre készített „újgenerációs”

Az Ínternet sötet öldálá

trójai program, amely elsősorban kompromittált eszközökről
pénzátutalások

kezdeményezésére

szakosodott,

[örökzöld]

azáltal, hogy képes automatikusan kitölteni a fertőzött eszközre

podcast

telepített legális banki alkalmazások mezőit, illetve akár
teljes

távoli

hozzáférést

biztosíthat

a

fertőzött

A káros kód számos káros funkcióval rendelkezik, képes például
billentyűnaplózásra, SMS üzenetek elfogására, legutóbbi
pedig

az

internetes

hírekben

dárkwebröl,

eszközön a támadó számára.

verziója

A

„sütikhez”

is

hozzáférhet.

(Utóbbi azért veszélyes, mivel azok olyan szoftver- és helymeg-

gyákrán
mint

hállünk

áz

kiderül mi is ez pöntösán, kik es
mire hásználják, illetve, högy milyen
veszelyeket rejt mágábán.

nek megkerülni az ujjlenyomat-ellenőrzéseket, vagy bizonyos

Elolvasom

Tövábbi erdekessegekert, látögássön el Fáceböök öldálünkrá!

Ínternet

sötet bügyráröl. A mái ádásböl

határozási paramétereket tartalmazhatnak, amelyek segíthetesetekben a felhasználói hitelesítéshez szükséges tokent is.)
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