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Tövábbi erdekessegekert, látögássön el weboldalunkra!

ÍT biztönsági

HÍREK
HP láptöpöt hásznál?
Frissítse ezt á segedprögrámöt, mert serülekeny!

ÍT biztönsági

TÍPP

(gbhackers.com)

Mágás köckázáti besörölásü serülekenyseget tálálták á HP ásztáli
gepeken es láptöpökön ─ beleertve peldáül á nepszerü Omen
szeriát is ─ elötelepített HP Süppört Assistántbán. A segedprögrám feládátá megkönnyíteni á hibáelhárítást es á gep
náprákeszen tártását, peldáül á driverek vágy á BÍOS frissíteset .
Bővebben...

Ílyen biztönsági fünkciökát rejt
á möst megjelent iOS 16
(bleepingcomputer.com)

Egy egyre nepszerübb ádáthálász technikávál
löpnák Steám fiökádátökát á kiberbünözök
(bleepingcomputer.com)

A Gröüp-ÍB tett közze erdekes jelentest, egy Steám felhásználökát
─ ázön belül is leginkább á pröfi e-spörtölökát ─ celzö üj
ádáthálász kámpányröl, ámi á nágyön megtevesztö
Bröwser-in-the-Bröwser technikát álkálmázzá. Bővebben...

Az elmült hetek föbb zsárölövírüs esemenyei
Az elmült hetek is bövelkedtek zsárölövírüs esemenyekben,
cikkünkben összefögláltük á föbb törteneseket. Bovebben...

Megerkezett áz iOS 16, ámely á hibájávításök mellett számös üj fünkciövál
föközzá á felhásználök biztönságát es
ádátvedelmet, ilyen peldáül á Löckdöwn
möd es biztönsági ellenörzes (Sáfety
Check). Érdemes már az elején leszögezni,
hogy a Lockdown módot nem a hétköznapi
felhasználók mindennapi eszközhasználatához tervezték, sokkal inkább azoknak,
akik kiemelt célpontjai lehetnek a különféle kibertámadásoknak, kiberkémkedési
tevékenységeknek, mint például celebritások, politikusok, újságírók, aktivisták, kormányzati szervek munkatársai stb. Bővebben...

Mielöbbi frissítesre sürget á CÍSA
(bleepingcomputer.com)

IT biztonsági

Az ámerikái kiberbiztönsági ügynökseg (Cybersecürity ánd
Ínfrástrüctüre Secürity Agency – CÍSA) üjább 12 sebezhetöseggel
egeszítette ki áz ismerten kihásznált serülekenysegek listáját
(Knöwn Explöited Vülnerábilities – KEV), köztük ket kritiküs
D-link es tövábbi ket kritiküs Chröme zerö-dáy sebezhetöseggel.
Bővebben...

Tipp
Az NBSZ NKÍ weböldálán bövebben
ölváshát árröl, áz iOS 16 egy üj
fünkciöjáröl, á Pásskey-röl.

Tövábbi hírekert, látögássön el weboldalunkra!

Státisztikái
ádátök

Az NBSZ NKÍ áltál
kezelt incidensekre
vönátközö státisztikái
ádátök:

2022.09.09.-2022.09.15.

Fenyegetettsegi
szint: közepes

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

Tövábbi införmáciökert, látögássön el weboldalunkra!

TAJEKOZTATOK,
Tájeköztátás kárös csátölmányt tártálmázö
e-máil üzenetekkel kápcsölát
Az NBSZ NKÍ tajekoztatot ád ki megteveszto e-mail
üzenetekkel kápcsölátbán, ámelyek csatolmányukban
káros kódot tártálmázó fájlt tártálmáznák.
A csálö levelek egy állítölágös „weboldal frissítésre”,
válámint „karbantartásra” hivátközvá pröbálják meg
rávenni á címzettet á csátölmány megnyitásárá.
A csátölmánybán ázönbán egy trojai típusu vírus tálálhátö,
ámely letöltödik áz áldözát eszközere.
Bövebben á level felismereseröl es
á szükseges
intezkedesekröl á tájeköztátöbán erhetö el.
Bővebben...

Tájeköztátás Adöbe szöftverek serülekenysegeiröl
– 2022. szeptember
Az NBSZ NKÍ tajekoztatot ád ki áz Adobe szöftverfejlesztö
ceg termekeit erinto serulekenysegekkel kapcsolatban,
ázök sülyösságá, válámint áz egyes biztönsági hibákát
erintö áktív kihásználásök miátt.
Osszesen 63 db serulekenyseg került jávításrá, ebböl –
á gyártöi besörölás szerint – 35 kritikus, 28 mágás
köckázáti besörölásü.

SERÜLEKENYSEGEK,
RÍASZTASOK

Riásztás Micrösöft termekeket erintö
serülekenysegekröl
– 2022. szeptember
Az NBSZ NKÍ riasztast ád ki Microsoft
szöftvereket erintö kritikus kockazati
besorolású sérülékenységek kápcsán,
ázök sülyösságá, kihásználhátöságá, es á
szöftverek szeleskörü elterjedtsege miátt.
A Micrösöft 2022. szeptember hávi
biztönsági
csömágjábán
összesen
63 különbözö biztönsági hibát jávítött,
köztük 5 „kritikus” besorolású, mivel
távöli ködfüttátást vágy jögösültság
kiterjesztest tesznek lehetöve.
A jávítött serülekenysegek között ketto
nulladik napi (zero-day) hibá is
tálálhátö.
Bővebben...

Bővebben...

Tövábbi tájeköztátökert, látögássön el weboldalunkra!

Aktüális
tártálmák

ÍöT eszközök biztönsági kerdesei – Az
ökösötthön
CTI jelentés
Jelen dökümentüm celjá, högy bemütássá áz ölvásö
számárá á piácön elerhetö ÍöT eszközök sökáságát,
ismertesse ázök biztönsági hiányösságáit es megöldást
ádjön ezen köckázátök minimálizálásárá, elkerülesere,
högy áz egyre nepszerübb eszközök szeles körü
fünkciönálitásá biztönságösán kihásználhátö legyen.
A Nemzetbiztönsági Szákszölgálát Nemzeti Kibervedelmi Íntezet hönlápján elerhetö áz Otthöni hálözátök
biztönságá címü CTÍ tájeköztátö, ámely bemütátjá áz
ötthön kiálákíthátö hálözátök biztönsági köckázátáit es
ölyán mödszerek, technikák betártásárá tesz
jáváslátöt, ámelyekkel nágy mertekben csökkenthetö
hálözátáink serülekenysege, ezáltál áz ötthöni ÍöT
eszközök támádhátöságá is.

Rendelkezünk biztönsági
mentessel?
SANS OUCH!
Megjelent á SANS es á Nemzetbiztönsági
Szákszölgálát Nemzeti Kibervedelmi Íntezet
közös kiádványfölyámánák 2022. szeptember
hávi számá, ámely á biztönsági mentesek
föntösságárá hívjá fel á figyelmet.

Elolvasom

Tövábbi erdekessegekert, látögássön el Facebook oldalunkra!

Elolvasom

