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ÍT biztönsá gi 

HÍ REK 
ÍT biztönsá gi 

TÍPP 

Tövá bbi hí reke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

HP láptöpöt hászná l?  

Frissí tse ezt á sege dprögrámöt, mert se rü le keny!  
(gbhackers.com)  

Mágás köcká záti besörölá sü  se rü le kenyse get tálá lták á HP ásztáli 

ge peken e s láptöpökön ─ belee rtve pe ldá ül á ne pszerü  Omen 

sze riá t is ─ elö telepí tett HP Süppört Assistántbán. A sege dprög-

rám feládátá megkö nnyí teni á hibáelhá rí tá st e s á ge p  

nápráke szen tártá sá t, pe ldá ül á driverek vágy á BÍOS frissí te se t. 

Bővebben... 

Az elmü lt hetek fö bb zsárölö ví rüs eseme nyei  

Az elmü lt hetek is bö velkedtek zsárölö ví rüs eseme nyekben,  

cikkü nkben ö sszefögláltük á fö bb tö rte ne seket. Bo vebben... 

Egy egyre ne pszerü bb ádáthálá sz techniká vál  

löpnák Steám fiö kádátökát á kiberbü nö zö k 
 (bleepingcomputer.com)  

A Gröüp-ÍB tett kö zze  e rdekes jelente st, egy Steám felhászná lö kát 

─ ázön belü l is leginká bb á pröfi e-spörtölö kát ─ ce lzö  ü j  

ádáthálá sz kámpá nyrö l, ámi á nágyön megte vesztö   

Bröwser-in-the-Bröwser techniká t álkálmázzá.  Bővebben... 

Mielö bbi frissí te sre sü rget á CÍSA 
(bleepingcomputer.com)  

Az ámerikái kiberbiztönsá gi ü gynö kse g (Cybersecürity ánd  

Ínfrástrüctüre Secürity Agency – CÍSA) ü jább 12 sebezhetö se ggel 

ege szí tette ki áz ismerten kihászná lt se rü le kenyse gek listá já t 

(Knöwn Explöited Vülnerábilities – KEV), kö ztü k ke t kritiküs  

D-link e s tövá bbi ke t kritiküs Chröme zerö-dáy sebezhetö se ggel. 

Bővebben... 

IT biztonsági 

Tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n bö vebben  

ölváshát árrö l, áz iOS 16 egy ü j  

fünkciö já rö l, á Pásskey-rö l.  

Ílyen biztönsá gi fünkciö kát rejt 

á möst megjelent iOS 16  
(bleepingcomputer.com)  

Mege rkezett áz iOS 16, ámely á hibájáví -

tá sök mellett szá mös ü j fünkciö vál  

föközzá á felhászná lö k biztönsá gá t e s 

ádátve delme t, ilyen pe ldá ül á Löckdöwn 

mö d e s biztönsá gi ellenö rze s (Sáfety 

Check).  Érdemes már az elején leszögezni, 

hogy a Lockdown módot nem a hétköznapi  

felhasználók mindennapi eszközhasznála-

tához tervezték, sokkal inkább azoknak, 

akik kiemelt célpontjai lehetnek a különfé-

le kibertámadásoknak, kiberkémkedési 

tevékenységeknek, mint például celebritá-

sok, politikusok, újságírók, aktivisták, kor-

mányzati szervek munkatársai stb.  Bőveb-

ben... 

https://nki.gov.hu/
https://gbhackers.com/hp-support-assistant-high-severity-flaw/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/hp-laptopot-hasznal-frissitse-ezt-a-segedprogramot-mert-serulekeny/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/az-elmult-hetek-fobb-zsarolovirus-esemenyei/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/hackers-steal-steam-accounts-in-new-browser-in-the-browser-attacks/
https://blog.group-ib.com/steam
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/egyre-nepszerubb-adathalasz-technikaval-lopnak-steam-fiokadatokat-a-kiberbunozok/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/cisa-orders-agencies-to-patch-chrome-d-link-flaws-used-in-attacks/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/mielobbi-frissitesre-surget-a-cisa/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/igy-mukodik-a-jelszomentesseg-az-ios-16-ban/
https://www.bleepingcomputer.com/news/apple/apple-released-ios-16-with-lockdown-safety-check-security-features/
https://www.apple.com/newsroom/2022/09/ios-16-is-available-today/?src=globalnav#:~:text=Safety%20Check
https://www.apple.com/newsroom/2022/07/apple-expands-commitment-to-protect-users-from-mercenary-spyware/
https://www.apple.com/newsroom/2022/07/apple-expands-commitment-to-protect-users-from-mercenary-spyware/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/ilyen-biztonsagi-funkciokat-rejt-a-most-megjelent-ios-16/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/ilyen-biztonsagi-funkciokat-rejt-a-most-megjelent-ios-16/


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

Státisztikái 
ádátök 

2022.09.09.-2022.09.15. 

Az NBSZ NKÍ á ltál  

kezelt incidensekre  

vönátközö  státisztikái 

ádátök: 

Fenyegetettse gi 
szint: kö zepes 

Íncidensek elöszlá sá tí püs 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 RÜ LE KENYSE GEK, 

RÍASZTA SOK 

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

Riásztá s Micrösöft terme keket e rintö  

se rü le kenyse gekrö l  

– 2022. szeptember  

Az NBSZ NKÍ riaszta st ád ki Microsoft 

szöftvereket e rintö  kritikus kocka zati  

besorolású sérülékenységek kápcsán, 

ázök sü lyössá gá, kihászná lhátö sá gá, e s á 

szöftverek sze leskö rü  elterjedtse ge miátt. 

 

A Micrösöft 2022. szeptember hávi  

biztönsá gi csömágjá bán ö sszesen  

63 kü lö nbö zö  biztönsá gi hibá t jáví tött,  

kö ztü k 5 „kritikus” besorolású, mivel  

tá völi kö dfüttátá st vágy jögösültsá g  

kiterjeszte st tesznek lehetö ve .  

A jáví tött se rü le kenyse gek kö zö tt ketto  

nulladik napi (zero-day) hibá is  

tálá lhátö . 

Tá je köztátá s ká rös csátölmá nyt tártálmázö   

e-máil ü zenetekkel kápcsölát  

Az NBSZ NKÍ ta je koztato t ád ki megte veszto  e-mail  

üzenetekkel kápcsölátbán, ámelyek csatolmányukban 

káros kódot tártálmázó fájlt tártálmáznák. 

A csálö  levelek egy á llí tö lágös „weboldal frissítésre”,  

válámint „karbantartásra” hivátközvá prö bá ljá k meg  

rá venni á cí mzettet á csátölmá ny megnyitá sá rá.  

A csátölmá nybán ázönbán egy tro jai tí pusu  ví rus tálá lhátö , 

ámely letö ltö dik áz á ldözát eszkö ze re. 

 

Bö vebben á leve l felismere se rö l e s  á szü kse ges  

inte zkede sekrö l á tá je köztátö bán e rhetö  el. 

Bővebben... 

Tá je köztátá s Adöbe szöftverek se rü le kenyse geirö l 

– 2022. szeptember  

Az NBSZ NKÍ ta je koztato t ád ki áz Adobe szöftverfejlesztö  

ce g terme keit e rinto  se ru le kenyse gekkel kapcsolatban, 

ázök sü lyössá gá, válámint áz egyes biztönsá gi hibá kát  

e rintö  áktí v kihászná lá sök miátt. 

 

O sszesen 63 db se ru le kenyse g kerü lt jáví tá srá, ebbö l –  

á gyá rtö i besörölá s szerint – 35 kritikus, 28 mágás  

köcká záti besörölá sü . 

Bővebben... 

Bővebben... 

https://nki.gov.hu/
https://nki.gov.hu/figyelmeztetesek/tajekoztatas/tajekoztatas-karos-csatolmanyt-tartalmazo-e-mail-uzenetekkel-kapcsolatban/
https://nki.gov.hu/figyelmeztetesek/tajekoztatas/tajekoztatas-adobe-szoftverek-serulekenysegeirol-2022-szeptember/
https://nki.gov.hu/figyelmeztetesek/riasztas/riasztas-microsoft-termekeket-erinto-serulekenysegekrol-2022-szeptember/


Rendelkezü nk biztönsá gi  

mente ssel?  

SANS OUCH!  

Megjelent á SANS e s á Nemzetbiztönsá gi  

Szákszölgá lát Nemzeti Kiberve delmi Ínte zet 

kö zö s kiádvá nyfölyámá nák 2022. szeptember 

hávi szá má, ámely á biztönsá gi mente sek  

föntössá gá rá hí vjá fel á figyelmet. 

Aktüá lis  
tártálmák 

Tövá bbi e rdekesse geke rt, lá tögássön el Facebook oldalunkra! 

ÍöT eszkö zö k biztönsá gi ke rde sei – Az 

ökösötthön  

CTI jelentés 

Jelen dökümentüm ce ljá, högy bemütássá áz ölvásö  

szá má rá á piácön ele rhetö  ÍöT eszkö zö k sökásá gá t,  

ismertesse ázök biztönsá gi hiá nyössá gáit e s megöldá st 

ádjön ezen köcká zátök minimálizá lá sá rá, elkerü le se re, 

högy áz egyre ne pszerü bb eszkö zö k sze les kö rü   

fünkciönálitá sá biztönsá gösán kihászná lhátö  legyen. 

A Nemzetbiztönsá gi Szákszölgá lát Nemzeti Kiberve del-

mi Ínte zet hönlápjá n ele rhetö  áz Otthöni há lö zátök  

biztönsá gá cí mü  CTÍ tá je köztátö , ámely bemütátjá áz 

ötthön kiálákí thátö  há lö zátök biztönsá gi köcká zátáit e s 

ölyán mö dszerek, techniká k betártá sá rá tesz  

jáváslátöt, ámelyekkel nágy me rte kben csö kkenthetö  

há lö zátáink se rü le kenyse ge, ezá ltál áz ötthöni ÍöT  

eszkö zö k tá mádhátö sá gá is. 

Elolvasom Elolvasom 

https://www.facebook.com/nki.gov.hu/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/elemzesek/otthoni-halozatok-biztonsaga/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/elemzesek/otthoni-halozatok-biztonsaga/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/elemzesek/iot-eszkozok-biztonsagi-kerdesei-az-okosotthon/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/kiadvanyok/sans-ouch/rendelkezunk-biztonsagi-mentessel-sans-ouch-2022-szeptember/

