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PODCAST 
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Tövá bbi hí reke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Ú tön áz eurö pái kereskedelmi  

förgálömbá keru lö  terme kek kiberbiztönsá gá t  

nö velö  jögszábá ly 
 (siliconangle.com)  

Az Eurö pái Bizöttsá g á ltál elö terjesztett u j jögszábá lyjáváslát  

ce ljá á digitá lis elemekkel rendelkezö , eurö pái piácön  

beszerezhetö  terme kek kiberbiztönsá gá nák nö vele se.  

Ennek e rdeke ben á gyá rtö krá ne zve szigöru  álápkö vetelme nyek 

keru lnek meghátá rözá srá, ámelyeknek áz eszkö zö k teljes  

e letciklusá álátt e rve nyesu lniu k kell. Bővebben... 

Úniö s jögszábá lyökát se rt á ne met  

ádátgyu jte si tö rve ny  
(securityweek.com)  

A Teleköm Deutschlánd e s SpáceNet vitte k bí rö sá g ele  ánnák áz 

u gynek á jögszeru se ge t, miszerint á ne met ádátgyu jte si tö rve ny 

árrá kö telezi á tá vkö zle si ce geket, högy tö bb he ten á t ö rizze k áz 

u gyfelek kö zlekede si e s helyádátáit. Bővebben... 

ENÍSA munkámu hely ─ szeme lyes ádátök  

megösztá sá á feltö rekvö  technölö giá k tu kre ben 

Az EÚ Kiberbiztönsá gi Ú gynö kse ge (ENÍSA) munkámu helyt  

szervez 2022. öktö ber 7-e re á szeme lyes ádátök megösztá sá nák 

technölö giái kihí vá sáirö l. Bővebben... 

Vesze lyes ká rös kö d kámpá nyrá figyelmeztet  

á VMwáre e s á Micrösöft  
(securityaffairs.co)  

A kámpá ny á ChromeLoader nevu  ká rös Chröme bö nge szö bö ví t-

me nnyel zájlik, ámi mö dösí tjá á bö nge szö  beá llí tá sáit, ánnák e r-

deke ben, högy reklá mökát jelení tsen meg, vágy högy tövá bbi ká -

rös öldálákrá irá nyí tsá á t á felhászná lö t.  Bo vebben... 

IT biztonsági Tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n árrö l 

ölváshát, högy mie rt nem jávásölt  

lementeni á jelszávákát á bö nge szö k-

ben.  

Su lyös biztönsá gi re seket  

tálá lták repu lö ge pes Wi-Fi  

eszkö zö kben  
(itsecurityguru.org)  

Ke t kritikus sebezhetö se get tálá lták ölyán 

vezete k ne lku li LAN-eszkö zö kben,  

ámelyeket á llí tö lág elö szeretettel  

álkálmáznák internetkápcsölát biztösí tá -

sá rá repu lö ge peken. Biztönsá gi kutátö k 

szerint á sebezhetö se gek miátt áz utásök 

ádátái is vesze lybe keru lhetnek.  

Thömás Knudsen e s Sámy Yöunsi á  

Necrum Security Lábs munkátá rsái  

fedezte k fel á Cöntec á ltál gyá rtött  

Flexlán FX3000 e s FX2000 sörözátu   

vezete k ne lku li LAN-eszkö zö k  

sebezhetö se geit. Bo vebben... 

https://nki.gov.hu/
https://siliconangle.com/2022/09/15/eu-proposes-new-cybersecurity-rules-connected-devices/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/uton-az-europai-kereskedelmi-forgalomba-kerulo-termekek-kiberbiztonsagat-novelo-jogszabaly/
https://www.securityweek.com/eu-court-rules-against-german-data-collection-law
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/unios-jogszabalyokat-sert-a-nemet-adatgyujtesi-torveny/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/enisa-munkamuhely-%e2%94%80-szemelyes-adatok-megosztas-a-feltorekvo-technologiak-tukreben/
https://securityaffairs.co/wordpress/135949/malware/chromeloader-malware-campaigns.html
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/veszelyes-karos-kod-kampanyra-figyelmeztet-a-vmware-es-a-microsoft/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/miert-nem-olyan-jo-otlet-lementeni-a-jelszavakat-a-bongeszoben/
https://www.itsecurityguru.org/2022/09/15/vulnerabilities-found-in-airplane-wifi-devices/
https://www.contec.com/products-services/computer-networking/flexlan-fx/fx-accesspoint/fxa3000/price/
https://www.contec.com/products-services/computer-networking/flexlan-fx/fx-accesspoint/fxa2000/price/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/sulyos-biztonsagi-reseket-talaltak-repulogepes-wi-fi-eszkozokben/


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

Státisztikái 
ádátök 

2022.09.16.-2022.09.22. 

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/


Tápásztálátök á  

„hácker EB-rö l”  

[áktuá lis] 

podcast 

Ve get e rt á nágy eurö pái kiberverseny, á  

Euröpeán Cybersecurity Chállenge (ECSC), 

ámit nyugödtán nevezhetu nk áká r á háckerek  

EB-je nek is. A kifejezetten fiátálökbö l á llö   

mágyár csápát nágyön sze p eredme nyt e rt el 

ezen á kömöly technikái erö prö bá n, ezu tön 

grátulá lunk nekik e s á szervezö knek!  

A fizikáilág is kihí vá st jelentö  versenyrö l, á 

feládátökrö l e s tápásztálátökrö l á házái csápát 

felke szí te se nek vezetö je vel, Petivel besze lget-

tu nk, ákit me g á helyszí nen csí ptu nk el  

telefönön.  

Aktuá lis  
tártálmák 

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

Tá je köztátá s á Semmelweis Egyetem  

neve vel e s árculáti elemeivel visszáe lö  

levelekkel kápcsölátbán 

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti  

Kibervédelmi Intézet (NBSZ NKI) tájékoztatást ad ki 

a Semmelweis Egyetem nevével és arculati elemeivel 

visszaélő, káros csatolmányt tartalmazó  

csaló levelekkel kapcsolatban. 

Az Intézetünknél tett eddigi bejelentések alapján a 

kampányban küldött hamis levelek 

 látszólag Arató Andrástól érkeznek, 

 megfogalmazásuk magyartalan és több  

nyelvtani hibát is tartalmaz, 

 a levél csatolmányában egy pdf fájl 

(Ajánlatkérés szám222109_10397.pdf) 

található, amelyen keresztül egy trójai típusú 

káros kód (AveMaria) töltődhet le az áldozat 

eszközére. 

Elolvasom 

Meghallgatom 

TA JE KOZTATO K, 

SE RÚ LE KENYSE GEK, 

RÍASZTA SOK 

https://www.facebook.com/nki.gov.hu/
https://nki.gov.hu/figyelmeztetesek/tajekoztatas/tajekoztatas-a-semmelweis-egyetem-nevevel-es-arculati-elemeivel-visszaelo-levelekkel-kapcsolatban/
https://kibertamadas.simplecast.com/episodes/tapasztalatok-a-hacker-eb-rol

