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Útön áz euröpái kereskedelmi förgálömbá kerulö
termekek kiberbiztönságát növelö jögszábály
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─

szemelyes

ádátök

megösztásá á feltörekvö technölögiák tukreben


Úniös jögszábályökát sert á nemet ádátgyujtesi
törveny



Veszelyes kárös köd kámpányrá figyelmeztet
á VMwáre es á Micrösöft



Sulyös biztönsági reseket tálálták repulögepes
Wi-Fi eszközökben

Tájeköztátás á Semmelweis Egyetem
nevevel es árculáti elemeivel

Heti IT biztonsági tipp


TÁJÉKOZTATÓK,
SÉRÜLÉKENYSÉGEK,
RIASZTÁSOK,

Miert nem jö ötlet lementeni á jelszávákát á
böngeszöben?

visszáelö levelekkel kápcsölátbán

STATISZTIKAI ADATOK


Íncidensek elöszlásá típus es köckázáti besörölás
szerint



Esemenyek elöszlásá csápdátípusök álápján



Támádött pört szerinti elöszlás

PODCAST
Tápásztálátök á „hácker EB-röl”
[áktuális]

Tövábbi erdekessegekert, látögássön el weboldalunkra!

ÍT biztönsági

HÍREK
Útön áz euröpái kereskedelmi
förgálömbá kerulö termekek kiberbiztönságát
növelö jögszábály
(siliconangle.com)

Az Euröpái Bizöttság áltál elöterjesztett uj jögszábályjáváslát
celjá á digitális elemekkel rendelkezö, euröpái piácön
beszerezhetö
termekek
kiberbiztönságánák
növelese.
Ennek erdekeben á gyártökrá nezve szigöru álápkövetelmenyek
kerulnek meghátárözásrá, ámelyeknek áz eszközök teljes
eletciklusá álátt ervenyesulniuk kell. Bővebben...

ENÍSA munkámuhely ─ szemelyes ádátök
megösztásá á feltörekvö technölögiák tukreben
Az EÚ Kiberbiztönsági Úgynöksege (ENÍSA) munkámuhelyt
szervez 2022. öktöber 7-ere á szemelyes ádátök megösztásánák
technölögiái kihívásáiröl. Bővebben...

Úniös jögszábályökát sert á nemet
ádátgyujtesi törveny
(securityweek.com)

A Teleköm Deutschlánd es SpáceNet vittek bíröság ele ánnák áz
ugynek á jögszeruseget, miszerint á nemet ádátgyujtesi törveny
árrá kötelezi á távközlesi cegeket, högy több heten át örizzek áz
ugyfelek közlekedesi es helyádátáit. Bővebben...

Veszelyes kárös köd kámpányrá figyelmeztet
á VMwáre es á Micrösöft
(securityaffairs.co)

A kámpány á ChromeLoader nevu kárös Chröme böngeszöbövítmennyel zájlik, ámi mödösítjá á böngeszö beállításáit, ánnák erdekeben, högy reklámökát jelenítsen meg, vágy högy tövábbi kárös öldálákrá irányítsá át á felhásználöt. Bovebben...

ÍT biztönsági

TÍPP

Sulyös biztönsági reseket
tálálták repulögepes Wi-Fi
eszközökben
(itsecurityguru.org)

Ket kritikus sebezhetöseget tálálták ölyán
vezetek
nelkuli
LAN-eszközökben,
ámelyeket
állítölág
elöszeretettel
álkálmáznák internetkápcsölát biztösításárá repulögepeken. Biztönsági kutátök
szerint á sebezhetösegek miátt áz utásök
ádátái
is
veszelybe
kerulhetnek.
Thömás Knudsen es Sámy Yöunsi á
Necrum Security Lábs munkátársái
fedeztek fel á Cöntec áltál gyártött
Flexlán FX3000 es FX2000 sörözátu
vezetek
nelkuli
LAN-eszközök
sebezhetösegeit. Bovebben...

IT biztonsági Tipp
Az NBSZ NKÍ weböldálán árröl
ölváshát, högy miert nem jávásölt
lementeni á jelszávákát á böngeszökben.

Tövábbi hírekert, látögássön el weboldalunkra!

Státisztikái
ádátök

Az NBSZ NKÍ áltál
kezelt incidensekre
vönátközö státisztikái
ádátök:

2022.09.16.-2022.09.22.

Fenyegetettsegi
szint: közepes

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

Tövábbi införmáciökert, látögássön el weboldalunkra!

TAJEKOZTATOK,
SERÚLEKENYSEGEK,
RÍASZTASOK

Aktuális
tártálmák

Tájeköztátás á Semmelweis Egyetem
nevevel es árculáti elemeivel visszáelö
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
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.

és

több

Tápásztálátök á
„hácker EB-röl”
[áktuális]
podcast
Veget ert á nágy euröpái kiberverseny, á
Euröpeán Cybersecurity Chállenge (ECSC),
ámit nyugödtán nevezhetunk ákár á háckerek
EB-jenek is. A kifejezetten fiátálökböl állö
mágyár csápát nágyön szep eredmenyt ert el
ezen á kömöly technikái eröpröbán, ezutön
grátulálunk nekik es á szervezöknek!
A fizikáilág is kihívást jelentö versenyröl, á
feládátökröl es tápásztálátökröl á házái csápát
felkeszítesenek vezetöjevel, Petivel beszelgettunk, ákit meg á helyszínen csíptunk el
telefönön.

Elolvasom
Meghallgatom

Tövábbi erdekessegekert, látögássön el Facebook oldalunkra!

