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 PöwerPöint prezentá ciö vál terjeszt ká rös  

prögrámökát á Fáncy Beár 

 Ke t igen sű lyös hibá t jáví tötták á WhátsApp-bán, 

jávásölt á mielö bbi frissí te s! 

 Andröid e s iOS felhászná lö kát is ce lbá vettek egy 

ű j rösszindűlátű  ádwáre kámpá ny 

 STATISZTIKAI ADATOK 

 Íncidensek elöszlá sá tí pűs e s köcká záti besörölá s 

szerint 

 Eseme nyek elöszlá sá csápdátí pűsök álápjá n 

 Tá mádött pört szerinti elöszlá s 

Heti IT biztonsági tipp 

 Högyán tö rö lhetjű k Göögle-fiö kűnkát e s mit jelent á 

hászná láttö l válö  elá llá s?   

További érdekességekért és IT 

biztonsággal kapcsolatos  

tartalmakért látogasson el  

közösségi oldalainkra! 
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Nemzeti Kiberve delmi Ínte zet 

CTI ELEMZÉS 

ÍöT eszkö zö k biztönsá gi ke rde sei 

— Az ipár 

https://nki.gov.hu/
https://www.instagram.com/nki.gov.hu/
https://www.facebook.com/nki.gov.hu/


ÍT biztönsá gi 

HÍ REK 
ÍT biztönsá gi 

TÍPP 

Tövá bbi hí reke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Mege rkezett á Prötön Drive 
 (proton.me)  

Há röm e vnyi fejleszte s űtá n á PrötönMáil elindí töttá sájá t,  

ingyenes e s titkösí tött felhö álápű  tá rhely szölgá ltátá sá t, á Prötön 

Drive-öt. A Prötön Drive ve gpönttö l ve gpöntig terjedö  titkösí tá st 

álkálmáz á feltö ltö tt fá jlök ege sze re, belee rtve á fá jlneveket,  

máppá kát, fá jlkiterjeszte seket, fá jlme reteket, válámint á fá jlök 

le trehözá sá rá e s űtölsö  mö dösí tá sá rá vönátközö  införmá ciö kát 

is. Bo vebben... 

PöwerPöint prezentá ciö vál terjeszt  

ká rös prögrámökát á Fáncy Beár 
(thehackernews.com)  

Az APT 28 vágy Fáncy Beár ne ven is ismert háckercsöpört egy 

lá tszö lág PöwerPöint prezentá ciö vál, válámint egy ű j  

kö dve grehájtá si mö dszer segí tse ge vel telepí t rösszindűlátű   

prögrámökát. Bo vebben... 

Söphös tű zfálákát e rintö  sű lyös se rű le kenyse ghez 

e rkezett pátch 
(thehackernews.com)  

A Söphös biztönsá gi szöftvergyá rtö  ce g jáví tö csömágöt ádött ki 

tű zfál terme ke hez, miűtá n kiderű lt, högy tá mádö k egy kritikűs 

nűlládik nápi sebezhetö se get hászná lnák ki ű gyfelei há lö zátáinák 

megtá mádá sá rá. Bo vebben... 

Ke t igen sű lyös hibá t jáví tötták á WhátsApp-bán, 

jávásölt á mielö bbi frissí te s! 
(securityweek.com)  

Mindke t se rű le kenyse g á möbilálkálmázá sökát e rinti,  

kihászná lá sűk pedig tá völi kö dve grehájtá st tesz lehetö ve .  

Bővebben... 

IT biztonsági  

Tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n bö vebbe  

införmá ciö kát ölváshát  árrö l, mike nt 

tö rö lhetjű k Göögle-fiö kűnkát. 

Andröid e s iOS felhászná lö kát 

is ce lbá vettek egy ű j  

rösszindűlátű  ádwáre  

kámpá nnyál 

(bleepingcomputer.com)  

A HUMAN kiberbiztönsá gi ce g tö bb mint 

75 ká rös kö döt tártálmázö  Andröid e s iOS 

möbilálkálmázá st ázönösí tött á Scyllá  

elneveze sű  kámpá ny sörá n, áz áppökát 

egyű ttesen kö zel 13 milliö án tö ltö tte k le.  

Az elemzö k szerint á Scyllá egy me g 2019 

áűgűsztűsá bán megkezdett Pöseidön  

elneveze sű  kibermű velet hármádik  

hűllá má. Bo vebben... 

https://nki.gov.hu/
https://proton.me/blog/proton-drive-launch
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/megerkezett-a-proton-drive/
https://thehackernews.com/2022/09/hackers-using-powerpoint-mouseover.html
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/powerpoint-prezentacioval-terjeszt-karos-programokat-a-fancy-bear/
https://thehackernews.com/2022/09/hackers-actively-exploiting-new-sophos.html
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/hackerek-sulyos-rce-serulekenyseget-hasznalnak-ki-a-sophos-tuzfalban/
https://www.securityweek.com/two-remote-code-execution-vulnerabilities-patched-whatsapp
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/ket-igen-sulyos-hibat-javitottak-a-whatsapp-ban-javasolt-a-mielobbi-frissites/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/hogyan-torolhetjuk-google-fiokunkat-es-mit-jelent-a-hasznalattol-valo-elallas/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/adware-on-google-play-and-apple-store-installed-13-million-times/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/android-es-ios-felhasznalokat-is-celba-vettek-egy-uj-rosszindulatu-adware-kampannyal/


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

Státisztikái 
ádátök 

2022.09.23.-2022.09.29. 

Az NBSZ NKÍ á ltál  

kezelt incidensekre  

vönátközö  státisztikái 

ádátök: 

Fenyegetettse gi 
szint: kö zepes 

Íncidensek elöszlá sá tí pűs e s köcká záti besörölá s szerint 

Az elösztött körmá nyzáti ÍT-biztönsá gi csápdárendszerbö l (Göv1pröbe) szá rmázö  ádátök: 

https://nki.gov.hu/


Aktűá lis  
tártálmák 

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

ÍöT eszkö zö k biztönsá gi ke rde sei  

- Az ipár 

A dökűmentűm ce ljá, högy beműtássá áz ölvásö   

szá má rá á piácön ele rhetö  ipári ÍöT eszkö zö k  

sökásá gá t, á villámösenergiá szektörbán elföglált  

helye t e s ismertesse ánnák föntössá gá t kiberbiztönsá gi 

áspektűsbö l. 

Jelen CTÍ tá je köztátö  á má södik re sze egy, áz  

ÍöT eszkö zö ket e rintö  biztönsá gi ke rde sek  

minisörözátnák, ámelynek elsö  re sze ÍöT eszkö zö k  

biztönsá gi ke rde sei - Az ökösötthön cí mmel ele rhetö  á 

Nemzetbiztönsá gi Szákszölgá lát Nemzeti Kiberve delmi 

Ínte zet (tövá bbiákbán NBSZ NKÍ) hönlápjá n. 

Elolvasom 

További érdekességekért és IT 

biztonsággal kapcsolatos  

tartalmakért látogasson el  

közösségi oldalainkra! 

@nki.göv.hű 

Nemzeti Kiberve delmi Ínte zet 

https://www.facebook.com/nki.gov.hu/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/elemzesek/iot-eszkozok-biztonsagi-kerdesei-az-okosotthon/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/elemzesek/iot-eszkozok-biztonsagi-kerdesei-az-okosotthon/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/elemzesek/iot-eszkozok-biztonsagi-kerdesei-az-ipar/
https://www.instagram.com/nki.gov.hu/
https://www.facebook.com/nki.gov.hu/

