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Friss införmá ciö k áz Exchánge szerverek  

PröxyNötShell se rű le kenyse geirö l 
(securityaffairs.co) 

A mű lt he t sörá n vá lt ismertte  á Micrösöft Exchánge levelezö  

szerverek ke t sű lyös nűlládik nápi hibá já, ámelyek má r meg is 

káptá k á becenevet: PröxyNötShell – űtálvá n á távályi 

PröxyShellke nt hivátközött hásönlö  se rű le kenyse gekre.  

Bővebben... 

Ve get e rt á 8. eűrö pái kiberverseny,  

á Eűröpeán Cybersecűrity Chállenge (ECSC) 
Az ECSC áz Eűrö pái Kiberbiztönsá gi Ú gynö kse g (ENÍSA) á ltál 

szervezett e ves eseme ny, ámely áz införmá ciö biztönsá g irá nt  

e rdeklö dö  fiátál szákemberek szá má rá nyű jt kive teles  

lehetö se get á tápásztálátszereze sre e s kápcsöláte pí te sre.  

Bővebben... 

Ú j mű kö de si irá nyelvet ádött ki á CÍSA,  

itt áz idö  leltá rözni 
(thehackernews.com) 

Az ámerikái kiberbiztönsá gi ű gynö kse g (Cybersecűrity ánd  

Ínfrástrűctűre Secűrity Agency – CÍSA) ű j kö telezö  e rve nyű   

mű kö de si irá nyelvet (Binding Operátiönál Directive – BOD) ádött 

ki, ámi árrá kö telezi á szö vetse gi ű gynö kse geket, högy nyömön  

kö vesse k eszkö zeiket e s áz ázökát e rintö  se rű le kenyse geket.  

Bővebben... 

Teáms-en is jelenthetik májd áz Office 365  

felhászná lö k á gyánű s ű zeneteket 
(bleepingcomputer.com)  

A körá bbán Office 365 Advánced Threát Prötectiön (Office 365 

ATP) ne ven ismert Micrösöft Defender för Office 365 megve di á 

szervezeteket áz ölyán fenyegete sekkel szemben, mint á rösszin-

dűlátű  e-máilek, ká rös hivátközá sök e s eszkö zö k, stb. Bo vebben... 

IT biztonsági  

Tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n áz Eűrö pái 

Kiberbiztönsá gi Hö náp egyik kiemelt 

te má já vál, á zsárölö ví rűsökkál, illetve á 

zsárölö ví rűs tá mádá sökbö l eredö   

kellemetlense gekkel föglálközűnk. 

Kritikűs hibá k kerű ltek  

jáví tá srá áz Andröid egyes  

verziö ibán 
(heise.de) 

A Göögle föntös biztönsá gi frissí te st ádött 

ki Andröid 10, 11, 12, 12L e s 13-ás  

rendszerekhez. A jáví tött sebezhetö se gek 

kö zö tt ölyán kiritkűs hibá is megtálá lhá-

tö , ámi áz Andröid Frámewörkö t e rinti, e s 

jögösűltsá gi szint emele st tesz lehetö ve , 

eze rt mindenke pp ájá nlött á jáví tá sök 

mielö bbi telepí te se. Bo vebben... 
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