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Perel á Metá: kí nái áppök egymilliö ná l is tö bb 

WhátsÁpp felhászná lö  ádátá t löpháttá k el
(bleepingcomputer.com) 

Á Metá tö bb kí nái fejlesztö  ce get is perbe fögött, ámie rt ázök 2022 

má jusá ö tá tö bb, mint 1 milliö  ándröidös WhátsÁpp felhászná lö  

ádátáit szerezte k meg e s hászná ltá k SPÁM-ele sre. Bo vebben... 

ÍT biztönsá gi 

HÍ REK 
ÍT biztönsá gi 

TÍPP 

Tövá bbi hí reke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Ámerikái repterek hönlápjáit tette ele rhetetlenne  á 

Killnet  
(bleepingcomputer.com) 

Áz öröszbárá t „Killnet” nevu  hácktivistá csöpört tö bb USÁ-beli rep-

te r hönlápjá t be ní töttá le nágyereju  szölgá ltátá smegtágádá ssál já -

rö  tá mádá sök (DDöS) segí tse ge vel. Á tá mádá sök miátt áz  

u gyfelek nem tudták csátláközni á weblápökrá, í gy nem völt  

lehetö se gu k sem á já rátökrö l tá je közö dni, sem jegyet vá sá rölni. 

Bővebben... 

Föntös fiö kve delmi há zirend vá lik ele rhetö vö   

Windöwsön  
(bleepingcomputer.com) 

Á Micrösöft bejelentette, högy á rendszeru zemeltetö k möstántö l 

minden ölyán Windöws rendszert, ámely me g káp biztönsá gi  

frissí te seket beá llí thátnák u gy, högy áutömátikusán blökköljá á 

helyi rendszergázdái fiö kökát ce lzö  brute förce tá mádá sökát.  

Bővebben... 

Zsárölö ví rus tá mádá s e rte áz  

Egyesu lt Á llámök egyik legnágyöbb kö rhá zlá ncá t 
(securityaffairs.co) 

Á Cömmönspirit Heálth áz Ámerikái Egyesu lt Á llámök  

legnágyöbb nönpröfit, e s ö sszesse ge ben á negyedik legnágyöbb 

ege szse gu gyi há lö zátá. Egy mu lt heti införmátikái incidens  

fennákádá sökát öközött á kö rhá zlá nc tö bb inte zme nye ben is  

örszá gszerte, völt, áhöl mu te t is elmárádt áz ÍT rendszerek  

leá llá sá miátt. Bo vebben... 

IT biztonsági  

Tipp 

Áz NBSZ NKÍ weböldálá n áz Eurö pái 

Kiberbiztönsá gi Hö náp egyik kiemelt 

te má já vál, áz ádáthálá száttál, e s ennek 

kápcsá n á biztönsá gtudátös  

e-máileze ssel föglálközunk. 

Fáceböök bejelentkeze si  

ádátökát löpták rösszindulátu  

ándröidös e s iOS  

álkálmázá sökkál 
(thehackernews.com)  

Á Metá Plátförm tö bb mint 400 ölyán 

rösszindulátu  álkálmázá st ázönösí tött 

Ándröidön e s iOS-en, ámelyekkel á  

Fáceböök felhászná lö k bejelentkeze si 

ádátáit igyekeznek ellöpni. Bővebben... 

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/meta-sues-app-dev-for-stealing-over-1-million-whatsapp-accounts/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/perel-a-meta-kinai-appok-egymillional-is-tobb-whatsapp-felhasznalo-adatat-lophattak-el/
https://nki.gov.hu/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/us-airports-sites-taken-down-in-ddos-attacks-by-pro-russian-hackers/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/amerikai-repterek-honlapjait-tette-elerhetelenne-a-killnet/
https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/all-windows-versions-can-now-block-admin-brute-force-attacks/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/fontos-fiokvedelmi-hazirend-valik-elerhetovo-windowson/
https://securityaffairs.co/wordpress/136843/cyber-crime/commonspirit-ransomware-attack.html
https://www.beckershospitalreview.com/100-of-the-largest-hospitals-and-health-systems-in-america-2021.html
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/zsarolovirus-tamadas-erte-az-egyesult-allamok-egyik-legnagyobb-korhazlancat/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/gondolkodj-mielott-kattintasz-%e2%94%80-e-mail-biztonsag-a-kiberhonap-apropojan/
https://thehackernews.com/2022/10/facebook-detects-400-android-and-ios.html
https://about.fb.com/news/2022/10/protecting-people-from-malicious-account-compromise-apps/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/facebook-bejelentkezesi-adatokat-loptak-rosszindulatu-androidos-es-ios-alkalmazasokkal/


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

Státisztikái 
ádátök 

2022.10.07.-2022.10.13. 

Áz 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 

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

https://nki.gov.hu/


Áktuá lis  
tártálmák 

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

Áz Ukrájná t ce lzö  „Viását-háck” hátá sá  

Eurö pá bán  
2022. februá r 24-e n megindult áz örösz kátönái öffenzí vá 

Ukrájná ellen. Ugyánezen á nápön á ne met Enercön  

energiává llálát tö bb mint 5800 sze lturbiná já esett ki á  

há lö zátbö l. Áz u zemzávár ugyán nem ákádá lyöztá meg á 

sze lturbiná k pö rge se t, ázönbán hibá esete n nem lehetett 

ö ket tá völrö l u jráindí táni. Áz esettel egyidö ben mu höldás 

internetet hászná lö k ezrei szákádták le á há lö zátrö l   

Eurö pá bán, Lengyelörszá gtö l ege szen Fránciáörszá gig.  

Sökán me g egy hö náppál ke sö bb sem tudták kápcsölö dni 

áz Ínternethez, e s kö zel 2000 sze lturbiná me g ekkör sem 

tudött önline-bá á llni. 

Á tö meges há lö záti kiese s öká nem báleset, hánem 

feltehetö en egy kibertá mádá s völt, ámit áz Ámerikái 

Egyesu lt Á llámök[1] e s áz Eurö pái Uniö  hivátálös  

á llá spöntjá szerint Oröszörszá g indí tött á Viását  

KÁ-SÁT szátellit há lö zátá ellen. 

Á „Viását háckele s” vitáthátátlánul áz egyik legnágyöbb 

nyilvá nösán ismert kibertá mádá s, ázö tá, högy Oröszörszá g 

megszá lltá Ukrájná t, áz örszá ghátá rökön á tí velö  hátá sái 

miátt áz eset e rdemes á me lyebb á ttekinte se re. 
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https://www.facebook.com/nki.gov.hu/
https://www.state.gov/attribution-of-russias-malicious-cyber-activity-against-ukraine/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/elemzesek/az-ukrajnat-celzo-viasat-hack-hatasa-europaban/
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