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Linux kernelben tálá lt Wi-Fi sebezhetö se gekhez 

publiká lták jáví tá sökát  
(phoronix.com)  

Tö bb Linux kernelben tálá lhátö  Wi-Fi stáck biztönsá gi re s keru lt 

nyilvá nössá grá. A Dármstádti Mu száki Egyetem egyik biztönsá gi 

kutátö já jelentette á felfedezett pröble má t á SÜSE disztribu ciö  fej-

lesztö je nek.  Bo vebben... 

ÍT biztönsá gi 

HÍ REK 
ÍT biztönsá gi 

TÍPP 

Tövá bbi hí reke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Íngyenes ádátvizuálizá ciö s  

eszkö zt ádött kö zre á CÍSA  
(cisa.gov)  

Az ámerikái körmá nyzáti kiberu gynö kse g (CÍSA) ingyenesen  

ele rhetö ve  tette á RedEye-t, egy interáktí v, nyí lt förrá skö du   

elemzö  eszkö zt, ámi elsö sörbán “Red Teám”-tí pusu  biztönsá gi 

elemzö k szá má rá ke szu lt, ázönbán “Blue Teám” verziö  is ele rhetö .   

Bővebben... 

Zsárölö ví rus kámpá ny indult ukrá n e s  

lengyel szervezetek ellen  
(thehackernews.com)  

Egy eddig ismeretlen zsárölö ví rus, á Prestige ránsömwáre ököz 

fennákádá st á szá llí tá si e s lögisztikái szektörbán Ükrájná bán e s 

Lengyelörszá gbán. A Micrösöft kö zleme nye szerint á ce lpöntök 

ölyán szervezetek kö zu l keru lnek ki, ámelyek körá bbán örösz  

á llámi fenyegete si szereplö khö z kö thetö  FöxBláde málwáre 

(HermeticWiper) ce lpöntjá bán á llták, ázönbán á tá mádö   

infrástruktu rá ku lö nbö zö . Bo vebben... 

Ü gyfe ládátök szivá rögták ki á Micrösöfttö l  
(bleepingcomputer.com)  

A Micrösöft kö zö lte, högy egy rösszul könfigurá lt Micrösöft  

szerver miátt egyes u gyfeleinek bizálmás införmá ciö i völták  

ele rhetö ek á nyí lt Ínternet irá nyá bö l.  A vá llálát á SOCRádár  

biztönsá g elemzö  ce g jeze se nyömá n e rtesu lt áz esetrö l, á hibá 

megszu ntete sre keru lt. Bo vebben... 

IT biztonsági  

Tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n áz ENÍSA á ltál 

biztösí tött Kiberbiztönsá gi Hö náp 

(ECSM) te má ivál kápcsölátös  

tártálmákát keru ltek publiká lá srá  

mágyár nyelven. 

Telefönön csálö  kámpá ny terjed 

Olászörszá gbán – bánki trö jái 

telepí te se re veszik rá   

áz á ldözátökát 
(thehackernews.com)  

A ThreátFábric höllánd möbilbiztönsá gi 

ce g ölász bánki felhászná lö k ele rhetö se -

geinek megszerze se re irá nyulö   

ádáthálá sz kámpá nyrö l ádött hí rt.  

A tá mádö k telefönön veszik rá  áz  

á ldözátökát á rösszindulátu  prögrámök 

telepí te se re.  Bővebben... 

https://www.phoronix.com/news/Linux-WiFi-Malicious-Packets
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/linux-kernelben-talalt-wi-fi-sebezhetosegekhez-publikaltak-javitasokat/
https://nki.gov.hu/
https://www.cisa.gov/uscert/ncas/current-activity/2022/10/14/cisa-releases-redeye-red-team-campaign-visualization-and-reporting
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/ingyenes-adatvizualizacios-eszkozt-adott-kozre-a-cisa/
https://thehackernews.com/2022/10/new-prestige-ransomware-targeting.html
https://www.microsoft.com/security/blog/2022/10/14/new-prestige-ransomware-impacts-organizations-in-ukraine-and-poland/
https://thehackernews.com/2022/03/microsoft-finds-foxblade-malware-hit.html
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/zsarolovirus-kampany-indult-ukran-es-lengyel-szervezetek-ellen/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/microsoft-data-breach-exposes-customers-contact-info-emails/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/ugyfeladatok-szivarogtak-ki-a-microsofttol/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/gondolkodj-mielott-kattintaszt-ecsm-az-enisa-tamogatasaval/
https://thehackernews.com/2022/10/hackers-using-vishing-tactics-to-trick.html
https://www.threatfabric.com/blogs/toad-fraud.html
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/telefonon-csalo-kampany-terjed-olaszorszagban-banki-trojai-telepitesere-veszik-ra-az-aldozatokat/


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

Státisztikái 
ádátök 

2022.10.14.-2022.10.20. 

Az NBSZ NKÍ á ltál  

kezelt incidensekre  

vönátközö  státisztikái 

ádátök: 

Fenyegetettse gi 
szint: kö zepes 

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

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

https://nki.gov.hu/


TA JE KOZTATO K, 

SE RÜ LE KENYSE GEK, 

RÍASZTA SOK 

Tövá bbi tá je köztátö ke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Az NBSZ NKI a biztonsági 

frissítések haladéktalan 

telepítését javasolja,  

amelyek elérhetőek az  

automatikus frissítésen 

keresztül, valamint  

manuálisan is letölthetőek 

a gyártói honlapokról. 

  

A tá je köztátö  szö vege  

letö lthetö  pdf förmá tumbán. 

Tá je köztátá s Adöbe szöftverek  

se ru le kenyse geirö l 

 

A Nemzetbiztönsá gi Szákszölgá lát Nemzeti  

Kiberve delmi Ínte zet (NBSZ NKÍ) ta je koztato t ád ki áz 

Adobe szöftverfejlesztő cég termékeit érintő  

sérülékenységekkel kapcsolatban, ázök  

su lyössá gá, válámint áz egyes biztönsá gi hibá kát  

e rintö  áktí v kihászná lá sök miátt. 

O sszesen 2 db se ru le kenyse g keru lt jáví tá srá,  

ámelyek – á gyá rtö i besörölá s szerint – kritikus  

köcká záti besörölá su ák. 

Az érintett szoftver: Adöbe Íllustrátör 2021 25.4.7 

e s ázt megelö zö  verziö k, Adöbe Íllustrátör 2022 26.4 

e s ázt megelö zö  verziö k 

Az NBSZ NKÍ árrá is szeretne  felhí vni á figyelmet, 

högy áz Adobe Flash tártálmák megjelení te se t 

á legne pszeru bb bö nge szö k (Göögle Chröme, Mözillá 

Fireföx, Micrösöft Edge) 2020 decembere ben  

megszüntették. 

https://nki.gov.hu/
https://nki.gov.hu/wp-content/uploads/2022/10/Tajekoztato_10_19_Adobe.pdf

