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Kritiküs sebezhetö se get jáví tött á VMwáre  
(securityweek.com)  

A VMwáre biztönsá gi hibájáví tá st ádött ki á VMwáre Clöüd  

Föündátiön e s áz NSX Dátá Center för vSphere (NSX-V) terme keket 

e rintö  kritiküs tá völi kö dfüttátá si sebezhetö se ge nek  

megszü ntete se hez. Bővebben... 

ÍT biztönsá gi 

HÍ REK 
ÍT biztönsá gi 

TÍPP 

Tövá bbi hí reke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Tövá bbrá is áz ege szse gü gy á ll  

á kiberbü nö zö k ce lkeresztje ben  
(bleepingcomputer.com)  

Zsárölö ví rüs tá mádá sökrá figyelmezteti áz Egyesü lt A llámökbeli 

Kö zege szse gü gyi (HPH) szektört á CÍSA, áz FBÍ, válámint áz  

Ege szse gü gyi e s Szöciá lis Miniszte riüm (HHS), á tá mádá söke rt á 

Dáixin Teám nevü  csöpörtöt teszik felelö sse . Bővebben... 

Git máppá k milliö i e rhetö ek el  

nyilvá nösán áz Ínterneten  
(cybernews.com)  

A Cybernews szerint kö zel ke tmilliö , le tföntössá gü   

pröjektinförmá ciö kát tártálmázö  .git máppá e rhetö  el nyilvá nösán 

áz Ínternet felö l. A Git á legne pszerü bb nyí lt förrá skö dü , elösztött 

verziö kezelö  rendszer, ámelyet kö zel 20 e vvel ezelö tt fejlesztett ki 

Linüs Törválds finn-ámerikái szöftverme rnö k. Bo vebben... 

A CÍSA listá já bá is bekerü lt  

á Ciscö VPN kliense nek ke t se rü le kenyse ge  
(bleepingcomputer.com)  

A Ciscö AnyCönnent Secüre Möbile Client Windöws-ös verziö já t 

e rintö  ke t se rü le kenyse ge re hí vjá fel ü gyfelei figyelme t á Ciscö, 

ámelyeket á kiberbü nö zö k má r meg is prö bá lták kihászná lni.   

Bővebben... 

IT biztonsági  

Tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n áz Eürö pái 

Kiberbiztönsá gi Hö náp kápcsá n, á CÍSA 

á ltál kidölgözött  zsárölö ví rüs-reágá lá si 

ellenö rzö  listá rö l ölváshát bö vebben. 

Ú jább rösszindülátü  ándröidös 

áppökát tálá lták  

á Pláy Störe-ön  
(bleepingcomputer.com)  

Ú jább 16 ádwáre-t ─ reklá mökát  

ke retlenü l megjelení tö  prögrámöt ─  

fedeztek fel á Pláy Störe-bán, ámelyeket 

együ ttesen kö zel 20 milliö án tö ltö ttek le. 

Bá r áz áppökát idö kö zben má r  

eltá völí töttá k áz álkálmázá sböltbö l,  

á ke szü le kekrö l mánüá lisán kell tö rö lni á 

rösszindülátü  prögrámökát. Bővebben... 

https://www.securityweek.com/vmware-patches-critical-vulnerability-end-life-product
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/kritikus-sebezhetoseget-javitott-a-vmware/
https://nki.gov.hu/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/us-govt-warns-of-daixin-team-targeting-health-orgs-with-ransomware/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/tovabbra-is-az-egeszsegugy-all-a-kiberbunozok-celkeresztjeben/
https://cybernews.com/security/millions-git-folders-exposed/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/git-mappak-millioi-nyilvanosak/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/cisco-warns-admins-to-patch-anyconnect-flaw-exploited-in-attacks/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/a-cisa-listajaba-is-bekerult-a-cisco-vpn-kliensenek-ket-serulekenysege/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/zsarolovirus-reagalasi-ellenorzo-lista/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/android-adware-apps-in-google-play-downloaded-over-20-million-times/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/nem-igenyelnek-felhasznaloi-kattintast-ezek-az-androidos-adware-appok/


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

Státisztikái 
ádátök 

2022.10.21.-2022.10.27. 

Az NBSZ NKÍ á ltál  

kezelt incidensekre  

vönátközö  státisztikái 

ádátök: 

Fenyegetettse gi 
szint: kö zepes 

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

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

https://nki.gov.hu/


Aktüá lis  
tártálmák 

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

CMS rendszerek biztönsá gá 
 

A tártálömkezelö  rendszerek 

(Cöntent Mánágment System – CMS) 

ölyán szöftverek, ámelyek segí tse ge -

vel kü lö nö sebb webfejlesztö i tüdá s 

ne lkü l e pí thetü nk weböldálákát. Szá -

mös ilyen plátförm  le tezik, e s e vente 

höznák le tre ü jákát.  

Jelen tá je köztátö  fö küszá bá á  

legne pszerü bb plátförmöt, á  

WördPresst helyeztü k, ámelynek 

megvánnák á mágá sájá tössá gái, e s 

bizönyös dölgökbán elte r á  

versenytá rsáitö l, ázönbán á  

bemütátá srá kerü lö  „práktiká k” á ltá-

lá nösán is álkálmázhátö ák. 

Elolvasom 

CyberSec Pödcást 7 
 

Cybersec podcastfolyam beharangozó [Cybersec'22] 

Kezdjünk hangolódni a NIS2-re [Cybersec'22] 

HCSC-ECSC harmadik felvonás [Cybersec'22] 

Az orosz-ukrán kiberhelyzet aktualitásai [Cybersec'22] 

SeConSys: a kritikus infrastruktúrák  

kiberfenyegetetségének nyomában [Cybersec'22] 

Meghallgatom 

Meghallgatom 

Meghallgatom 

Meghallgatom 

Meghallgatom 

Tövá bbi ke t ádá ssál jelentkezü nk szömbátön e s vásá rnáp. 

https://www.facebook.com/nki.gov.hu/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/elemzesek/cms-rendszerek-biztonsaga/
https://kibertamadas.simplecast.com/episodes/cybersec-podcastfolyam-beharangozo
https://kibertamadas.simplecast.com/episodes/kezdjunk-hangolodni-a-nis2-re
https://kibertamadas.simplecast.com/episodes/hcsc-ecsc-harmadik-felvonas
https://kibertamadas.simplecast.com/episodes/az-orosz-ukran-kiberhelyzet-aktualitasai
https://kibertamadas.simplecast.com/episodes/seconsys-a-kritikus-infrastrukturak-kiberfenyegetettsegenek-nyomaban

