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Kibertá mádá s miátt ákádözött á vásu ti kö zlekede s 

Dá niá bán  
(securityweek.com)  

Oktö ber utölsö  he tve ge je n egy kibertá mádá s miátt fennákádá s 

völt tápásztálhátö  á dá n vönátkö zlekede sben. Bővebben... 

ÍT biztönsá gi 

HÍ REK 
ÍT biztönsá gi 

TÍPP 

Tövá bbi hí reke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Minden Ínternetre csátláköztátött eszkö zt  

á tvizsgá lnák áz Egyesu lt Kirá lysá gbán 
(bleepingcomputer.com)  

A Nemzeti Kiberbiztönsá gi Kö zpönt (NCSC) áz Egyesu lt Kirá lysá g-

bán le vö  ö sszes Ínternetre csátláköztátött rendszert á tvizsgá ljá 

se ru le kenyse gek szempöntjá bö l. A vizsgá lát ce ljá, högy felme rje k 

áz örszá g tá mádá sökkál szembeni sebezhetö se ge t, illetve högy 

segí tse k á rendszertulájdönösökát á köcká zátök felme re se ben. 
Bővebben... 

SpöökySSL se ru le kenyse g: ele rhetö ve  vá lt  

áz OpenSSL hibájáví tá s  
(darkreading.com)  

Az OpenSSL pröjekt öktö ber ve ge n tá je köztátö t ádött ki, ámiben á 

kriptögrá fiái kö nyvtá r kritikus sebezhetö se geit höztá nyilvá nös-

sá grá, í ge retet te ve, högy növember elseje n á hibájáví tá st is  

kö zze teszik. A jáví tá s ele rhetö ve  vá lt, jávásölt áz e rintett  

szöftverek frissí te se.  Bővebben... 

Az ángölszá sz KKV-k ággö dnák, högy  

áz inflá ciö  miátt kevesebb jut májd á biztönsá grá 
(infosecurity-magazine.com)  

A kis-e s kö ze pvá llálközá sök (KKV) 57%-á elke pzelhetö nek tártjá, 

högy csö kkentik á kiberbiztönsá gi kö ltse gvete su ket, deru lt ki áz 

OpenText Security Sölutiön 2022 Global SMB Ransomware Survey 

cí mu  jelente se bö l. Bővebben... 

IT biztonsági  

tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n egy egyre  

gyáköribb ádáthálá sz techniká rö l  

ölváshát, e s ázt is megtudhátjá, mike nt 

tudjá elkeru lni, högy á ldözáttá  vá ljön. 

Jögösultsá geszkálá ciö s hibá t 

jáví tötták áz Andröidbán  
(securityweek.com)  

Tö bb mint 40 se ru le kenyse get jáví t áz 

Andröid 2022. növemberi frissí te se, á 

sebezhetö se gek áz Andröid 10 vágy ánná l 

u jább verziö kát e rinti, sö t egy hibá  

kivitele vel áz Andröid 13-ás verziö rá is 

kiterjed á hátá suk. A frissí te s elsö  re sze 

(2022-11-01) 17 se ru le kenyse g jáví tá sá t 

tártálmázzá, ámelyek kö zu l 12 jögösult-

sá gkiterjeszte shez, há röm szölgá ltátá s-

megtágádá shöz (DöS) e s kettö  áz  

införmá ciö k nyilvá nössá grá hözátálá höz 

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

Státisztikái 
ádátök 

2022.11.04.-2022.11.10. 

Az NBSZ NKÍ á ltál  

kezelt incidensekre  

vönátközö  státisztikái 

ádátök: 

Fenyegetettse gi 
szint: mágás 

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

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

https://nki.gov.hu/


Aktuá lis  
tártálmák 

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

Tudniválö k á biztönsá gös önline vá sá rlá shöz  

 Í. re sz 
Az e-kereskedelem rö viden áz önline lebönyölí tött u zleti 

tránzákciö kát jelenti. Legne pszeru bb förmá já áz önline 

kereskedelem, e s ölyán tí pusu  teve kenyse geket is 

mágá bá föglál, mint pe ldá ul áz önline jegye rte kesí te s e s 

áukciö k. Le nyege, högy teljes me rte kben megegyezik 

„öffline” pá rjá vál ánnyi elte re ssel, högy válámilyen elektrö-

nikus há lö zátön, elsö sörbán interneten keresztu l 

zájlik. 

Jelen dökumentumbán á B2C (Business-tö-Cöstumer) 

e s C2C (Cöstumer-tö-Cöstumer) biztönsá gi köcká zátáit 

tágláljuk e s ölyán práktiká kát mutátunk be, ámelyekkel 

áz e-kereskedelem biztönsá gösán hászná lhátö  bá rmely 

felhászná lö  szá má rá. A má sik ke t e rte kesí te si csátörná 

re szleteit egy má sik, ennek á sörözátnák á kö vetkezö  

re sze nek szá nt tá je köztátö bán re szletezzu k. 
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