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Tövá bbi e rdekesse geke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

 HÍREK 

• Eurö pái uniö s kiberve delmi elö rele pe sek 

• Tö bb ezer feltö rt weböldállál zájlik egy másszí v  

Göögle SEO pöisöning kámpá ny 

• Kö zvetlenu l á fejlesztö knek lehet jelezni á  

nyilvá nös Git repösitöry-kbán tálá lt hibá kát 

• Ausztrá liá bán kriminálizá lná k á ránsömwáre  

vá ltsá gdí jfizete st 

• Az ándröidös felhászná lö k fe lrevezete se miátt  

bí rsá göt kápött á Göögle 

 STATISZTIKAI ADATOK 

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

szerint 

• Eseme nyek elöszlá sá csápdátí pusök álápjá n 

• Tá mádött pört szerinti elöszlá s 

Heti IT biztonsági tipp 

• DNS szu re s ─ A publikus DNS szölgá ltátá sök  

elö nyei e s há trá nyái 

További érdekességekért és IT 

biztonsággal kapcsolatos  

tartalmakért látogasson el  

közösségi oldalainkra! 

@nki.göv.hu 

Nemzeti Kiberve delmi Ínte zet 

https://nki.gov.hu/
https://www.instagram.com/nki.gov.hu/
https://www.facebook.com/nki.gov.hu/


Ausztrá liá bán kriminálizá lná k á ránsömwáre  

vá ltsá gdí jfizete st 
 (therecord.media)  

Mu lt vásá rnáp Cláre O’Neil áusztrá l belu gyeke rt e s á kiberbiztönsá -

ge rt felelö s miniszter áz ABC televí ziö nák ádött interju já bán árrö l 

besze lt, högy á körmá nyzát vizsgá ljá ánnák lehetö se ge t, högy tö rve -

nyileg tiltsá á zsárölö ví rus tá mádá sök sörá n ke rt vá ltsá gdí ják kifize-

te se t. Bővebben... 

ÍT biztönsá gi 
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Tövá bbi hí reke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Kö zvetlenu l á fejlesztö knek lehet jelezni á  

nyilvá nös Git repösitöry-kbán tálá lt hibá kát 
(securityweek.com)  

A Micrösöft tulájdönu  GitHub plátförm fejlesztö i á GitHub Univer-

se 2022 eseme nyen bejelentette k, högy egy kö zvetlen kömmuni-

ká ciö s csátörná t höznák le tre biztönsá gi kutátö k szá má rá, ezzel 

tá mögátvá á felelö s införmá ciö megösztá st. Bővebben... 

Tö bb ezer feltö rt weböldállál zájlik egy másszí v  

Göögle SEO pöisöning kámpá ny 
(bleepingcomputer.com)  

Háckerek egy csöpörtjá ölyán keresö öptimálizá lá si (SEO) csálö  

kámpá nyt fölytát, ámiben má r kö zel 15000 weböldál e rintett.  

A tá mádá sökát elö szö r á Sucuri e szlelte, e s á llí tá suk szerint á  

tá mádö k á kömprömittá lt webhelyeken ─ ámelyek tö bbse ge 

WördPress öldál ─ kö ru lbelu l 20 000 fá jlt hászná lták á spámkám-

pá nybán. Bővebben... 

Eurö pái uniö s kiberve delmi elö rele pe sek 

Az elmu lt he t sörá n ke t föntös elö rele pe s is tö rte nt áz Eurö pái Uniö  

kiberve delmi szákpölitiká já t e rintö en. Az Eurö pái Párláment  

elfögádtá á NÍS irá nyelv bö ví te se rö l szö lö  jögszábá lyt (NÍS2),  

válámint á Bizöttsá g e s á fö ke pviselö  elö terjesztette áz uniö s  

kiberve delmi pölitiká rö l szö lö  kö zö s kö zleme nyt e s á kátönái  

möbilitá srö l szö lö  cselekve si terv u j verziö já t. Bővebben... 

IT biztonsági tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n á publikus 

DNS szölgá ltátö k elö nyeirö l e s  

há trá nyáirö l ölváshát. 

Az ándröidös felhászná lö k  

fe lrevezete se miátt bí rsá göt  

kápött á Göögle 
(bleepingcomputer.com)  

391 milliö  döllá rös bí rsá göt kell kifizetnie 

á Göögle-nek, mert legálá bb 2014 ö tá  

nyömön kö vette á felhászná lö k tártö zkö-

dá si helye t me g ákkör is, ámikör á felhász-

ná lö k ázt hitte k, högy letiltöttá k á funkciö t 

eszkö zu kö n. A 40 egyesu lt á llámökbeli  

fö u gye sz á ltál benyu jtött kereset szerint á 

felhászná lö k hiá bá tiltöttá k le á helyelö z-

me nyeket ke szu le keiken, egy má sik fiö k-

beá llí tá s, áz álápe rtelmezetten engede lye-

zett Web e s álkálmázá steve kenyse gek  

lehetö ve  tette k á Göögle szá má rá á  

szeme lyázönösí tá srá álkálmás helyádátök 

gyu jte se tizönyös helyádátök vá lláláti ce lu  

tá rölá sá t e s felhászná lá sá t. Bővebben... 

https://therecord.media/australia-to-consider-banning-ransomware-payments/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/ausztraliaban-kriminalizalnak-a-ransomware-valtsagdijfizetest/
https://nki.gov.hu/
https://www.securityweek.com/github-introduces-private-vulnerability-reporting-public-repositories
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/kozvetlenul-a-fejlesztoknek-lehet-jelezni-a-nyilvanos-git-repository-kban-talalt-hibakat/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/15-000-sites-hacked-for-massive-google-seo-poisoning-campaign/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/tobb-ezer-feltort-weboldallal-zajlik-egy-massziv-google-seo-poisoning-kampany/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/europai-unios-kibervedelmi-elorelepesek/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/dns-szures-%e2%94%80-a-publikus-dns-szolgaltatasok-elonyei-es-hatranyai/
https://www.bleepingcomputer.com/news/google/google-will-pay-391m-to-settle-android-location-tracking-lawsuit/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/az-androidos-felhasznalok-felrevezetese-miatt-birsagot-kapott-a-google/


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

Státisztikái 
ádátök 

2022.11.11.-2022.11.17. 

Az NBSZ NKÍ á ltál  

kezelt incidensekre  

vönátközö  státisztikái 

ádátök: 

Fenyegetettse gi 
szint: álácsöny 

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/

