
HÍ RLEVE L 
Nemzetkö zi 

ÍT-biztönsá gi sájtö szemle 

2022.47. he t 

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

 HÍREK 

 A kiberbű nö zö k ide n is (Bláck Fridáy)  

ákciö bá lendű ltek 

 Vigyá zát, megkerű lhetö k á Ciscö Secűre Emáil 

Gátewáy szű rö i!  

 Eggyel tö bb ök sű rgö sen telepí teni  

á PröxyNötShell jáví tá st  

 A Göögle Clöűd kűtátö i á Cöbált Strike  

34 kű lö nbö zö  feltö rt verziö já t ázönösí töttá k 

 Shárkböt málwáre-rel fertö ztek ándröidös  

fá jlkezelö  áppök  

 STATISZTIKAI ADATOK 

 Íncidensek elöszlá sá tí pűs e s köcká záti besörölá s 

szerint 

  

Heti IT biztonsági tipp 

 Íde n is eljö tt áz ákciö kkál e s persze  

á vesze lyekkel teli Bláck Fridáy 

CTI ELEMZÉS 

Tűdniválö k á biztönsá gös önline  

vá sá rlá shöz – ÍÍ. re sz 

TÁJÉKOZTATÓK,  

SÉRÜLÉKENYSÉGEK, 

RIASZTÁSOK,  

Riásztá s AgentTeslá málwáre  

kámpá nnyál  

https://nki.gov.hu/


A Göögle Clöűd kűtátö i á Cöbált Strike  

34 kű lö nbö zö  feltö rt verziö já t ázönösí töttá k 
(securityaffairs.co)  

A Göögle Clöűd kűtátö i bejelentette k, högy 34 kű lö nbö zö  Cöbált 

Strike feltö rt verziö t fedeztek fel, ámelyekben ö sszesen 275 egyedi 

JAR fá jl tálá lhátö . A Cöbált Strike eredetileg egy fizetö s penetrá ciö s 

tesztele si terme k, ámely lehetö ve  teszi á tá mádö  szá má rá, högy 

egy “Beácön” nevű  ágentet telepí tsen á ce lge pre. Bővebben... 
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Tövá bbi hí reke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Eggyel tö bb ök sű rgö sen telepí teni  

á PröxyNötShell jáví tá st  
(bleepingcomputer.com)  

PröxyNötShell kihászná lá si kö d (prööf-öf-cöncept) kerű lt  

nyilvá nössá grá. Biztönsá gi hibájáví tá s á 2022. növemberi MS 

„pátch kedd” re szeke nt má r ele rhetö , jávásölt á frissí te s mielö bbi 

telepí te se! Bővebben... 

Vigyá zát, megkerű lhetö k á Ciscö Secűre Emáil 

Gátewáy szű rö i!  
(securityweek.com)  

Egy ne vtelen kűtátö  tö bb ölyán mö dszert is nyilvá nössá grá hözött, 

ámelyekkel megkerű lhetö  á Ciscö Secűre Emáil Gátewáy  

álkálmázá s egyes szű rö i, e s speciá lisán kiálákí tött e-máilek  

segí tse ge vel rösszindűlátű  szöftvereket lehet eljűttátni áz á ldözát 

ge pe re. Bővebben... 

A kiberbű nö zö k ide n is (Bláck Fridáy)  

ákciö bá lendű ltek  
(securityaffairs.co)  

A kiberbű nö zö k minden e vben kihászná ljá k áz önline ákciö s  

idö szákökát, högy csálö  ájá nlátökkál prö bá ljánák megká rösí táni 

bennű nket. A Bitdefender Antispám Láb ádátái álápjá n nincs ez 

má ske nt ide n sem. Bővebben... 

IT biztonsági  

tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n á Bláck Fridáy 

vesze lyeirö l, válámint áz ázök  

elkerű le se t segí tö  biztönsá gtűdátös  

önline vá sá rlá si szöká sökrö l ölváshát 

bö vebben. 

Shárkböt málwáre-rel fertö ztek 

ándröidös fá jlkezelö  áppök  
(thehackernews.com)  

Nem áz elsö  álkálömmál kerű lt á 

Shárkböt málwáre á Göögle Pláy  

á rűhá zbá. Ezű ttál kiberbű nö zö k  

kű lö nbö zö  fá jlkezelö  áppliká ciö bá rejtve 

csempe szte k be á ká rös kö döt á hivátálös 

ándröidös álkálmázá sböltbá. Az esetre á 

Bitdefender figyelt fel, ákik á he ten tette k 

kö zze  elemze sű ket. A Shárböt bánki trö jái 

elsö dleges ce ljá áz, högy á bánki  

á tűtálá sökát elte rí tse k, áz ű n. Aűtömátic 

Tránsfer System techniká segí tse ge vel.  

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

Tűdniválö k á biztönsá gös önline vá sá rlá shöz  
 ÍÍ. re sz 

A „Tűdniválö k á biztönsá gös önline vá sá rlá shöz – Í. re sz” 

cí mű  tá je köztátö  dökűmentűmbán beműtáttűk á  

felhászná lö kát fenyegetö  leggyáköribb tá mádá stí pűsökát, 

mö dszereket e s szá mös jávásláttál e ltű nk, ámelyek  

betártá sá vál nágy me rte kben csö kkenthetö  ánnák á  

köcká zátá, högy szeme lyes ádátáink e s vágyönűnk rössz 

kezekbe kerű ljö n. 

Az elsö  re szben á felhászná lö  öldálá rö l  

igyekeztű nk beműtátni á legfö bb pröble má kát, jelen dö-

kűmentűmbán pedig mindezt áz ű zemeltetö k, webshöp 

tűlájdönösök szemszö ge bö l ismertetjű k. 

Elolvasom 

További érdekességekért és IT 

biztonsággal kapcsolatos  

tartalmakért látogasson el  

közösségi oldalainkra! 

@nki.göv.hű 

Nemzeti Kiberve delmi Ínte zet 

Riásztá s AgentTeslá málwáre kámpá nnyál  
ö sszefű gge sben  

A Nemzetbiztönsá gi Szákszölgá lát Nemzeti Kiberve delmi 

Ínte zet riaszta st ád ki AgentTesla malware egyes váriá nsá-

inák terjede se vel kapcsolatban. 

Elolvasom 

TA JE KOZTATO K, 

SE RÜ LE KENYSE GEK, 

RÍASZTA SOK 

https://www.facebook.com/nki.gov.hu/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/elemzesek/tudnivalok-a-biztonsagos-online-vasarlashoz-i-resz/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/elemzesek/tudnivalok-a-biztonsagos-online-vasarlashoz-ii-resz/
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https://www.facebook.com/nki.gov.hu/
https://nki.gov.hu/figyelmeztetesek/riasztas/riasztas-agenttesla-malware-kampannyal-osszefuggesben/

