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Tö bb ü jí tá st is hözhát á Twitter 2.0,  

ilyen pe ldá ül áz ü zenetek titkösí tá sá 
 (thehackernews.com)  

A Twitter veze rigázgátö já, Elön Müsk hivátálösán is megerö sí tette, 

högy á tervek szerint hámárösán e rkezik á plátförmön kü ldö tt  

ü zenetek ve gpönttö l ve gpöntig terjedö  titkösí tá sá (E2EE). 

 Bővebben... 
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Tövá bbi hí reke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Fölyámátösán tá mádjá k á Förtinet se rü le kenyse ge t  
(securityweek.com)  

A Cyble nevü  vá llálát biztönsá gi kütátö i öktö ber eleje n höztá k 

nyilvá nössá grá á FörtiOS, FörtiPröxy e s FörtiSwitchMánáger  

terme keket e rintö  kritiküs köcká záti besörölá sü  sebezhetö se g 

(CVE-2022-40684) leí rá sá t. Bővebben...  

Adáthálá sz tá mádá sök vá rhátö ák  

á Twitter ádátszivá rgá sök nyömá n  
(bleepingcomputer.com)  

Egy hácker fö rümön ingyenesen ele rhetö ve  vá lt á jü liüsbán me g 

30 000 döllá re rt á rült, 5,4 milliö  Twitter felhászná lö  pübliküs e s 

privá t ádátá t is tártálmázö  ádáthálöm. Bővebben... 

Figyelem: TikTök kihí vá st kihászná lvá  

terjesztenek ká rös kö döt!  
(therecord.media)  

A Checkmárx ü j jelente se szerint kiberbü nö zö k egy ne pszerü   

TikTök kihí vá st kihászná lvá terjesztenek ká rös kö döt.   

A Checkmárx nemre g egy má sfájtá vesze lyre hí vtá fel á figyelmet 

áz egyik ü j kihí vá s (“Ínvisible Chállenge”) kápcsá n. Bővebben... 

IT biztonsági  

tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n ele rhetö ve  

vá lt áz ádventi náptá rünk, ámi minden 

náprá egy ÍT biztönsá gi rejt. 

Rösszindülátü   

kö lcsö nálkálmázá sökkál  

verik á t á felhászná lö kát  
(bleepingcomputer.com)  

A Löököüt biztönsá gi ce g egy ü j jelente se -

ben 251 db ándröidös e s 35 db iOS-es 

hitelfelve tellel kápcsölátös rösszindülátü  

álkálmázá s kerü lt ázönösí tá srá, ámelye-

ket ö sszesen 15 milliö án tö ltö ttek le,  

fö ke nt indiái, kö ze p-ámerikái e s áfrikái 

felhászná lö k. Az álkálmázá sök idö kö zben 

má r eltá völí tá srá kerü ltek á hivátálös  

álkálmázá sböltökbö l (Göögle Pláy Störe 

e s App Störe), ázönbán á má r letö ltö tt 

áppökát mánüá lisán kell eltá völí táni áz 

eszkö zö krö l. Bővebben... 
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