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 Mekkörá fenyegete st jelentenek  

válö já bán á deepfáke-ek? 

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


Ce lzött háckertá mádá s e rte á  

kánádái Amnesty Ínternátiönál rendszere t  
 (bleepingcomputer.com)  

Az Amnesty Ínternátiönál kánádái szervezete nyilvá nössá grá  

höztá, högy me g öktö ber eleje n ádátse rte st e szleltek rendszerü -

kö n, ámely áz eddigi vizsgá látök szerint egy, á kí nái á llám á ltál  

tá mögátött hácker csöpörthöz kö thetö . Bővebben... 

ÍT biztönsá gi 

HÍ REK 
ÍT biztönsá gi 

TÍPP 

Tövá bbi hí reke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Ege sz te len örösz kibertá mádá sökrá lehet májd 

szá mí táni?  
(bleepingcomputer.com)  

Oröszörszá g á ltál tá mögátött kibertá mádá sök föközö dá sá rá  

figyelmeztet á Micrösöft, ámelyek vá rhátö án á te l fölyámá n is áz 

ükrá n infrástrüktü rá k, válámint á NATO szö vetse gesek ellen  

irá nyülnák májd. Bővebben... 

Ránsömwáre tá mádá s ököz jelentö s fennákádá st 

egy fránciá kö rhá zbán  
(therecord.media)  

Zsárölö ví rüs tá mádá s miátt kell elhálásztáni á mü te teket egy  

fránciá kö rhá zbán, eddig hát á pöltát szá llí tötták má sik ellá tö inte z-

me nybe. Fránçöis Bráün fránciá ege szse gü gyi miniszter mü lt he t 

vásá rnápi kö zle se szerint á tá mádá s á há röm szervezeti egyse gbö l 

─ ke t kö rhá zbö l e s egy nyügdí jásötthönbö l ─ á llö  Versáilles-i  

Kö rhá zi Kö zpöntöt e rte. Bo vebben... 

Adátszivá rgá s tö rte nt á LástPáss-ná l,  

ü gyfe ládátök is e rintettek  
(bleepingcomputer.com)  

A LástPáss szerint tá mádö k egy körá bbi, 2022. áügüsztüsi biztön-

sá gi incidens sörá n ellöpött införmá ciö k felhászná lá sá vál betö rtek 

á ce g kü lsö  fe l á ltál ü zemeltetett felhö -tá rhelye re. Bővebben... 

IT biztonsági  

tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n áz Apple  

Advánced Dátá Prötectiön fünkciö já rö l 

ölváshát bö vebben. 

Kritiküs kö dfüttátá si hibá kát 

fedeztek fel egyes ándröidös 

tá völi billentyü zet  

álkálmázá sökbán 
 (bleepingcomputer.com)  

Kritiküs sebezhetö se geket fedeztek fel 

há röm ölyán Andröid álkálmázá sbán, 

ámelyek lehetö ve  teszik á felhászná lö k 

szá má rá, högy áz eszkö zeiket tá völi  

billentyü zetke nt hászná ljá k á szá mí tö ge -

pü khö z. A hibá k kihászná lá sá vál tá völi 

kö dfüttátá s vá lik lehetö ve , ámi jelentö s 

biztönsá gi köcká zátöt jelent. A PC 

Keyböárd, á Lázy Möüse e s á Telepád  

álkálmázá sök egyes sebezhetö  verziö i 

e rintettek, melyek á Göögle Pláyben 

együ ttesen tö bb mint ke tmilliö  telepí te s-

sel rendelkeznek.  Bővebben... 

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/amnesty-international-canada-breached-by-suspected-chinese-hackers/
https://twitter.com/AmnestyNow/status/1599841567371825153?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1599841567371825153%7Ctwgr%5Ee4d6e5264bc249718bcd2c5418bdb057aa469e29%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bleepingcomputer.com%2Fnews%2Fsecurity
https://twitter.com/AmnestyNow/status/1599841567371825153?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1599841567371825153%7Ctwgr%5Ee4d6e5264bc249718bcd2c5418bdb057aa469e29%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bleepingcomputer.com%2Fnews%2Fsecurity
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/celzott-hackertamadas-erte-a-kanadai-amnesty-international-rendszeret/
https://nki.gov.hu/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/microsoft-warns-of-russian-cyberattacks-throughout-the-winter/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/egesz-telen-orosz-kibertamadasokra-lehet-majd-szamitani/
https://therecord.media/french-hospital-complex-suspends-operations-transfers-critical-patients-after-ransomware-attack/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/ransomware-tamadas-okoz-jelentos-fennakadast-egy-francia-korhazban/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/lastpass-says-hackers-accessed-customer-data-in-new-breach/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/adatszivargas-tortent-a-lastpass-nal-ugyfeladatok-is-erintettek/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/egy-jo-hir-rovidesen-meg-tobb-adatunkat-vedhetjuk-vegponti-titkositassal-az-icloudban/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/critical-rce-bugs-in-android-remote-keyboard-apps-with-2m-installs/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/kritikus-kodfuttatasi-hibakat-fedeztek-fel-egyes-androidos-tavoli-billentyuzet-alkalmazasokban/


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

Státisztikái 
ádátök 

2022.12.02.-2022.12.08. 

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 

https://nki.gov.hu/


Aktüá lis  
tártálmák 

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

Mekkörá fenyegete st jelentenek válö já bán  

á deepfáke-ek?  

Jelen tá je köztátö nkbán árrá á ke rde sre keressü k á  

vá lászt, högy á deepfáke-ke nt ismert hámis ke pek,  

videö k e s hángfelve telek jelentenek-emá r möst,  

2022-ben válö s fenyegete st. 

A deepfáke technölö giá 2022-re sze les kö rben ismertte  

vá lt, válö szí nü leg má r mindánnyián tálá lköztünk ilyen 

tí püsü  tártálömmál legálá bb egy kö zö sse gi me diá bán 

megösztött vicces videö , vágy egy önline hí r kápcsá n, 

ámiben egy ismert szeme ly válámi meghö kkentö   

dölgöt mönd, vágy tesz. 

Elolvasom 

További érdekességekért és IT 

biztonsággal kapcsolatos  

tartalmakért látogasson el  

közösségi oldalainkra! 

@nki.göv.hü 

Nemzeti Kiberve delmi Ínte zet 

https://www.facebook.com/nki.gov.hu/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/elemzesek/mekkora-fenyegetest-jelentenek-valojaban-a-deepfake-ek/
https://www.instagram.com/nki.gov.hu/
https://www.facebook.com/nki.gov.hu/

