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Fejlesztö k figyelem: hásznös biztönsá gi eszkö zt tett 

kö zze  ingyenesen á Göögle 
 (thehackernews.com)  

A Göögle kedden egy kifejezetten fejlesztö knek szá nt hásznös nyí lt 

förrá skö dü  e s teljesen ingyenes eszkö zt jelentett be.  

Az ÖSV-Scánner egyfájtá se rü le kenyse gvizsgá lö  eszkö z, ámivel 

kö nnyen felderí thetö ve  vá lnák á kü lö nbö zö  pröjektek dependenci-

á ibö l eredö  sebezhetö se gi införmá ciö i. Bővebben... 

ÍT biztönsá gi 

HÍ REK 
ÍT biztönsá gi 

TÍPP 

Tövá bbi hí reke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Kibertá mádá s ököz fennákádá st  

á sve d Ö lánd szigeten  
(therecord.media)  

He tfö n vá lsá gá llápötöt hirdetett á sve d Ö lánd sziget ke t kö zse ge, 

Börghölm e s Mö rbylá ngá, miütá n á kö zö s ÍT rendszerü kö n  

illete ktelen behátölá st ázönösí tötták. Bővebben... 

A Chröme-ná l is bekö szö nt á jelszö mentesse g  
(thehackerews.com)  

A Göögle – mintegy ke t hö nápös tesztidö szák ütá n – bevezette á 

Pásskey fünkciö t á Chröme 108-ás verziö já bán, ámi Windöws 11, 

mácÖS e s Andröid rendszereken e rhetö  el. Bővebben... 

Ú jább le pe ssel kö zelebb egy EÚ – ÚSA kö zö tti  

ádáttövá bbí tá si megá llápödá shöz 
(securityweek.com)  

Az Eürö pái Bizöttsá g kedden höztá nyilvá nössá grá á Brü sszel e s 

Wáshingtön kö zö tti tránszátlánti ádáttövá bbí tá ssál kápcsölátös 

megá llápödá s jö vá hágyá sá rö l szö lö  hátá rözáttervezetet, ámelynek 

ce ljá áz ámerikái ke mkede ssel kápcsölátös ággá lyök elöszlátá sá. 

Bővebben... 

IT biztonsági  

tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n á SANS Ínte zet 

ingyenes kiberkihí vá sá rö l, á Holiday 

Hack Challenge-rö l ölváshát bö vebben. 

Aktí ván kihászná lt zerö dáy  

se rü le kenyse get jáví tött  

áz Apple  
 (bleepingcomputer.com)  

Az Apple biztönsá gi frissí te st ádött ki áz 

iÖS/iPádÖS 15.7.2, á Sáfári 16.2, á tvÖS 

16.2 e s á mácÖS Ventürá 13.1 rendsze-

rekhez, ügyánis egy feltehetö en áktí ván 

kihászná lt zerö dáy se rü le kenyse get  

fedeztek fel á felsörölt szöftverek körá bbi 

verziö ibán. A CVE-2022-42856 szá mön 

nyömön kö vetett hibá áz Apple Webkit 

bö nge szö mötörjá t e rinti, kihászná lá sá 

pedig tetszö leges kö dve grehájtá st tesz 

lehetö ve  á se rü le keny eszkö zö n.  

Bővebben... 

https://thehackernews.com/2022/12/google-launches-largest-distributed.html
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/a-google-elinditja-az-osv-scannert-sebezhetosegek-azonositasara/
https://nki.gov.hu/
https://therecord.media/crisis-situation-declared-as-two-swedish-municipalities-hit-by-cyberattack/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/kibertamadas-okoz-krizisallapotot-a-sved-oland-szigeten/
https://thehackernews.com/2022/12/google-adds-passkey-support-to-chrome.html
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/a-chrome-nal-is-bekoszont-a-jelszomentesseg/
https://www.securityweek.com/eu-moves-closer-sewing-new-data-transfer-deal-us
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/ujabb-lepessel-kozelebb-egy-eu-usa-kozotti-adattovabbitasi-megallapodashoz/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/itt-van-elindult-a-teli-idoszak-legizgalmasabb-kiberkihivasa/
https://www.bleepingcomputer.com/news/apple/apple-fixes-new-webkit-zero-day-used-in-attacks-against-iphones/
https://support.apple.com/en-us/HT213531#:~:text=Google%20V8%20Security-,WebKit,-Available%20for%3A%20iPhone
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/aktivan-kihasznalt-zero-day-serulekenyseget-javitott-az-apple/
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ádátök 
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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/


TA JE KÖZTATÖ K, 

SE RÚ LE KENYSE GEK, 

RÍASZTA SÖK 

Tövá bbi tá je köztátö ke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Riásztá s Micrösöft terme keket e rintö   

se rü le kenyse gekrö l – 2022. december 

 

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti  

Kibervédelmi Intézet (NBSZ NKI) riasztást ad ki  

Microsoft szoftvereket érintő kritikus kockázati  

besorolású sérülékenységek kapcsán, azok súlyossága, 

kihasználhatósága, és a szoftverek széleskörű  

elterjedtsége miatt. 

A Microsoft 2022. december havi biztonsági csomag-

jában összesen 49 különböző biztonsági hibát javított, 

köztük 6 „kritikus” kockázati besorolású, ugyanis  

távoli kódfuttatást vagy jogosultság kiterjesztést  

tesznek lehetővé. 

A javított sérülékenységek között kettő nulladik napi 

(zero-day) sebezhetőség is található. Ezek a  

CVE-2022-44698 (Windows SmartScreen Security 

Feature Bypass), illetve a CVE-2022-44710 (DirectX 

Graphics Kernel Elevation of Privilege) azonosítók 

alatt kerültek nyilvántartásba. Előbbi sérülékenységet 

kibertámadók aktívan ki is használják. 

Tá je köztátá s Adöbe szöftverek  

se rü le kenyse geirö l  

– 2022. december  

 

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat  

Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NBSZ 

NKI) tájékoztatót ad ki az Adobe  

szoftverfejlesztő cég termékeit érintő 

sérülékenységekkel kapcsolatban, 

azok súlyossága, valamint az egyes  

biztonsági hibákat érintő aktív  

kihasználások miatt. 

Összesen 38 db sérülékenység került 

javításra, ebből – a gyártói besorolás 

szerint – 37 magas, 1 közepes kockázati 

besorolású. Bővebben... 

Bővebben... 

https://nki.gov.hu/
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2022-44698
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2022-44710
https://nki.gov.hu/figyelmeztetesek/riasztas/riasztas-microsoft-termekeket-erinto-serulekenysegekrol-2022-december/
https://nki.gov.hu/figyelmeztetesek/tajekoztatas/tajekoztatas-adobe-szoftverek-serulekenysegeirol-2022-december/

