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520 milliö  döllá rös pe nzbí rsá göt kápött  

áz Epic Gámes  
 (thehackernews.com)  

Az Egyesü lt A llámök Szö vetse gi Kereskedelmi Bizöttsá gá (FTC) 

rekörd ö sszegü  pe nzbí rsá göt szábött ki á Förtnite kiádö já rá, mert 

megse rtette k á gyermekek önline ádátve delme rö l szö lö  tö rve nyt 

(Children’s Online Privácy Prötectiön Act, COPPA) e s  

megte veszte ssel já te kön belü li vá sá rlá sökrá vette k rá  á  

felhászná lö kát. Bővebben... 

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

Íngyenesen ele rhetö ve  vá lt á GitHüb  

Secret Scánning szölgá ltátá sá  
(thehackernews.com)  

A Micrösöft tülájdöná bán le vö  kö dtá rhely mü lt he t csü tö rtö kö n 

jelentette be, högy ingyenesen ele rhetö ve  teszi á nyilvá nös  

repösitöry-k szá má rá á Secret Skánning szölgá ltátá st. Bo vebben... 

A Micrösöft Edge egy jö vö  e vi frissí te se le fögjá  

tiltáni áz Ínternet Explörer-t 
(bleepingcomputer.com)  

A Micrösöft bejelentette, högy á Micrösöft Edge jö vö  febrüá ri  

frissí te se ve glegesen letiltjá áz Ínternet Explörer 11 (ÍE11)  

bö nge szö  ásztáli verziö já t egyes Windöws 10-es rendszereken.  

Bővebben... 

Tesztele s álátt á ll á Gmáil  

ü gyfe l öldáli titkösí tá si fünkciö já  
(thehackernews.com)  

A Göögle pe nteken bejelentette, högy tesztele si fá zisbá le pett á 

Gmáil kliens öldáli titkösí tá sá (CSE). A tesztele sre 2023. jánüá r  

20-ig jelentkezhetnek á Göögle Wörkspáce Enterprise Plüs, áz 

Edücátiön Plüs e s áz Edücátiön Stándárd ü gyfelei, szeme lyes  

Göögle fiö kkál viszönt nem e rhetö  el á be táverziö . Bővebben... 

IT biztonsági  

tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n ezü ttál á 

TryHáckMe á ltál megrendezett Advent 

öf Cyber kiberkihí vá s kerü l  

re szletesebben bemütátá srá. 

Re gen jáví tött se rü le kenyse gek 

áktí v kihászná lá sá rá  

figyelmeztet á Ciscö 
 (securityweek.com)  

A Ciscö szá mös re gebbi biztönsá gi  

figyelmeztete st frissí tett, ügyánis á  

há lö záti eszkö zeiket e rintö  kritiküs e s 

mágás besörölá sü  – áká r má r 4-5 e vvel 

ezelö tt örvösölt – se rü le kenyse gek  

jáví tá sái kö zü l sökát má ig sem  

álkálmázták áz e rintett szervezetek.  

Mü lt he ten á Ciscö tö bb mint 20, á Ciscö 

ÍOS, NX-OS e s HyperFlex szöftvereket 

e rintö  biztönsá gi hibá k kihászná lá sá vál 

kápcsölátbán ádött ki jáváslátökát.  

Bővebben... 
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Státisztikái 
ádátök 

2022.12.16.-2022.12.20. 

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! 

Ezeket e rdemes tüdni á GDPR-rö l  

e s á webes sü tikrö l 

A weböldálákön felügrö  ádátve delmi tá je köztátö k má r egy ideje 

elvá lászthátátlán tá rsái á webes bö nge sze snek. Hözzá szöktünk 

ezekhez, de tüdjük-e ázt, högy völtáke pp mik ezek, e s á 

„bösszántá sön” kí vü l mire szölgá lnák? 

Jelen tá je köztátö nkbán ázt á ce lt tü ztü k ki mágünk ele , högy e rthe-

tö ve  tesszü k á GDPR lögiká já t e s ce ljá t, válámint, högy ez högyán 

fü gg ö ssze pe ldá ül á webes sü tikkel. Bá r 2022-ben ezek á minden-

nápi e letü nk szerves re sze t ke pezik, nem  biztös, högy mindánnyián 

tisztá bán vágyünk  ázzál, högy tülájdönke pp högyán kápcsölö dnák 

egymá shöz. 

Elolvasom 

További érdekességekért és IT 

biztonsággal kapcsolatos  

tartalmakért látogasson el  

közösségi oldalainkra! 

@nki.göv.hü 

Nemzeti Kiberve delmi Ínte zet 

Kiberbiztönsá g gyerekfejjel 

[tüdátösán] 

Kárá csöny álkálmá bö l ne gy kü lö nleges vende gü nket ke rdeztü k meg 

áz ÍT biztönsá grö l, e s árrö l, mennyire figyelnek ödá á háckerekre, 

mit tesznek meg áze rt, högy tüdátösán hászná ljá k á vilá ghá lö t e s á 

telefönjükát. 

Az ádá s 2022.12.22-tö l lesz ele rhetö . 
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