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ÍT-biztönsá gi sájtö szemle 

2023.3. he t 

Tövá bbi e rdekesse geke rt, lá tögássön el weboldalunk-

 HÍREK 

• Eurö pái kiberbiztönsá gi stártupök is jelentkez-

hetnek á Göögle u zleti györstálpálö já rá 

• A jelszö kezelö k feltö re se re figyelmeztet á  

NörtönLifeLöck  

• A cöökie szábá lyök megse rte se miátt kápött  

bí rsá göt á TikTök  

• Kritikus Zöhö RCE hibá höz e rkezik jáví tá s  

• Förtinet sebezhetö se g kihászná lá sá vál tá mádták  

 STATISZTIKAI ADATOK 

• Íncidensek elöszlá sá tí pus e s köcká záti besörölá s 

szerint 

 

CTI ELEMZÉS 

Gámer plátförmök biztönsá gá e s  

önline tártálmák biztönsá gös  

vá sá rlá sá 

Heti IT biztonsági tipp 

• Íngyenes önline kiberbiztönsá gi könferenciá k 

2023-bán 

További érdekességekért 

és IT biztonsággal  

kapcsolatos tartalmakért 

látogasson el közösségi  

oldalainkra! 

@nki.göv.hu 

Nemzeti Kiberve delmi Ínte zet 

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


ÍT biztönsá gi 

HÍ REK 
ÍT biztönsá gi 

TÍPP 

Tövá bbi hí reke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Eurö pái kiberbiztönsá gi stártupök is  

jelentkezhetnek á Göögle u zleti györstálpálö já rá 
 (helpnetsecurity.com)  

A Göögle bejelentette, högy á Google for Startups Growth 

Academy: Cybersecurity elneveze su  ke pze si prögrámjá t  

áz eurö pái stártupök szá má rá is ele rhetö ve  teszi. Bővebben…. 

A jelszö kezelö k feltö re se re figyelmeztet  

á NörtönLifeLöck  
(bleepingcomputer.com)  

A Gen Digitál (körá bbán Symántec Cörpörátiön e s  

NörtönLifeLöck) árrö l e rtesí ti u gyfeleit, högy rösszindulátu   

szereplö k hözzá fe re st szerezhettek egyes felhászná lö k Nörtön 

Pásswörd Mánáger fiö kjáihöz. Az e rtesí tö  szerint á tá mádá sök 

nem á ce get e rt kö zvetlen tá mádá sbö l, hánem egy hármádik fe l 

á ltál u zemeltetett plátförmön tö rte nt fiö k-kömprömittá ciö bö l 

eredhetnek. Bővebben... 

Kritikus Zöhö RCE hibá höz e rkezik jáví tá s  
(bleepingcomputer.com)  

Me g ezen á he ten Prööf-öf-Cöncept explöit kö döt ádnák ki egy 

kritikus sebezhetö se gre, ámely tá völi kö dfuttátá st (RCE) tesz  

lehetö ve  hitelesí te s ne lku l tö bb VMwáre terme kben.  

Bővebben... 

A cöökie szábá lyök megse rte se miátt kápött  

bí rsá göt á TikTök  
(thehackernews.com)  

A fránciá ádátve delmi hátö sá g 5 milliö  eurö s pe nzbí rsá göt  

szábött ki á TikTök videö megösztö  plátförmrá, á cöökie-k  

engede lyeze se re vönátközö  szábá lyök megse rte se miátt.  

Bővebben... 

IT biztonsági 

Tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n ingyenes  

önline kiberbiztönsá gi könferenciá krö l 

ölváshát bö vebben. 

Förtinet sebezhetö se g  

kihászná lá sá vál tá mádták  

körmá nyzáti szervezeteket 
 (securityweek.com)  

A Förtinet árrá hí vjá fel á figyelmet, högy á 
FörtiOS SSL-VPN terme ke t e rintö , nemre g 
beföltözött se ru le kenyse get  
(CVE-2022-42475) tá mádö k ce lzöttán 
körmá nyzáti szervezetek elleni tá mádá sök 
sörá n hászná ltá k ki. 

A biztönsá gi hibá t me g 2022. december  

12-e n höztá k nyilvá nössá grá, á ce g má r 

ekkör jelezte, högy á sebezhetö se get áktí -

ván kihászná ljá k, e s á hibájáví tá s mellett 

má r ákkör is tett kö zze  tá mádá srá utálö  

indiká törökát (ÍöC). Bővebben... 

https://nki.gov.hu/
https://www.helpnetsecurity.com/2023/01/11/google-growth-academy-eu-cybersecurity/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/europai-kiberbiztonsagi-startupok-is-jelentkezhetnek-a-google-uzleti-gyorstalpalojara/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/nortonlifelock-warns-that-hackers-breached-password-manager-accounts/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/a-jelszokezelok-feltoresere-figyelmeztet-a-nortonlifelock/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/researchers-to-release-poc-exploit-for-critical-zoho-rce-bug-patch-now/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/kritikus-zoho-rce-hibahoz-erkezik-javitas/
https://thehackernews.com/2023/01/tiktok-fined-54-million-by-french.html
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/a-cookie-szabalyok-megsertese-miatt-kapott-birsagot-a-tiktok/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/mar-lehet-regisztralni-a-security-week-virtual-cybersecurity-events-2023-as-esemenyeire/
https://www.securityweek.com/fortinet-says-recently-patched-vulnerability-exploited-hack-governments
https://www.securityweek.com/fortinet-ships-emergency-patch-already-exploited-vpn-flaw
https://www.securityweek.com/fortinet-ships-emergency-patch-already-exploited-vpn-flaw
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/fortinet-sebezhetoseggel-tamadtak-kormanyzati-szervezeteket/


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

Státisztikái 
ádátök 

2023.01.13-2023.01.19. 

Az NBSZ NKÍ á ltál  

kezelt incidensekre  

vönátközö  státisztikái 

ádátök: 

Fenyegetettse gi 
szint: kö zepes 

Íncidensek elöszlá sá tí pus e s köcká záti besörölá s szerint 

https://nki.gov.hu/


Aktuá lis  
tártálmák 

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

Gámer plátförmök biztönsá gá e s önline  

tártálmák biztönsá gös vá sá rlá sá 

CTI jelentés 

A fiátálök kö re ben egyre ne pszeru bbek áz egyes já te kök,  
ámelyekre sökán pötenciá lis mege lhete si förrá ske nt is  
tekintenek. Ennek kömölysá gá t mutátjá, högy á fögádö irö-
dá k má r bevette k á kí ná látukbá áz egyes já te kökát, e s ölyán  
versenyek lebönyölí tá sá rá keru l sör minden e vben, áhöl áz  
ö sszdí jázá sök á tö bb tí z milliö  döllá rt is ele rik. 

Má rá mindez á gyermeknevele s szerves re sze ve  vá lt.  
Elö bb-utö bb minden gyerek tálá lközni fög áz önline já te kök-
kál ─ ámi rá ádá sul egyre fiátálább körbán kö vetkezik be ─ e s 
ákkör lesz igázá n föntös, högy milyen nevele st, táná csökát e s  
införmá ciö kát kápött á szu leitö l. Ege szse gesen já tszvá á  
fejlö de su ket e s á szöciálizá ciö jukát szölgá lhátjá, í gy e rdemes  
fiátál köruktö l kezdve biztönsá gös e s ege szse ges szöká sökrá 
ö sztö nö zni ö ket. 

Jelen dökumentum ce ljá, högy bemutássá, pöntösán mi áz áz  

önline gáming, milyen jellemzö i vánnák, mire e rdemes 

u gyelni e s szu lö ke nt milyen szábá lyökát föntös betártátni á 

gyermekkel. 

Elolvasom 

Biömetriá – tegyu k egyszeru ve  á 

biztönsá göt!  

Sans Ouch—2023. január 

Ki nem á llhátjá á jelszávákát? Elege ván 

ábbö l, högy fölyámátösán be kell jelentkez-

nie áz u j weböldálákrá vágy nem emle kszik 

á bönyölult jelszáváirá? Frusztrá ljá, högy 

áz u j fiö kökhöz fölytön u j jelszávákát kell 

le trehözniá, illetve, högy á megle vö  fiö kök 

re gi jelszáváit le kell csere lnie? Ván egy jö  

hí ru nk. Ezekre á pröble má krá megöldá st 

kí ná l á biömetriá, ámi kö nnyebbe  teszi  

szá munkrá á kiberve delmet. Az álá bbiák-

bán elmágyárá zzuk, högy mik ázök á  

biömetrikus ádátök, högyán teszik  

kö nyebbe  áz e letu nket e s mie rt fögunk ve-

lu k egyre tö bbszö r tálá lközni. 

Elolvasom 

https://www.facebook.com/nki.gov.hu/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/elemzesek/gamer-platformok-biztonsaga-es-online-tartalmak-biztonsagos-vasarlasa/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/kiadvanyok/sans-ouch/biometria-tegyuk-egyszeruve-a-biztonsagot-sans-ouch-2023-januar/

