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Tövá bbi hí reke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Ó vátösán á vá rátlán Göögle Ads meghí vö kkál!  

 (bleepingcomputer.com)  

A Göögle Ads plátförm lehetö se get biztösí t kú lö nbö zö  hirdete si 
kámpá nyök kezele se re, ámelyek pe ldá úl webhelyeken vágy  
Göögle kerese si tálá látök kö zö tt jelennek meg. Möst vilá gszerte 
árrö l e rkeznek hí rek, högy á felhászná lö khöz á Göögle Ads  
rendszere n keresztú l gyánú s e-máilek e rkeznek, árrá csá bí tvá áz 
á ldözátökát, högy lá tögássánák el áz ú zenetben tálá lhátö   
linkekre. Bo vebben…. 

Adátszivá rgá s tö rte nt á Páypálná l 

(www.theregister.com)  

A Páypál tá je köztátá sá szerint kö zel 35 000 ú gyfe l e rintett egy 
távály decemberi ádátszivá rgá s incidensben. A ce g á llá spöntjá 
szerint á tá mádö k ú n. credentiál stúffing mö dszert álkálmázták, 
ázáz körá bbán kiszivá rgött felhászná lö ne v/jelszö  pá rösökkál  
le ptek be áz á ldözátök fiö kjáibá.  á ltál ú zemeltetett plátförmön.  
Bővebben…. 

Szá mí tsön rá : á csátölt Micrösöft ÓneNöte fá jlnák is 

á lcá znák ká rös kö dökát!  

(bleepingcomputer.com)  

A ká rös fá jlök ce lbá júttátá sá nák egyik kedvelt förmá já, ámikör á 

kiberbú nö zö k egy fertö zö tt á llömá nyt csátölnák válámilyen  

figyelemfelketö  e-máil ú zenetbe.  Bo vebben... 

Má r sze les kö rben tesztelik á Messenger ú j  

titkösí tá si fúnkciö já t 

(thehackernews.com)  

A Metá Plátförms bejelentette, högy á Fáceböök Messenger  

ve gpönttö l ve gpöntig terjedö  titkösí tá si (E2EE) fúnkciö já  

teljeskö rú  tesztele si fá zisbá le pett vilá gszerte, áminek  

kö szö nhetö en egyre tö bb felhászná lö  csevege se lesz ellá tvá áz 

extrá ve delmi fúnkciö vál. Bo vebben... 

IT biztonsági 

Tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n áz  

AR-in-á-Böx (Awáreness Ráising in á 

Böx) eszkö ztá rrö l ölváshát bö vebben. 

Hárdverkúlcs tá mögátá ssál  

e rkezett áz iÓS 16.3  

(bleepingcomputer.com)  

Re gö tá vá rt extrá ve delmi fúnkciö vál  

jelent meg áz Apple á ltál má kiádött iÓS  

16.3-ös verziö , á frissí te st kö vetö en  

ele rhetö  lesz á hárdverkúlcs tá mögátá s.  

Ezzel á ve delmi fúnkciö vál jöbbán  

ve dhetö k pe ldá úl áz Apple ÍD hitelesí tö  

ádátök is, úgyánis hiá bá kerú l illete ktelen 

keze be áz Apple ÍD-höz tá rsí tött hátjegyú  

kö d, nem fögnák hözzá fe rni á fiö khöz, 

úgyánis á sikeres bejelentkeze shez  

szú kse g ván á biztönsá gi kúlcsrá is.  

Bővebben... 
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Státisztikái 
ádátök 

2023.01.20-2023.01.26. 

Az NBSZ NKÍ á ltál  

kezelt incidensekre  

vönátközö  státisztikái 

ádátök: 

Fenyegetettse gi 
szint: kö zepes 

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

Az elösztött körmá nyzáti ÍT-biztönsá gi csápdárendszerbö l (Göv1pröbe) szá rmázö  ádátök: 
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