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Fizető sse  vá lik Twitteren áz SMS álápu  2FA, de ez 

nem biztős, hőgy báj 
(bleepingcomputer.com)  

A Twitter blőgjá n bejelentette, hőgy á tővá bbiákbán kizá rő lág csák á 

Twitter Blue elő fizete ssel rendelkező  felhászná lő k szá má rá lesz ele r-

hető  á plátfőrm SMS-álápu  ke tfáktőrős hitelesí te si (2FA) funkciő já.  

Bővebben…. 

Belgiumbán u j keretrendszer jelent meg  

á biztőnsá gi sebezhető se gekre vőnátkőző án 
(therecord.media)  

Belgiumbán egy u j, sebezhető se gek bejelente se re vőnátkőző  keret-

rendszer le pett e letbe, ámely lehető se get nyu jt á kiberbiztőnsá gi 

szákemberek szá má rá, hőgy legá lisán jelenthesse k áz á ltáluk tálá lt 

szőftver- e s hárdverhibá kát á szervezeteknek. Bo vebben…. 

Főkőző dik áz eurő pái szervezetek elleni kí nái  

APT-áktivitá s 
(securityaffairs.com)  

Az ENÍSA e s á CERT-EU kő ző s jelente su kben kí nái á llámi tá mőgátá su  

kiberfenyegete si csőpőrtők (APT) eurő pái uniő s kőrmá nyzáti e s u z-

leti szervezetek elleni kibermu veleteire figyelmeztetnek. Az elmu lt 

ke t e v sőrá n tő bb eurő pái uniő s szervezet ellen irá nyult, első sőrbán 

infőrmá ciő szerze si ce lu  mu velet kí nái kő tő de su  APT szereplő k  

re sze rő l. Bo vebben…. 

ÍT biztőnsá gi 

HÍ REK 
ÍT biztőnsá gi 

TÍPP 

Tővá bbi hí reke rt, lá tőgássőn el weboldalunkra! 

Kritikus se ru le kenyse gek keru ltek jáví tá srá Főrtinet 

terme kekben 
(securityweek.com)  

A Főrtinet á mu lt he t főlyámá n mintegy 40 se ru le kenyse ghez ádőtt 

ki biztőnsá gi frissí te st, tő bb terme ke t e rintő en. A jelzett se ru le -

kenyse gek kő zu l 2 kritikus, 15 pedig mágás kőcká záti besőrőlá su . 

Bővebben... 

IT biztonsági 

Tipp 

Szá mős bejelente s e rkezett áz NBSZ NKÍ 

Nemzeti CSÍRT-hez á Neflix streáming 

szőlgá ltátő  neve ben ku ldő tt ádáthálá sz 

SMS u zenetekkel kápcsőlátbán.  

Heti tippu nkben ázzál főglálkőzunk, hőgy  

hőgyán ismerhetju k fel ezeket, e s mit  

tegyu nk, há ilyen u zenetet kápunk.  

A Sámsung u j funkciő já  

ve delmet í ge r á zerő click  

tá mádá sőkkál szemben 
(thehackernews.com)  

A Sámsung bejelentette Messáge Guárd 

nevu  funkciő já t, ámelynek ce ljá, hőgy 

megve dje á felhászná lő kát á káttintá s  

ne lku li ke mprőgrámőktő l e s egye b rőssz-

indulátu  szőftverektő l. Bo vebben…. 
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https://therecord.media/belgium-institutes-nationwide-vulnerability-disclosure-policy/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/belgiumban-uj-keretrendszer-jelent-meg-a-biztonsagi-sebezhetosegekre-vonatkozoan/
https://securityaffairs.com/142452/apt/chinese-apts-targets-eu.html
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/fokozodik-az-europai-szervezetek-elleni-kinai-apt-aktivitas/
https://nki.gov.hu/
https://www.securityweek.com/fortinet-patches-critical-code-execution-vulnerabilities-in-fortinac-fortiweb/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/kritikus-serulekenysegek-kerultek-javitasra-fortinet-termekekben/
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https://thehackernews.com/2023/02/samsung-introduces-new-feature-to.html
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/a-samsung-uj-funkcioja-vedelmet-iger-a-zero-click-tamadasokkal-szemben/


Tővá bbi infőrmá ciő ke rt, lá tőgássőn el weboldalunkra! 

Státisztikái 
ádátők 

2023.02.17-2023.02.23. 

Az NBSZ NKÍ á ltál  

kezelt incidensekre  

vőnátkőző  státisztikái 

ádátők: 

Fenyegetettse gi 
szint: kő zepes 

Íncidensek előszlá sá tí pus e s kőcká záti besőrőlá s szerint 

Az elősztőtt kőrmá nyzáti ÍT-biztőnsá gi csápdárendszerbő l (Gőv1prőbe) szá rmáző  ádátők: 

https://nki.gov.hu/


Aktuá lis  
tártálmák 

 A felhőtárhely-szolgáltatások  

kiberbiztonsági kérdései a szolgáltató 

szempontjából 

CTI jelentés 

 

Legyen sző  felhő biztőnsá gi szőlgá ltátá sők  
telepí te se rő l á rendszerek e s áz ádátők jőbb 
ve delme e rdeke ben, vágy felhő beli szá mí tá si 
feládátők hászná látá rő l á hőzzá fe rhető se g, á 
ská lá zhátő sá g, vágy áz álkálmázőtták e s  
pártnerek kő ző tti kőmmuniká ciő  e s egyu ttmu -
kő de s jáví tá sá e rdeke ben, á felhő  nápjáink  
digitá lis á tálákulá sá nák szerves re sze t ke pezi. 

Az NBSZ NKÍ jelen elemze se ben ismertete sre 

keru lnek á felhő kő rnyezet biztősí tá sá nák  

kihí vá sái e s áz, hőgy mikre kell figyelni egy  

felhő kő rnyezet kiálákí tá sákőr. 

Tővá bbi e rdekesse geke rt, lá tőgássőn el Facebook oldalunkra! 

További érdekességekért 

és IT biztonsággal  

kapcsolatos tartalmakért 

látogasson el közösségi  

oldalainkra! 

@nki.gőv.hu 
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