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ÍT biztönsá gi 

TÍPP 

Tövá bbi hí reke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Ezek á VMwáre sebezhetö se gek mielö bb  

pátchelendö k  

(bleepingcomputer.com)  

A WMwáre nemre g ne gy biztönsá gi re st jáví tött áz emlí tett  

eszkö zben, ámelyek kö zú l kettö  kritikús besörölá sú  völt.  

A Hörizön3’s Attáck Teám e he t sörá n tervez explöitöt públiká lni á  

hibá k kihászná lá sá nák demönstrá lá sá höz, á m ennek nyömá n  

válö s kihászná lá si prö bá lközá sök is vá rhátö ák, eze rt le nyeges, högy 

ádminök mielö bb telepí tse k á biztönsá gi frissí te seket.  Bővebben…. 

Se rú le keny á KeePáss jelszö kezelö  

(bleepingcomputer.com)   

A KeePáss egy igen ne pszerú  nyí ltförrá skö dú  jelszö kezelö   

prögrám, ámi helyi telepí te sú , ázáz á titkösí tött jelszö   

ádátbá zist nem á felhö ben, hánem á felhászná lö  eszkö ze n tá röljá.  

Bővebben…. 

DDöSááS plátfömök segí tse ge vel tá mádnák eúrö pái 

kö rhá zákát 

(bleepingcomputer.com)  

Eúrö pái e s ámerikái kö rhá zák elleni elösztött szölgá ltátá s  

megtágádá ssál já rö  tá mádá sökhöz (DDöS) nyú jt segí tse get á Pássiön 

ne vre keresztelt öröszbárá t hácktivistá k á ltál ú zemeltetett  

DDöS-ás-á-Service (DDöSááS) plátförm. Bővebben…. 

IT biztonsági 

Tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n egy ú j e s  

áktúá lis Fáceböök ú zenetes á tvere srö l 

túdhát meg tö bbet. 

Vigyá zát, szeme lyes ádátökát 

gyú jtenek á möbilös ChátGPT 

klö nök 

(hackread.com)  

A Chát Generátive Pre-Tráined  

Tránsförmer – ismertebb neve n ChátGPT 

– áz OpenAÍ á ltál 2022 növembere ben  

indí tött chátböt. A szöftver má ris  

meghö dí töttá áz internetet, á jelenlegi 

ádátök szerint má r nápi 10 milliö   

felhászná lö vál rendelkezik, í gy nem csödá, 

högy chátböt kí ná ltá lehetö se gekre má r á 

kiberbú nö zö k is felfigyeltek. Bővebben... 

Tö bb Cöde Signing tánú sí tvá nyt is ellöpták á  

GitHúb-tö l 

(thehackernews.com)  

A Micrösöft túlájdöná bán le vö  leá nyvá llálát he tfö n höztá  

nyilvá nössá grá, högy ismeretlen elkö vetö k sikeresen hözzá fe rtek á 

GitHúb Mác ásztáli verziö já höz e s áz Atöm álkálmázá sök egyes  

verziö ihöz tártözö  titkösí tött kö d álá í rö  tánú sí tvá nyökhöz.  

Bővebben... 

https://nki.gov.hu/
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https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/serulekeny-a-keepass-jelszokezelo/
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https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/szemelyes-adatokat-gyujtenek-a-chatgpt-klonok/
https://thehackernews.com/2023/01/github-breach-hackers-stole-code.html
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/tobb-code-signing-tanusitvanyt-is-elloptak-a-github-tol/


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

Státisztikái 
ádátök 

2023.01.27-2023.02.02. 

Az NBSZ NKÍ á ltál  

kezelt incidensekre  

vönátközö  státisztikái 

ádátök: 

Fenyegetettse gi 
szint: álácsöny 

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: 

https://nki.gov.hu/


Mödern kriptögrá fiá [ö rö kzö ld] 

Az NBSZ NKÍ kriptötö ri sörözátá útölsö  elö tti  

ádá sá bán ázök áz eljá rá sök kerú lnek bemútátátá srá,  

ámelyeken má mindánnyiúnk digitá lis biztönsá gá  

nyúgszik.  

A ÍÍ. vilá ghá börú  útá n e s fö ke pp áz Ínternet  

megjelene se vel ege szen ú j kihí vá sök jelentek meg á  

kriptögrá fúsök szá má rá. Dáni e s Tömi bemútátjá Alice-t e s 

Böböt e s pe ldá úl áz is kiderú l, högy mie rt nem szábád  

titkösí táni á jelszávákát.  

Aktúá lis  
tártálmák 

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

Meghállgátöm 

További érdekességekért 

és IT biztonsággal  

kapcsolatos tartalmakért 

látogasson el közösségi  

oldalainkra! 

@nki.göv.hú 

Nemzeti Kiberve delmi Ínte zet  Ván-e szú kse gú nk kiberve delmi  

szöftverekre? [Sáns OÚCH!] 

Megjelent á SANS e s á NBSZ NKÍ kö zö s kiádvá nyfölyámá -

nák 2023. febrúá r hávi szá má, ámely á kú lö nbö zö  ötthöni  

kiberve delmi szöftverek szerepe vel föglálközik.   

Elölvásöm 

https://www.facebook.com/nki.gov.hu/
https://kibertamadas.simplecast.com/episodes/modern-kriptografia
https://www.instagram.com/nki.gov.hu/
https://www.facebook.com/nki.gov.hu/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/kiadvanyok/sans-ouch/van-e-szuksegunk-kibervedelmi-szoftverekre-sans-ouch-2023-februar/

