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

 HÍREK 

• Orácle e s SugárCRM se ru le kenyse gek áktí v  

kihászná lá sá rö l figyelmeztet á CÍSA 

• Megván, högy á NÍST milyen titkösí tá st jávásöl 

áz ököseszkö zö knek 

• QNAP NAS-t hászná l? Kritikus hibá t jáví tötták,  

frissí tsen! 

• Nyí lt förrá skö du vá  vá lták á Dáshláne  

jelszö kezelö  Andröid e s iOS álkálmázá sái 

• E-máil cí meket e s tránzákciö s ádátökát  

szivá rögtát á Möney Löver álkálmázá s 

•  

 STATISZTIKAI ADATOK 

• Íncidensek elöszlá sá tí pus e s köcká záti  

besörölá s szerint 

• Eseme nyek elöszlá sá csápdátí pusök álápjá n 

• Tá mádött pört szerinti elöszlá s 

Heti IT biztonsági tipp 

• Íde n 20. álkálömmál keru lt megrendeze sre  

á Biztönsá gös Ínternet Náp 
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Megván, högy á NÍST milyen titkösí tá st jávásöl áz 

ököseszkö zö knek 

(bleepingcomputer.com)  

A Nemzeti Szábvá nyu gyi e s Technölö giái Ínte zet (NÍST) áz ASCON 

ne vre keresztelt álgöritmust vá lásztöttá á körlá tözött  

hárdvererö förrá sökkál rendelkezö  ÍöT eszkö zö k ve delme re.  

Bővebben... 

QNAP NAS-t hászná l?  

Kritikus hibá t jáví tötták, frissí tsen! 

(helpnetsecurity.com)  

A QNAP Systems kritikus sebezhetö se get jáví tött NAS terme keinek 

szöftvere ben, jávásölt mielö bb frissí teni á legu jább verziö rá.  

Bővebben…. 

ÍT biztönsá gi 

HÍ REK 
ÍT biztönsá gi 

TÍPP 

Tövá bbi hí reke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Nyí lt förrá skö du vá  vá lták á Dáshláne jelszö kezelö  

Andröid e s iOS álkálmázá sái 

(bleepingcomputer.com)  

A Dáshláne bejelentette, högy ele rhetö ve  teszi GitHubön, á Creátive 
Cömmöns Attributiön-NönCömmerciál 4.0 licence álátt áz Andröid 

e s iOS álkálmázá sáinák förrá skö djá t. Bővebben…. 

Orácle e s SugárCRM se ru le kenyse gek áktí v  

kihászná lá sá rö l figyelmeztet á CÍSA 

(securityaffairs.com)  

Ú jább kritikus se ru le kenyse gekkel bö vu lt áz ámerikái  

kiberbiztönsá gi u gynö kse g (CÍSA) á ltál vezetett ismert  

se ru le kenyse gek listá já. Az egyik ilyen áktí ván kihászná lt  

se ru le kenyse g á CVE-2022-21587 szá mön nyömön kö vetett hibá, 

ámi áz Orácle E-Business Suite-öt e rinti. Bővebben…. 

IT biztonsági 

Tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n á 20.  

álkálömmál megrendezett Biztönsá gös 

Ínternet Náprö l ölváshát bö vebben.  

E-máil cí meket e s tránzákciö s 

ádátökát szivá rögtát á  

Möney Löver álkálmázá s 

(bleepingcomputer.com)  

A Möney Löver pe nzu gyi álkálmázá s egy 

hibá já lehetö ve  tette, högy á bejelentke-

zett felhászná lö k lá thássá k á tö bbi felhász-

ná lö  megösztött pe nztá rcá já höz tá rsí tött e

-máil cí me t e s áz e lö  tránzákciö krá  

vönátközö  metáádátökát. A hibá áz  

álkálmázá s Andröid, iOS e s Windöws  

verziö it is e rintette. Bővebben... 

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/us-nist-unveils-winning-encryption-algorithm-for-iot-data-protection/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/megvan-hogy-a-nist-milyen-titkositast-javasol-az-okoseszkozoknek/
https://www.helpnetsecurity.com/2023/01/31/cve-2022-27596/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/qnap-nas-t-hasznal-kritikus-hibat-javitottak-frissitsen/
https://nki.gov.hu/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/dashlane-password-manager-open-sourced-its-android-and-ios-apps/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/nyilt-forraskoduva-valt-a-dashlane-android-es-ios-alkalmazasai/
https://securityaffairs.com/141838/security/oracle-sugarcrm-known-exploited-vulnerabilities-catalog.html
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/oracle-es-sugarcrm-serulekenysegek-aktiv-kihasznalasarol-figyelmeztet-a-cisa/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/iden-20-alkalommal-kerult-megrendezesre-a-biztonsagos-internet-nap/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/money-lover-for-android-and-ios-leaked-email-addresses-transactions/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/e-mail-cimeket-es-tranzakcios-adatokat-szivarogtat-a-money-lover-alkalmazas/


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

Státisztikái 
ádátök 

2023.02.03-2023.02.09. 

Az NBSZ NKÍ á ltál  

kezelt incidensekre  

vönátközö  státisztikái 

ádátök: 

Fenyegetettse gi 
szint: álácsöny 

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

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

https://nki.gov.hu/


Aktuá lis  
tártálmák 

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

További érdekességekért 

és IT biztonsággal  

kapcsolatos tartalmakért 

látogasson el közösségi  

oldalainkra! 

@nki.göv.hu 

Nemzeti Kiberve delmi Ínte zet 

 Wiper-ek áz örösz-ukrá n könfliktusbán 

CTI jelentés 

 

2022-ben vette kezdete t áz örösz-ukrá n könfliktus, 
ámely sörá n nem csák á fizikái kö zegben zájlö   
há böru bán jelentek meg u j mö dszerek, hánem á  
kiberte rben is. A dökumentum áz ö sszecsápá s körái 
szákászá t dölgözzá fel, á wiper szöftverek  
szemszö ge bö l. A kiálákult könfröntá ciö  sörá n, á vilá gön 
tálá n elö szö r möst álákult ki áz eddigi legnágyöbb  
kiberhá böru s hárcte r. 

Az álá bbi dökumentum ázt hivátött bemutátni áz  
ölvásö  szá má rá, högy áz emlí tett kiberhá böru  sörá n  
milyen eszkö zö khö z, metö dusökhöz fölyámödták/
fölyámödnák á szemben á llö  felek, illetve mennyiben 
ku lö nbö znek á megte veszte si mö dszerek á „lákössá gi” 
verziö ktö l. Az elemze s fö  ce ljá, á há böru  sörá n megje-
lent e s legtö bbet hászná lt ádáttö rlö  ká rtevö k, áz  
u gynevezett „wiper” -ek megismere se. 

Elölvásöm 

https://www.facebook.com/nki.gov.hu/
https://www.instagram.com/nki.gov.hu/
https://www.facebook.com/nki.gov.hu/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/elemzesek/wiper-ek-az-orosz-ukran-konfliktusban/

