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Tövá bbi e rdekesse geke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

 HÍREK 

• Tö bb örszá gbán is kitiltjá k á körmá nyzáti  

eszkö zö krö l á TikTököt  

• Elrendelte k á kö zü zemi ví zrendszerek  

kiberbiztönsá gi áüditá lá sá t Ameriká bán 

• Vigyá zát, csálö  2FA álkálmázá sök  

áz App Störe-bán e s á Göögle Pláyen!  

• Há röm áktí ván kihászná lt se rü le kenyse gre  

figyelmeztet á CÍSA  

• Ke t kritiküs se rü le kenyse get is jáví t áz Andröid  

má rciüsi frissí te se 

 STATISZTIKAI ADATOK 

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

szerint 

• Eseme nyek elöszlá sá csápdátí püsök álápjá n 

• Tá mádött pört szerinti elöszlá s 

Heti IT biztonsági tipp 

• Í gy hászná lhátö  á bee pí tett 2FA kö dgenerá tör  

iOS-en  

PODCAST 

HünEx, ávágy gyákörlát teszi  

á kibermestert  

[há zünk tá já] 

CTI ELEMZÉS 

 A ChátGPT kiberbiztönsá gi  

köcká zátái 

https://nki.gov.hu/


ÍT biztönsá gi 

HÍ REK 
ÍT biztönsá gi 

TÍPP 

Tövá bbi hí reke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Há röm áktí ván kihászná lt se rü le kenyse gre  

figyelmeztet á CÍSA  

(cisa.gov)  

Az Egyesü lt A llámök Kiberbiztönsá gi e s Ínfrástrüktü rá-biztönsá gi 

Ü gynö kse ge (CÍSA) há röm sebezhetö se ggel bö ví tette áz ismert 

mö dön kihászná lt se rü le kenyse geket tártálmázö  (KEVC) listá já t. 

Bővebben... 

Elrendelte k á kö zü zemi ví zrendszerek  

kiberbiztönsá gi áüditá lá sá t Ameriká bán 

 (securityaffairs.co)  

A Biden-körmá nyzát pe nteken bejelentette, högy á szö vetse gi  

á llámök szá má rá kö telezö ve  teszi á kö zü zemi ví zrendszerek  

kiberbiztönsá gi áüditjá nák elve gze se t. Bővebben... 

Vigyá zát, csálö  2FA álkálmázá sök  

áz App Störe-bán e s á Göögle Pláyen!  

(nakedsecurity.sophos.com)  

A Twitter nemre g bejelentette, högy má r nem tártjá ele g  

biztönsá gösnák áz SMS-álápü  ke tfáktörös hitelesí te st (2FA), e s ezt 

á hitelesí te si mö döt meg is szü nteti á nem fizetö s felhászná lö k 

szá má rá. Bővebben... 

Tö bb örszá gbán is kitiltjá k  

á körmá nyzáti eszkö zö krö l á TikTököt  

(securityweek.com)  

Az Amerikái Egyesü lt A llámök nemzetbiztönsá gi köcká zátrá  

hivátközvá megtiltjá á körmá nyzáti álkálmázötták szá má rá, högy 

münká rá hászná lt eszkö zö kre telepí tse k á TikTököt. Má s nyügáti 

örszá gök ke mkede si ággá lyökrá hivátközvá hásönlö  le pe sre  

szá ntá k mágükát. Bővebben... 

IT biztonsági 

Tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n áz iOS  

bee pí tett áüthentiká tör fünkciö já rö l 

ölváshátnák bö vebben.  

Ke t kritiküs se rü le kenyse get is 

jáví t áz Andröid  

má rciüsi frissí te se 

(bleepingcomputer.com)  

O sszesen 60 biztönsá gi hibá kerü lt jáví tá s-

rá á Göögle á ltál kiádött 2023. má rciüsi 

Andröid frissí te ssel, kö ztü k ke t kritiküs 

besörölá sü  tá völi kö dve grehájtá si (RCE) 

sebezhetö se ggel (CVE-2023-20951 e s  

CVE-2023-20954), ámely á 11, 12 e s 13-ás 

Andröid verziö kát e rinti. A jáví tá sök ke t 

re szletben e rkeztek, egy 2023-03-01 e s egy 

2023-03-05-ö s csömágbán. Bővebben... 

https://nki.gov.hu/
https://www.cisa.gov/news-events/alerts/2023/03/07/cisa-adds-three-known-exploited-vulnerabilities-catalog
https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/harom-aktivan-kihasznalt-serulekenysegre-figyelmeztet-a-cisa/
https://securityaffairs.com/143065/security/public-water-systems-cybersecurity.html
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/elrendeltek-a-kozuzemi-vizrendszerek-kiberbiztonsagi-auditalasat-amerikaban/
https://nakedsecurity.sophos.com/2023/02/27/beware-rogue-2fa-apps-in-app-store-and-google-play-dont-get-hacked/
https://nakedsecurity.sophos.com/2023/02/20/twitter-tells-users-pay-up-if-you-want-to-keep-using-insecure-2fa/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/vigyazat-csalo-2fa-alkalmazasok-az-app-store-ban-es-a-google-playen/
https://www.securityweek.com/why-tiktok-is-being-banned-on-govt-phones-in-us-and-beyond/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/tobb-orszagban-is-kitiltjak-a-kormanyzati-eszkozokrol-a-tiktokot/
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/igy-hasznalhato-a-beepitett-2fa-kodgenerator-ios-en/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/android-march-2023-update-fixes-two-critical-code-execution-flaws/
https://source.android.com/docs/security/bulletin/2023-03-01
https://source.android.com/docs/security/bulletin/2023-03-01
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/ket-kritikus-serulekenyseget-is-javit-az-android-marciusi-frissitese/


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

Státisztikái 
ádátök 

2023.03.03-2023.03.09. 

Az NBSZ NKÍ á ltál  

kezelt incidensekre  

vönátközö  státisztikái 

ádátök: 

Fenyegetettse gi 
szint: kö zepes 

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

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

https://nki.gov.hu/


A ChátGPT kiberbiztönsá gi köcká zátái 

Jelen dökümentümbán bemütátá srá kerü l á ChátGPT kü lö nbö zö  

felhászná lá si terü letei, á hászná látá bö l eredö  köcká zátök, illetve 

megfögálmázá srá kerü lnek ölyán jáváslátök is, ámelyek  

betártá sá vál biztönsá gösább mö dön hászná lhátö  á technölö giá.  

Aktüá 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.hü 

Nemzeti Kiberve delmi Ínte zet 

Meghallgatom 

HünEx, ávágy gyákörlát teszi  

á kibermestert  

[há zünk tá já] 

Möstáni ádá sünkbán á kiberbiztönsá gi gyákörlátök föntös  

szerepe rö l ván szö , ámihez besze lgetö  pártnernek egy  

nemzetkö zi szí nte ren is tápásztálátöt szerzett, e s áz NBSZ NKÍ 

sájá t szerveze sü  HünEx gyákörlátök szerveze se ben is áktí v  

szerepet vá llálö , igázi veterá n kölle gá nkát hí vtük vende gü l.  

Bemütátjük á HünEx gyákörlátök sájá tössá gáit, e s ázt, högy egy 

szervezet szá má rá mie rt jelent köcká zátmentes elö nyt, há re szt 

tüd venni egy gyákörlátünkön. Reme ljü k, högy mindekö zben  

ne há ny "te vhit lüfit" is sikerü l kipükkásztánünk.  

Elolvasom 

https://www.facebook.com/nki.gov.hu/
https://www.instagram.com/nki.gov.hu/
https://www.facebook.com/nki.gov.hu/
https://kibertamadas.simplecast.com/episodes/hunex-gyakorlat-teszi-a-mestert
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/elemzesek/a-chatgpt-kiberbiztonsagi-kockazatai/

