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Körmá nyzáti szervezetek elleni tá mádá srá  

hászná ljá k ki á FörtiOS ú j zerö dáy se rú le kenyse ge t 

(thehackernews.com)  

Egy ismeretlen fenyegete si csöpört á Förtinet FörtiOS szöftver ú j 

núlládik nápi (zerö dáy) biztönsá gi hibá já nák kihászná lá sá vál vett 

ce lbá körmá nyzáti e s egye b nágy szervezeteket. Bo vebben... 

A Micrösöft ve delmet í ge r á ká rös OneNöte  

csátölmá nyökkál szemben  

(bleepingcomputer.com)  

A Micrösöft föközött ve delmet vezet be ázön ádáthálá sz  

tá mádá sök ellen, ámelyekben Micrösöft OneNöte fá jlökön  

keresztú l rösszindúlátú  szöftvereket terjesztenek. Bo vebben... 

APT csöpörtök is kihászná ljá k  

áz MS Oútlöök kritikús se rú le kenyse ge t 

(securityweek.com)  

Tö bb kritikús sebezhetö se g mellett má rciúsi frissí te si  

csömágjá bán á Micrösöft ke t ölyán núlládik nápi hibá t is kijáví tött, 

ámelyeket fenyegete si szereplö k áktí ván kihászná lnák.  

Bővebben...  

A CÍSA ú j prögrámöt indí t á  

kritikús infrástrúktú rá k ve delme e rdeke ben  

(bleepingcomputer.com)  

Az Egyesú lt A llámök Kiberbiztönsá gi e s Ínfrástrúktú rá-biztönsá gi 

Ü gynö kse ge (CÍSA) bejelentette ú j – jelenleg me g csák pilötke nt 

fútö  – prögrámjá t, áminek ce ljá, högy segí tse á kritikús  

infrástrúktú rá kát megve deni rendszereiket á zsárölö ví rús  

tá mádá söktö l. Bővebben... 

IT biztonsági 

Tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n á YöúTúbe 

Kids elö nyeirö l e s há trá nyáirö l  

ölváshátnák bö vebb införmá ciö kát.  

Tö bb mint 400 bánköt vett  

ce lbá á Xenömörph ándröidös 

ká rtevö  legú jább verziö já 

(securityaffairs.co)  

Vilá gszerte kö zel 400 bánk ú gyfele t vette 

ce lbá á Xenömörph ándröidös  

rösszindúlátú  prögrám egy ú jább verziö já. 

A málwáre ke szí tö je, á Hádöken Secúrity 

Gröúp áz elmú lt egy e vben szá mös  

fejleszte st eszkö zö lt á ká rös prögrámön.   

A száke rtö k szerint áz elmú lt egy e vben á 

Xenömörph fölyámátös fejleszte seken 

esett á t, e s kisebb kámpá nyökbán kezdte k 

terjeszteni, elsö ke nt á GymDröp nevú  

dröpper álkálmázá s segí tse ge vel, májd á 

Zömbinder dárknetes plátförmön  

keresztú l. Bo vebben... 
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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 
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