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A ZK Jává Frámewörk kritikus hibá já rá  

figyelmeztet á CÍSA  

(bleepingcomputer.com)  

Az ámerikái kiberbiztönsá gi e s infrástruktu rá-

biztönsá gi u gynö kse g (CÍSA) hözzá ádtá á CVE-2022-36537  

ázönösí tö  álátt jegyzett sebezhetö se get á “Knöwn Explöited  

Vulnerábilities Cátálög” listá já höz, miutá n á kiberbu nö zö k áktí ván 

elkezdte k kihászná lni á hibá t tá völi kö dfuttátá srá (RCE).  

Bővebben... 

Vigyá zát, egy windöwsös debuggernek á lcá zvá 

terjesztenek ká rös kö döt!  

(securityaffairs.com)  

A Trend Micrö nevu  kiberbiztönsá gi vá llálát kutátö i hí vtá k fel á 

figyelmet egy tá mádá si kámpá nyrá, ámelyben kiberbu nö zö k á 

PlugX nevű RAT (távöli hözzáférésű trójái) málwáre-t  

prö bá ljá k mine l tö bb á ldözáthöz eljuttátni, egy hivátálös Windöws 

debugger (hibákeresö ), eszkö znek á lcá zvá. Bo vebben... 

A Micrösöft frissí tette áz Exchánge ántiví rus  

kizá rá si listá rá vönátközö  ájá nlá sökát 

  (theregister.com)  

A Micrösöft blögjá n árrö l í r, högy á rendszergázdá knák jávásölt 

tö rö lni á Tempöráry ASP.NET fá jlökát, áz Ínetsrv máppá kát,  

válámint á PöwerShell e s á w3wp fölyámátökát á ví rusirtö   

rendszereken keresztu l futtátándö  fá jlök e s máppá k kizá rá si  

listá já rö l. Bo vebben... 

Málwáre-t terjeszt  

egy hámis ChátGPT kö zö sse gi öldál  

(blog.cyble.com)  

2022 növembere ben indí töttá el áz OpenAÍ á ChátGPT-t, ámelynek 

lenyu gö zö  ke pesse geire á fenyegetö  szereplö k (Threát  

Actörs – TA) is felfigyeltek. Bo vebben... 

IT biztonsági 

Tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n megtudhátjá k 

högyán elö zhetö  meg e s mi á teendö , há 

kizá rnák válákit á Fáceböök vágy má s 

kö zö sse gi fiö kjá bö l. 

Az Apple csendben ölyán  

hibá kát jáví tött, ámiket  

zerö-click tá mádá sökrá is  

ki lehetett hászná lni  

(thehackernews.com)  

Az Apple utö lág há röm su lyös köcká záti 

besörölá su  sebezhetö se g leí rá ssál  

ege szí tette ki á mu lt hö nápbán publiká lt 

biztönsá gi kö zleme nye t, ámelyek áz iOS, 

iPádOS e s á mácOS rendszereit e rintik ─ 

hí vtá fel minderre á figyelmet á  

The Hácker News. Bo vebben... 
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