
 Az NKI által kezelt incidensekre 

vonatkozó statisztikai adatok:  

2021.05.07. - 2021.05.13. 

Kövessen minket megújult weboldalunkon, ahol friss IT-biztonsági hírek kerülnek publikálásra! 

Nemzetközi  
IT-biztonsági sajtószemle 

2021. 19. hét 

IT biztonsági  
Tanács  

Az NBSZ NKI weboldalán hasznos 

információkat olvashat a Windows 

Defender vírusellenőrzéséről. 

 

 

 

Brutálisan korlátozzák a 

WhatsApp funkcióit azok 

számára, akik nem  

fogadják el az új  

irányelveket 
(bleepingcomputer.com)  

A WhatsApp visszavonta  

korábbi döntését, aminek  

értelmében törlésre kerültek volna 

azok a felhasználói fiókok,  

amelyek nem fogadják el a május 

15-én hatályba lépő új adatvédelmi 

irányelveket. A WhatsApp oldalán 

közzétett új GYIK szerint, nem 

törlik azok fiókjait, akik nem frissí-

tik az alkalmazást, azonban ezek a 

felhasználók korlátozott funkciona-

litással fognak szembesülni,  

egészen az új adatvédelmi irányel-

vek elfogadásáig. Bővebben... 

A Facebook három hónapig nem dolgozhatja fel a  

WhatsApp felhasználók adatait 
(bleepingcomputer.com)  

A Hamburgi Adatvédelmi Hatóság (HmbBfDI) megtiltotta a Facebook számára a 

WhatsApp felhasználói adatok feldolgozását a következő három hónapra.  

A hatóság rendelete röviddel azután került kihirdetése, hogy a WhatsApp kijelentette, 

azok a felhasználók, akik nem fogadják el a május 15-én hatályba lépő új adatvédelmi 

irányelveket az alkalmazás funkcióinak korlátozásával kell szembesülniük.  

Bővebben... 

A Microsoft kritikus hibákat talált IoT, OT eszközökben 
(bleepingcomputer.com)  

A Microsoft biztonsági kutatói számos kritikus hibát fedeztek fel interneteléréssel  

rendelkező okoseszközökben (IoT), valamint különböző ipari rendszerekben (OT).  

A több, mint két tucat biztonsági rést ─ amelyre a szakemberek  

összefoglalóan BadAlloc néven hivatkoznak ─ a kiberbűnözők kihasználhatják arra, 

hogy a sérülékeny rendszereken távolról rosszindulatú kódokat futtassanak, vagy  

például, hogy rendszerösszeomlást idézzenek elő. A szakemberek szerint a  

sebezhetőségek általában a bemeneti adatok nem megfelelő ellenőrzéséből fakadnak, 

és memóriakezelési problémákból eredeztethetőek. Szerencsére gyártói hibajavítás 

már több termék esetében elérhető, ezek telepítése mielőbb javasolt! Bővebben... 

FragAttacks: Wi-Fi képes eszközök milliói lehetnek veszélyben 
(securityweek.com)  

Mathy Vanhoef biztonsági kutató egy tucat, részben tervezési, részben implementáci-

ós Wi-Fi sebezhetőséget (FragAttacks) azonosított, amelyek illetéktelen hozzáférés-

re adhatnak módot Wi-Fi kapcsolaton keresztül. Vanhoef  szerint egyes hibák  

kihasználása ellen egyetlen Wi-Fi biztonsági protokoll sem nyújt védelmet, beleértve 

a legfrisebb, WPA3-at is. Bővebben... 

Biden: nincs rá bizonyíték, hogy az orosz kormánynak köze lenne a Colonial pipeline elleni  

zsarolóvírus támadáshoz 
(therecord.media)  

Az Egyesült Államok elnöke 2021. május 10-ei sajótájékoztatója során közölte: az amerikai hírszerzés nem rendelkezik arra 

vonatkozó információval, hogy Oroszországnak bármi köze lenne az USA legnagyobb üzemanyag-szállító vállalata 

(Colonial Pipeline) elleni zsarolóvírus támadáshoz. Az elnöki nyilatkozat néhány órával azt követően történt, hogy az FBI 

formálisan is a Darkside ransomware csoportot nevezte meg a támadás okozójaként. A hacker csoport régebbről ismert, 

szakértők szerint annak fejlesztői feltételezhetően Oroszországból vagy egy posztszovjet államból származnak, ugyanis a 

vírus úgy került konfigurálásra, hogy az ebben a régióban található gépeken nem okoz kárt. Bővebben... 
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