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A proaktív végpontvédelemmel foglalkozó vezető kiberbiztonsági gyártó, a Bitdefender 

információi alapján részletes kiberfenyegetettségi jelentés készült az aktuális kiberbiztonsági 

trendeket illetően. A dokumentumokból kiderül, hogy mely kártevők voltak a leginkább 

meghatározóak a kibertérben, és mely országok  érintettek leginkább a támadásokban, vagyis 

mely országok szerepeltek a támadók elsődleges célpontjai között. Ezeken kívül külön szektor 

specifikus lebontással is előállnak, illetve külön hangsúlyt fektetnek a zsarolóvírusokra és az 

adathalászatra, hiszen ezen támadási módok az elmúlt egy évben reneszánszukat élik.  

2022 első negyedévében a mobilos kártevőké, a zsarolóvírusoké, a DDoS támadásoké, a spear-

phishing támadásoké, a zero-dayeké és az orosz-ukrán konfliktushoz köthető online csalásoké 

volt a főszerep. 

A kibertámadások száma évről-évre növekvő tendenciát mutatnak, amire még a COVID-19 is 

hatással van, illetve az idei első negyedévben a szomszédunkban zajló háború még inkább. 

A korábban említett DDoS támadások az év első felében kifejezetten nagy arányban voltak 

jelen a kibertérben, hiszen az orosz-ukrán háború előszeleként, illetve annak kezdetén több 

ilyen támadás is bekövetkezett. Eleinte az ukrán állami szervezeteket és pénzintézeteket érte 

DDoS támadás, később pedig az orosz informatikai rendszereket üzemeltetők sem érezhették 

magukat biztonságban. 2022 első negyedévében kb. 30%-kal megnőtt a számuk 2021 hasonló 

időszakához képest. Az a 2021-es tendencia is folytatódni látszódik, miszerint a DDoS támadásokat 

zsarolóvírus támadásokkal együtt is használják a támadók. 

2022 első negyedév meghatározó
kiberbiztonsági trendjei
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A klasszikus kiberbűnözői módszerek, mint az adathalászat és a zsarolóvírus támadások is növekvő 

tendenciát mutatnak,  számuk hónapról-hónapra nő. Az állami szektor és a nagyvállalatok 

mellett a KKV-k is célpontként szerepelnek már. Az adathalász támadás pedig még mindig az 

egyik legegyszerűbb és legolcsóbb, ezért ár-érték arányban a legjobban megtérülő támadásnak 

tekinthető. Mindkét módszer főleg a szervezetek leggyengébb pontjaira összpontosít, ami minden 

esetben az ember, tehát a munkavállaló. Az adathalászatot pedig nagyon sokszor vegyítik egyéb 

káros kód bejuttatásával, és így a kettő már bőven elég arra, hogy egy szervezetet két vállra 

fektessen. Az adathalászat vonatkozásában kiemelendő, hogy az orosz-ukrán háború kezdete 

óta több olyan kampányt is azonosítottak, amely ezen konfliktus témáit használta fel: Ukrajna 

orosz inváziójának kezdete óta a Bitdefender spamszűrői több tízezer hamis adománygyűjtő 

e-mailt és rosszindulatú adathalász kampányt detektáltak, amelyek célpontjai a világ bármely 

táján élő online felhasználók. A háborúhoz kapcsolódó biztonsági incidensek között eddig nem 

láthattunk igazolt jelentéseket ipari vezérlőrendszerek (ICS) kompromittálásáról, ahogy például 

2015-ben és 2016-ban Ukrajnában történt, az áramellátást megbénító támadásokkal. 

A mobilos kártevők kapcsán kijelenthető, hogy legyen szó nyílt, vagy akár zárt ökoszisztémáról: 

a rosszindulatú mobilprogramok száma csak növekedni fog, ezért az alapvető mobilhigiénia 

részeként az ún. gatekeeper-app-store modell mellett további védelmi rétegek alkalmazása 

ajánlott. A Bitdefender Mobile Security (Android és iOS platformokra elérhető) új funkciója, a Scam 

Alert észleli az SMS-en, különböző üzenetküldő alkalmazásokon vagy más típusú értesítéseken 

keresztül érkező rosszindulatú linkeket. Január eleje óta a Bitdefender Labs több mint 110.000 

rosszindulatú SMS-üzenetet fogott el, amelyekben a tavalyi év egyik slágerét, a FluBot malware-t 

próbáltak terjeszteni. 

Erőteljesen megnőtt a mobilbankos kártevők észlelése az Android eszközökön. Az év első 

harmadában mintegy 50%-os növekedést hozott. Kifejezetten aggasztó tendenciáról van szó, 

hiszen a mobilbankos trójai kártevők hatalmas anyagi károkat okozhatnak az áldozatoknak.
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A spear phishing támadásokat gyakran használják kezdeti támadási vektorként, a zsarolóvírus-

fertőzés pedig gyakran a kill chain utolsó szakasza. Ehhez a jelentéshez a Bitdefender statikus 

kártevőirtó motorjai által gyűjtött rosszindulatú szoftverek észleléseit elemezték. (Megjegyzés: 

csak az összes esetet számolták, azt nem, hogy a fertőzés hatása pénzügyileg mennyire jelentős.) 

Top 10 Ransomware család

Január 1. és március 31. között közel 30 millió rosszindulatú szoftver észlelését elemezte, és 

összesen 660 zsarolóprogram-családot azonosított a Bitdefender. Az észlelt zsarolóvíruscsaládok 

száma - a különböző országokban folyó zsarolóvírus-kampányoktól függően - havonta változhat.
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Top 10 ország

A Bitdefender 2022 első negyedévében összesen 145 országban észlelt zsarolóvírust a saját 

adatállományában. A ransomware továbbra is olyan fenyegetés, amely szinte az egész világot 

érinti. Az alábbiakban a zsarolóvírusok által leginkább érintett 10 ország listája található. Sok 

zsarolóvírus támadás továbbra is opportunista jellegű, és a népesség nagysága korrelál az 

észlelések számával.
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Top 10 iparág

Az érintett iparágak esetében fontos kihangsúlyozni, hogy a Bitdefender adatállománya esetében 

az észlelések kevesebb mint 50%-át tudta konkrét iparágakhoz rendelni. Az alábbiakban a 

kibertámadások szempontjából 10 leginkább érintett ágazat látható. 
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Android trójaiak

Az alábbiakban az Androidot célzó top 10 trójai látható, amelyet 2022 első harmadában látott a 

Bitdefender a saját telemetriájában. A Bitdefender szerint az Android-eszközöket célzó top 10 

trójai közel 90%-át az ún. letöltő vírusok és az információlopó vírusok tették ki.
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Dowloader.DN: A Google Store-ból letöltött alkalmazások újracsomagolt verziója, melyekbe 

agresszív és fertőzött reklámprogramokat építenek. Néha ez a reklámprogram más típusú 

rosszindulatú szoftverek letöltésére is képes.

InfoStealer.XY: Ún. obfuscation típusú vírus, melynek az a célja, hogy a megváltoztatott vagy 

hozzáadott tulajdonságokkal összezavarja az ellene való védekezést. Ezt a fajta trójait mobil 

vírusírtónak álcázzák, és képes a megszerzett érzékeny adatokat kiszivárogtatni. 

HiddenApp.AID: Egy különösen agresszív reklámprogram, amely reklámblokkoló alkalmazásnak 

adja ki magát. Első futtatásakor engedélyt kér a más alkalmazás felülírására, így ezt követően ez 

a fertőzött alkalmazás fog megjelenni. 

Az efféle adathalász támadások azon az elgondoláson alapulnak, hogy a bűnözők hasonló 

karaktereket alkalmazva úgy tesznek, mintha egy másik webhely lennének. A legalapvetőbb 

homográf támadás az „o” betű helyett, a „0” szám alkalmazása (pl. g00gle.com). Annak ellenére, 

hogy ez a megközelítés egyszerűnek tűnik, még mindig nagyon sikeres módszernek tekinthető. 

Az összetettebb homográf támadások célja a nemzetközi domain-nevekkel (IDN) való visszaélés. 

A fenyegetettségi szereplők olyan nemzetközi domain-neveket hoznak létre, amelyekkel 

meghamisítják a céltartománynevet. Amikor az IDN homográf adathalász támadások 

“célpontjáról” beszélünk, akkor arra a domainre utalunk, amelyet a támadók megpróbálnak 

megszemélyesíteni.

Homográf adathalászat jelentés

A három leggyakoribb trójai rövid bemutatása: 

Utógondolatok:  
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Utógondolatok:  
A kibertámadások gyakran minimális nyomot (sem) hagynak maguk után. Ezért egy 

hagyományos vírusírtó biztonsági megoldásként való alkalmazása ma már nem elegendő, több 

kell ennél: a cégeknek olyan szoftverre van szükségük, amelyek a legújabb és legkifinomultabb 

fenyegetéseket is képesek észlelni, majd elhárítani. Ami a kiberbiztonsági trendeket illeti, 

kulcsfontosságúvá vált olyan végpontvédelmi megoldásokat alkalmazni, melyek rendelkeznek 

EDR és / vagy XDR technológiákkal. Segítségükkel egyetlen központi kezelőfelületen, valós 

időben lehet monitorozni a vonatkozó eszközök fenyegetettségét, és a végpontvédelem 

mellett a végpontelemzésre, valamint az incidensek elhárítására is összpontosítani lehet. Az 

EDR segítségével a zero day és az APT támadások során alkalmazott ismeretlen rosszindulatú 
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MEGNÉZEM

programok is észlelhetőek. Az XDR segítségével az EDR nyújtotta védelem még átfogóbb lesz. 

A rendszer túlmutat az adott végponton, és a teljes hálózatot/infrastruktúrát felügyelve véd a 

legkifinomultabb támadásokkal szemben is, érkezzenek ezek a hálózat bármely részéről.

Az eszkalálódó fenyegetettség és a globális világjárvány hatásai miatt döntő fontosságú, 

hogy a vállalkozások ismerik-e az aktuális kiberbiztonsági trendeket, és képesek-e megfelelő 

időben cselekedni, reagálni, valamint mindent megtenni a proaktív védelem érdekében. Mert 

a reaktív védelem mellett egyre nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon a proaktivitás, ami alatt 

megfelelő védelmi rendszereket, megfelelő végpontvédelmet, hálózatbiztonsági rendszereket, 

és képzéseket egyaránt érteni kell. 

A biztributor vezető IT-biztonsági, hálózati és üzemeltetés-támogató disztribútor cég. Az általa 

képviselt gyártók közé tartozik többek között az APT-támadások elleni védelem szakértője, a 

Trellix, a kiberhírszerzés etalonja, a Mandiant, a vezetékes és Wi-Fi hálózatokban jeleskedő 

Ruckus, a sokszoros végpontvédelmi tesztgyőztes Bitdefender, valamint a kis- és középvállalati 

biztonságban stabil pontnak tekintett GFI.

https://biztributor.hu/bitdefender-hu
https://biztributor.hu/

