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I.

Szabályzat célja

A jelen szabályzat a MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Számlavezető”) a tőkepiacról szóló 2001. évi
CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 142/A. § (5) bekezdése szerinti, adatbiztonsági
követelményeket rögzítő szabályzata (a továbbiakban: szabályzat), mely az értékpapírszámla,
ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a kapcsolódó
adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező
tartalmi elemeiről szóló 36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet előírásainak megfelelő eljárások és
szabályok rögzítését célozza, melyek biztosítják, hogy jogosulatlan személyek a belépési
azonosítóhoz és jelszóhoz ne férhessenek hozzá.
A szabályozás egyik legfontosabb célja, hogy a befektetési szolgáltatást nyújtó intézmények
ügyfelei az intézménynél vezetett értékpapír-és ügyfélszámlájuknak a megelőző hó utolsó
napjára vonatkozó adatait anonim módon lekérdezhessék a Magyar Nemzeti Bank (MNB, a
továbbiakban: Felügyelet) által biztosított elektronikus felületen.
A lekérdezési lehetőség biztosítja az ügyfeleknek küldött számlaadatok, illetve az MNB-nek
továbbított adatok egyezőségnek vizsgálatát. Az anonim adatszolgáltatás egyúttal lehetőséget
nyújt az MNB számára, hogy a szolgáltató által átadott értékpapírszámla-egyenlegek
vonatkozásában rendszeres keresztellenőrzéseket végezzen.

II.

Fogalmi meghatározások

1. értékpapírszámla: a Tpt. 5. § (1) bekezdés 46. pontja szerinti fogalom;
2. jelentés: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Bszt.) 69. és 69/A. §-a szerinti tájékoztatás;
3. lekérdező rendszer: a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) honlapján a Tpt.
142/A. § (1) bekezdése szerinti tájékozódás lehetőségét biztosító megoldás;
4. számlatulajdonos: a számlavezetővel értékpapírszámla-szerződés alapján szerződő fél;
5. számlavezető: a Tpt. 140. § (1) bekezdése szerinti, értékpapírszámla vezetését végző
szervezet;
6. tartós adathordozó: a Bszt. 4. § (2) bekezdés 65. pontja szerinti fogalom;
7. UTF-8: unicode karakterkódolási eljárás;
8. ügyfélszámla: a Tpt. 5. § (1) bekezdés 130. pontja szerinti fogalom.
9. ügyfél: a számlatulajdonos
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III.

Jelentéstételi kötelezettség

A Bszt. 69/A. §-a értelmében a számlavezető - a portfóliókezelés kivételével - befektetési
szolgáltatási tevékenysége keretében kezelt, az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető
pénzügyi eszközről és pénzeszközről havonta, a hónap utolsó napjára vonatkozóan az alábbi
tartalommal jelentést készít és azt írásban vagy más tartós adathordozón az ügyfél
rendelkezésére bocsátja:
a) az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközök és pénzeszközök
állománya és részletezése a jelentésben foglalt hónap utolsó napjára vonatkozóan,
b) az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközök és pénzeszközök azon
állománya, amely értékpapír-finanszírozási ügylet tárgyát képezte a jelentésben foglalt
hónap utolsó napjára vonatkozóan,
c) az értékpapír-finanszírozási ügylet tárgyát képező, az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt
megillető pénzügyi eszközön és pénzeszközön realizált eredmény, és az eredmény
számításának alapja,
d) az ügyfél számára az MNB honlapján elérhetővé tett adatok lekérdezéséhez szükséges,
egyedileg - külön jogszabályban meghatározott módszertan szerint - képzett jelszó.
A Tpt. 142/A. § (1) bekezdésében meghatározott belépési azonosító (a továbbiakban: belépési
azonosító) és a Tpt. 142/A. § (1) bekezdésében, a Bszt. 68. § (3) bekezdés i) pontja és 69/A. §
d) pontja (az ügyfél számára az MNB honlapján elérhetővé tett adatok lekérdezéséhez szükséges,
egyedileg - külön jogszabályban meghatározott módszertan szerint - képzett jelszó) alapján
meghatározott jelszó (a továbbiakban: jelszó) célja, hogy biztosítsa a számlatulajdonos részére
annak lehetőségét, hogy az MNB honlapján azok használatával tájékozódjon az
értékpapírszámlájának és ügyfélszámlájának aktuális helyzetéről az előző hónap utolsó napjára
vonatkozóan.
A belépési azonosító és jelszó által elért adatok nem mentesítik a számlavezetőt az ügyfél
részére történő, külön jogszabályban meghatározott tájékoztatási kötelezettsége alól, valamint
jogvita esetén a számlavezető nem hivatkozhat arra, hogy az ügyfélnek lehetősége lett volna
az eltérést felfedni.

IV.

A belépési azonosító és a jelszó kezelésének folyamata

1. A belépési azonosító és a jelszó előállítási folyamatára vonatkozó eljárások
A számlavezető nyilvántartó rendszere (ANYR) a belépési azonosítót, illetve a hozzá tartozó
jelszót automatikusan generálja. Az azonosító a meglévő ügyfelek részére utólag kerül
generálásra, új ügyfél számlanyitása esetén pedig automatikusan kerül generálásra az
ügyfélszámlával egyidejűleg. A jelszó generálása havonta egyszer, az aktuális jelentés
előállításával egyidejűleg készül el.
2. Belépési azonosító és jelszó képzése
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A számlavezető belépési azonosítót és havonta új jelszót képez a Felügyelet által megadott
módszertan szerint a számlatulajdonos számára, amelyhez hozzárendeli a számlatulajdonos
értékpapírszámláján lévő értékpapírokra és ügyfélszámlája adataira vonatkozó a tárgyhónap
utolsó napjának helyzetét mutató értékpapírszámla- és ügyfélszámla-egyenleget és adatokat –
alább megjelölésre kerülő – egyenleget és adatokat.

A belépési azonosító huszonnégy, decimális számjegyből álló szám, amelynek
a) első nyolc számjegye a számlavezető törzsszámával egyezik meg, így az azonosító első
nyolc számjegye a következő: 24980157
b) második nyolc számjegye a számlavezető által saját célra felhasználható belső kód, ami az ügyfél
portfólió azonosítója 0-kal kiegészítve a 00 000 001 és a 99 999 999 tartományba eső, véletlenszerű
számsorozat eleme, ez az alábbi T-SQL kifejezés eredménye: floor(1e8 * RAND(CAST( NEWID()
AS varbinary)))
c) harmadik nyolc számjegye a 00 000 001 és a 99 999 999 tartományba eső, véletlenszerű
számsorozat eleme, ez az alábbi T-SQL kifejezés eredménye: floor(1e8 * RAND(CAST( NEWID()
AS varbinary)))

A számlatulajdonoshoz egyedileg nem rendelhető értékpapírok összesített állományához
kapcsolódó belépési azonosító fenti bekezdés b) pontjában meghatározott második nyolc
számjegye nyolc darab „0” karakterből áll.
A számlavezető a belépési azonosító fenti bekezdés c) pontja szerinti részéhez, valamint a
jelentés adattartalmát képező jelszó (a továbbiakban: jelszó) előállításához olyan
algoritmusokat alkalmaz, amelyek biztosítják, hogy azok véletlenszerű sorozatok elemeit
alkossák.
Az algoritmusokat a számlavezető szabadon választhatja meg.
A jelszó UTF-8 kódolású, tizenkét alfanumerikus, nem ékezetes karakterből – kis- és nagybetű,
szám – álló, véletlenszerűen előállított kifejezés, amely tartalmaz legalább egy kis- és egy nagy
alfabetikus, valamint egy numerikus karaktert. Ezt az alábbi T-SQL kóddal generáljuk minden
számlatulajdonoshoz külön:
declare
@jelszo varchar(250),
@betuk varchar(250),
@kis varchar(26),
@nagy varchar(26),
@szamjegy varchar(10),
@uj char(1),
@h int,
@p int
SET
SET
SET
SET
SET

@kis = 'abcdefghijklmnopqrstvwxyz'
@nagy = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ'
@szamjegy = '0123456789'
@betuk = @kis + @nagy + @szamjegy
@h = LEN(@betuk)

set @jelszo = ''
-- 9 bármilyen karakter:
while len(@jelszo) < 9

4

SET @jelszo = @jelszo + SUBSTRING(@betuk, cast(ceiling(@h*RAND()) as
int), 1)
-- 1 kisbetû véletlen pozícióra
SET @uj = SUBSTRING(@kis, cast(ceiling(LEN(@kis)*RAND()) as int), 1)
SET @p = (LEN(@jelszo) + 1) * RAND() SET @jelszo = LEFT(@jelszo, @p) + @uj
+ SUBSTRING(@jelszo, @p+1, 99)
-- 1 nagybetû véletlen pozícióra
SET @uj = SUBSTRING(@nagy, cast(ceiling(LEN(@nagy)*RAND()) as int), 1)
SET @p = (LEN(@jelszo) + 1) * RAND() SET @jelszo = LEFT(@jelszo, @p) + @uj
+ SUBSTRING(@jelszo, @p+1, 99)
-- 1 számjegy véletlen pozícióra
SET @uj = SUBSTRING(@szamjegy, cast(ceiling(LEN(@szamjegy)*RAND()) as int),
1) SET @p = (LEN(@jelszo) + 1) * RAND()
SET @jelszo = LEFT(@jelszo, @p) + @uj + SUBSTRING(@jelszo, @p+1, 99)

3. A belépési azonosító és a jelszó ellenőrzésére vonatkozó eljárások
A számlavezető nyilvántartási rendszere a belépési azonosító és a jelszó előállítását követően
automatikusan ellenőrzi a Tpt. 142/A. § (2) bekezdésben foglaltak teljesülését.
A fentiek eredményeként a belépési azonosító és jelszó nem lehet azonos természetes személy
számlatulajdonos esetén a számlavezető által kezelt személyes adattal, nem természetes
személy számlatulajdonos esetén a számlavezető által kezelt, a számlatulajdonos azonosítására
szolgáló adattal, valamint nem származtatható azokból. Ezek ellenőrzését a számlavezető
rendszer (ANYR) végzi közvetlenül a generálást követően. Ha egyezőséget talál, akkor ezt
jelzi, majd új jelszót generál és ezt addig folytatja, amíg a jelszó meg nem felel a Tpt. 142/A.
§ (2) bekezdésben foglaltakkal.
A rendszer ellenőrzését követően a felelős személy jóváhagyja a nyilvántartó rendszerben a
belépési azonosítót és a létrehozott jelszót, mely vizsgálatot követően van lehetőség a PDF
dokumentumok létrehozására. A jóváhagyás az ügyfél törzsadatok képernyőn található erre a
célra létrehozott belépési azonosító és jelszó elfogadó parancsgombbal hajtható végre. A
jóváhagyást a nyilvántartó rendszer naplózza, mely naplózást a rendszer adatbázisában
visszakereshető, így a belső ellenőr a rendszeres vizsgálata során ellenőrizni tudja annak
minden adatát és helyességét.
4. A belépési azonosító és a jelszó átadásának szabályai
A számlavezető az értékpapírszámlához és ügyfélszámlához kapcsolódóan képzett belépési
azonosítót és jelszót átadja a számlatulajdonosnak és a Felügyeletnek.
A számlavezető a belépési azonosítóhoz tartozóan a Felügyelet számára anonimizált módon
átadja a tárgyhónap utolsó napjának helyzetét mutató értékpapírszámla- és ügyfélszámlaegyenlegeket és adatokat – az 1. számú mellékletben szereplő, a Felügyelet által kialakított
adatstruktúrának (30U) megfelelő tartalommal – a tárgyhónapot követő 5. munkanapig.
A Felügyelet az átadott értékpapírszámla- és ügyfélszámla-egyenleg és adatok elérhetőségét az
átadást követő 5. munkanaptól a tárgyhónapot követő második hónap 10. munkanapjáig - vagy
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ha az korábbi, a tárgyhónapot követő hónapra vonatkozó értékpapírszámla-egyenleg és adatok
elérhetővé tételéig - az első bekezdés szerint, folyamatosan biztosítja.
A Felügyelet a belépési azonosítót és jelszót kizárólag az az első bekezdés szerinti tájékozódási
lehetőség biztosítása és a tájékozódási lehetőségre való jogosultság fennállásának ellenőrzése
céljából kezelheti, az említett adatok biztonságos megőrzéséhez szükséges technikai
feltételeket biztosítja.
A belépési azonosító és a jelszó számlatulajdonos felé történő átadásának speciális
szabályai
Az átadás folyamata és az alkalmazott adatbiztonsági szabályok
A belépési azonosító átadása
1) írásban,
2) más tartós adathordozón
A belépési azonosítónak más tartós adathordozón történő átadása a papíron történő átadás
helyett akkor választható, ha az értesítési módokra vonatkozóan a számlatulajdonos ezen
átadási módokhoz szerződésben hozzájárulását adta, és megjelölte, hogy az átadásra
melyik tartós adathordozón történő átadást választotta. Amennyiben a belépési azonosító
a jelentéssel azonos értesítési csatornán kerül átadásra, a számlatulajdonos külön
nyilatkozatától el lehet tekinteni.
1)A belépési azonosító az ügyfél részére írásban, postai úton kerül átadásra egyszeri
alkalommal. A postai úton történő belépési azonosító kiküldése minden esetben ajánlott levél
formájában történik, az arra jogosultsággal rendelkező (3. sz. mellékletben megjelölt)
személyek közreműködésével. (nyomtatás, borítékolás, lezárás, címzés, feladás)
A jelszó átadása az ügyfélnek havonta, postai úton történik meg az ügyfél által megadott
levelezési címre, minden hónapban az MNB jelentés megküldését követő 3. munkanapig
megtörténik. A postai úton történő jelszó kiküldése minden esetben ajánlott levél formájában
történik, az arra jogosultsággal rendelkező személyek közreműködésével. (nyomtatás,
borítékolás, lezárás, címzés, feladás)
A jelszó átadásával a számlatulajdonos a 2. számú mellékletben szereplő adatvédelmi
tájékoztatást is megkapja.
A számlavezető a belépési azonosítót a jelentéstől elkülönítve adja át a számlatulajdonosnak.
2)Tartós adathordozón történő átadás
Az adathordozón nem szerepelhet egyidejűleg a belépési azonosító és a jelszó.
A belépési azonosító tartós adathordozón történő átadása esetén a belépési azonosító eléréséhez
rendelt ügyfél hitelesítési eljárás nem lehet alacsonyabb biztonságú, mint a számlakivonatok
eléréséhez alkalmazott hitelesítési eljárás. A belépési azonosító adathálózaton keresztül történő
átadása esetén a belépési azonosítót rejtjelezett állományban kell átadni. A belépési azonosítót
vagy jelszót tartalmazó dokumentumot jelszóval védett PDF formátumban juttatja el a
számlavezető az ügyfelek által a számlanyitáskor megadott email címre, ahol a PDF
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dokumentumok megnyitásához szükséges instrukciót az alábbi tartalmú leírásban szolgáltatja
a számlavezető:
Tisztelt

XY

!

A levél mellékleteként számlakivonatát/belépési jelszavát találja PDF formátumban.
Ezúton
tájékoztatjuk,
hogy
a
csatolt
dokumentumok
jelszóval
védettek.
Az Ön jelszava: a PDF dokumentum megnyitásához szükséges jelszót a külön levélben kiküldött
vagy a számlanyitás során átadott dokumentumban találja.
A PDF dokumentumok megnyitásához szükséges jelszót tartalmazó dokumentum
létrehozásának folyamatát és szabályait a következőképpen határozza meg a számlavezető.
A számlavezető nyilvántartó rendszerében történik a PDF belépési jelszót tartalmazó
dokumentumok létrehozása. A számlavezető nyilvántartó rendszerében az ügyfél törzsadatok
menüpont alatt az ügyfelek részére legenerálásra kerülnek a jelszavakat tartalmazó
dokumentumok, melyek az ügyfél részére papír alapon kerülnek átadásra. A jelszó generálását
véletlen szám generátor végzi, mely egy 4 jegyű, betűket és számokat tartalmazó PDF
megnyitó jelszó lesz, mely nem változik az ügyfél számlazárásig, csak abban az esetben, ha az
ügyfél újat kér a számlavezetőtől.
PDF megnyitó jelszó átadása
A papír alapú dokumentumok borítékolását követően ajánlott levél formájában kerülnek
eljuttatásra az ügyfélhez vagy számlanyitási csomag részét képezik az új ügyfelek esetén. Az
ügyféltörzsben létrehozandó jelszót kizárólag az erre a feladatra kijelölt személyek
generálhatják a számlavezető nyilvántartó rendszerében ügyféltörzs menüpont alatt található,
az erre a célra létrehozott parancsgombbal. Az ügyfél a jelszó elvesztése, elfelejtése esetén új
jelszót igényelhet a számlavezetőtől. Az új jelszó kiadása során a számlavezető új jelszót
generál és a postai ajánlott levélben vagy személyesen átvehető formában juthat az új
jelszavához. A jelszavak tárolásának és megőrzésének rendje megegyezik a jelen
szabályzatban foglalt, a belépési azonosítókhoz tartozó belépési jelszavak tárolásának és
megőrzésnek szabályával.
A belépési azonosító nyomtatása és borítékolása, tartós adathordozóra történő rögzítése, során
a folyamat zártságának biztosításával és lehető legmagasabb szintű automatizálásával kell az
adatok biztonságát garantálni. A számlavezető nyilvántartó rendszerében történik a belépési
azonosítót vagy jelszót tartalmazó PDF dokumentumok létrehozása. A számlavezető
nyilvántartó rendszerében a számlakivonatok menüpont alatt az ügyfelek részére legenerálásra
kerülnek a jelszóval védett PDF dokumentumok, melyek az ügyfélbeállítástól függően papír
alapú vagy elektronikus file-ba mentett verzióban készülnek el. A papír alapú PDF
dokumentumok borítékolását követően ajánlott levél formájában kerülnek eljuttatásra az
ügyfélhez. A belépési azonosítót és jelszót tartalmazó PDF dokumentumok postai úton különkülön levélben kerülnek feladásra, míg az email rendszeren keresztül küldött jelszóval védett
PDF dokumentumok szintén két külön elektronikus levélben kerülnek elküldésre. Az email
rendszeren keresztül küldött PDF dokumentumok kiküldése automatikus, de kizárólag az erre
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a feladatra kijelölt személyek kezdeményezhetik a számlavezető nyilvántartó rendszerén az
elektronikus levelek elküldését az erre a célra létrehozott parancsgombbal.
A PDF dokumentumok generálására és átadására azoknak a személyeknek van jogosultsága,
akik a 3.sz. melléklet alapján jogosultak az azonosító és hozzá tartozó jelszó generálására és
átadására.

a) a számlatulajdonosok számára a rendszer biztonságos használatára vonatkozó
szabályok megismertetésének módja
A számlavezető a belépési azonosító, illetve a jelszó minden átadásakor tájékoztatja a
számlatulajdonost
a) a belépési azonosító és a jelszó bizalmas kezelésének a fontosságáról,
b) a belépési azonosító és a jelszó pótlásának eljárásáról,
c) az ügyféloldali biztonság [kártékony szoftverek (pl. vírusok) elleni végponti védelmi
szoftver, tűzfal alkalmazásának] jelentőségéről,
d) a nem saját gépről történő, valamint a nyilvános internet pontokon keresztüli lekérdezések
veszélyeiről, kockázatairól.
A fentieknek megfelelő tájékoztató dokumentum a jelen szabályzat 2. sz. mellékletében
található.

5. A belépési azonosító és a jelszó tárolásának, megőrzésének, valamint törlésének
szabályai
A legenerált belépési azonosítókat és jelszavakat a számlavezető nyilvántartó rendszerének
adatbázisában tároljuk. Az ügyfél részére kiküldött belépési azonosítót és jelszót tartalmazó
PDF dokumentumokat a nyilvántartó rendszer adatbázisában tároljuk. Ehhez az adatbázishoz
csak az alapkezelői megfelelő jogosultsággal rendelkező dolgozói férnek hozzá, és csak a
nyilvántartó (ANYR) alkalmazáson keresztül. A legenerált belépési azonosítók és jelszavak
létrehozását a számlavezető nyilvántartó rendszere naplózza, melyet a belső ellenőr rendszeres
vizsgálata során ellenőriz.
Az ügyfelek belépési azonosítóját a nyilvántartó rendszer adatbázisában tároljuk.
Az MNB felé történő 30U jelentéseket a nyilvántartó rendszerünk adatbázisában tároljuk. Az
elkészült jelentést a Z:\Public\MNB30U könyvtárba exportálja txt formátumban. A jelentés
készítését a 3. számú mellékletben felsorolt generálási jogosultsággal ellátott dolgozók tudják
elindítani.
A MARKETPROG Asset Management Zrt. a Tpt. 142/A. § (3) bekezdésében előírt, az MNB
felé történő jelentési kötelezettség teljesítését követő 5 év elteltével a jelentéshez használt
txt/xls fájlt a fent megjelölt könyvtárból véglegesen törli. Ennek elvégzése a jelentés leadásával
megbízott munkatárs felelőssége, aki utasítja a file szerver rendszeradminisztrátorát a jelentés
törlésére majd ellenőrzi annak megtörténtét.

Az adatok elektronikus feldolgozása során biztosítani kell:
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- a jogosulatlan adatbevitel és adatmódosítás, illetve a rendszerben tárolt adatokhoz
illetéktelenek általi hozzáférés megakadályozását;
- annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy az adatokat adatátviteli berendezés
alkalmazásával kinek továbbították, vagy továbbíthatják;
- a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát;
- azt, hogy az automatizált eljárások során fellépő hibákról jelentés készüljön.
A belépési azonosító a számlatulajdonos adataihoz kapcsolódóan olyan különálló állományban
kerül tárolásra, amelynek hozzáférése a számlatulajdonos adataihoz beállított hozzáféréstől
függetlenül állítható be.
Az aktuális havi jelentéshez, illetve az MNB felé átadandó aktuális havi adatokhoz kapcsolódó
jelszó olyan különálló állományban kerül tárolásra, amelynek hozzáférése az aktuális havi
jelentéshez, illetve az MNB felé átadandó aktuális havi adatokhoz beállított hozzáférésektől
függetlenül állítható be. A generált jelszavak az adatbázisban tárolódnak, ezek a képernyőn
nem jelennek meg, csak a Felügyeletnek küldött jelentésben és az ügyfeleknek küldött
levélben.
Az ügyfél azonosításhoz szükséges belépési azonosító, illetve jelszó a számlaszerződés
megszűnésével érvénytelenné válik. Mivel a számlavezető havonta új jelszót képez, így a régi
jelszó az újonnan megképzett jelszó okán hatályát veszti.

6. Belépési azonosító és a jelszó pótlásának szabályai
Amennyiben az ügyfél elfelejtette, vagy elvesztette a belépési azonosítóját, illetve a jelszavát,
úgy a számlavezető az ügyfél azonosítását követően – az ügyfél által a szerződéskötés
alkalmával megjelölt módon – megadja az ügyfél részére a belépési azonosítóját, illetve új
jelszót generál.
Amennyiben az ügyfél arra tekintettel kéri a jelszó cseréjét, hogy az illetéktelen kezébe
kerülhetett, a számlavezető új jelszót generál és a fenti szabály szerint közli azt az ügyféllel.
Az új jelszó miatt a számlavezető az aktuális időszakra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást
haladéktalanul módosítani és a Felügyelet részére megküldeni köteles.

V.

A bizalmasság biztosításához rendelt technikai intézkedések és az
elvárt adatbiztonsági szintet biztosító beállítások

Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A fenti adatvédelemről a számlavezető gondoskodik. A számlavezető az adatokat tároló
szervert Magyarországon, 24 órás biztonsági felügyelet mellett az Iroda üzemeltetője útján
őrizteti.
Mentések lebonyolítása
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Az adatvesztések és egyéb adatsérülések okozta károk korrigálhatóságának érdekében a
Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. szerverein adatmentéseket kell
végezni. Az adatmentés globálisan kiterjed a fájlokra, alkalmazásokra és adatbázisokra is. A
mentések lebonyolítására két mentési eljárást, a „napi mentést” illetve a „havi mentést” kell
biztosítani. A napi mentésben a teljes szervertartalmat célszerű inkrementális módon menteni,
oly módon, hogy ezek az alkalmazások adatbázisainak konzisztens állapotát is tartalmazzák.
Cél, hogy rendszerhiba esetén teljes szerverkörnyezet helyreállíthatósága biztosítva legyen. A
havi archiválás lebonyolításakor a Cég szempontjából kritikus adatok hosszú távú
megőrizhetőségére és azok későbbi időpontban való helyreállíthatóságának biztosítása a cél.
Minden hónap utolsó napján havi mentésnek kell készülnie, a havi mentéseket tartalmazó
médiákat pedig végleg meg kell őrizni. A mentéseket megbízható adattárolókon kell
elhelyezni. Az adattárolásra használt médiákat biztonságos helyen kell tárolni.

Megvalósítás
A napi mentés két részből áll. A Xen alatt futó Windows 2012 virtuális szerverről minden nap
készül egy snapshot, mely egy napig tárolódik. A Windows 2012 szerveren futó MS SQL
adatbázisban tárolt adatokat, valamint a szerveren megosztott common mappa tartalmát
tartalmazza. A napi mentések a hálózati adattárolóra (nas) kerülnek át. A havi archiválás fájljai,
valamint a virtuálisan futó Windows 2012 szerverről készült image fájl külső adattárolóra
kerül.
Az adatok helyreállíthatóságának megbízhatóságát tovább növeli, hogy a Cég működése
szempontjából kritikus adatok, minden nap este a DR Site-on elhelyezett szerverre kerülnek
másolásra. A megoldás részleteit a DR melléklet tartalmazza.

Mentési Eljárás
Napi biztonsági mentés
-

Havi archiválás (minden hónap végén)
munkaidőben: a külső diszk felcsatolása a szerverre

00:05 a szerver common könyvtárának 00:05 a szerver common könyvtárának mentése külső
mentése a hálózati tárolóra
USB diszkre
00:30: a szerver SQL adatbázisának mentése, 00:30: a szerver SQL adatbázisának mentése, majd a
majd a mentés átmásolása a hálózati tárolóra mentés átmásolása a külső USB diszkre
01:05 az adatok szinkronizálása a DR site-ra 01:05 az adatok szinkronizálása a DR site-ra
02:05 snapshot készítése a virtuális szerverről 02:05 snapshot készítése a virtuális szerverről
-

munkaidő kezdete: a mentése, ellenőrizése, a diszk
biztonságos tárolása
10

Az arcív adatok a hónap utolsó péntekét követő hétfőn USB külső diszkekre kerülnek kiírásra.
A hónap végi mentés végleg megőrzésre kerül. Minden év januárjában, új USB diszk kerül
bevezetésre. A havi archív médiák erre a célra bérelt széfben vannak tárolva.
Napi mentés
A napi mentés a Windows SBS Server Essentials 2011 Server Backup programjával kerül
megvalósításra. A napi kétszeri inkrementális mentés eredménye, kizárólag erre a célra
fenntartott és a Windows operációs rendszer által védetten kezelt, külső USB tárolóra kerülnek.
Az adatbázisok konzisztens állapotának mentése, ütemezett végrehajtású adatbázis-export
szkripttekkel kerül előállításra, melyek minden nap bekerülnek az SBS mentésbe. A napi
biztonsági mentésből a szerver teljes helyreállíthatósága biztosított.
24 órás rendelkezésre állás fenntarthatósága miatt a működő rendszeren, on-line
üzemmódban történik a napi mentés.
(1)

A mentést végző szerver:
S1 illetve xen1

(2) A mentésre használt program:

SQLcmd

(3) Mentőeszközök:

USB Drive illetve külső tároló (nas)

(3) Mentendő adatterületek:
S1 szerverről az alábbi meghajtók teljes tartalma:
- C:\common
- MS SQL adatbázisok

(4)

Mentési folyamatok és ütemezésük:
A feladatokat 00:05 és 02.05 közötti
indulásra ütemezett job-ok végzik el, melyek a
mentendő adatterületeket, inkrementális módon,
az adatbázis adatexportját teljes egészében mentik
a külső tárolóra illetve az USB diszkre.
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(5)

Mentési
ciklusok:
A külső tárolóra folyamatosan (naponta)
kikerül a napi állapot. A média telítettségétől
függően, 5-7 nap elteltével a legrégebbi ment;si
adatok felülírásra kerülnek.

(6)

Server

Backup
beállítása:
A backup program beállításai elérhetők a
Windows 2012 Task scheduler felületén keresztül
–Control
Panel/System
and
Maintenance/Administrative
Tools/Task
Scheduler vagy a parancssorból Taskschd.msc
paranccsal.

Adatbázisok mentése
A napi mentésben archivált adatbázisok az ITSS, ITSS Test és XRAY alkalmazások MS-SQL
adatbázisai. Minden nap este 00:30 órakor ütemezett adatbázismentés készül az adatbázisokról
a szerver lokális adatterületére. Ezután az archivált adatbázisok átkerülnek a hálózati tárolóra.

szerver

adatbázis

S1

ITSS Test

S1

XRAY

Az adatbázisok mentésére szolgáló szkript (példa):
SqlCmd -E -S Server_Name –Q “BACKUP DATABASE [Name_of_Database] TO
DISK=’d:\backup\[Name_of_Database].bak’”

Az adatbázisok visszaállítására szolgáló szkript (példa):
SqlCmd -E -S Server_Name –Q “RESTORE DATABASE [Name_of_Database] FROM
DISK=’d:\backup\[File_Name].bak’”
Havi archiválás
Havi archiválás alkalmával a kritikus adatok kerülnek archiválásra. Ide tartoznak a
szerveroldali alkalmazások adattartalma és futtató környezete, a felhasználók saját illetve
közösen használt, s1 szerveren tárolt könyvtárai, valamint az MS-SQL adatbázisok adatai.
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A havi mentés minden hónap utolsó napján készül, amely biztosítja a kritikus adatok későbbi
időpontban való helyreállíthatóságát. A havi archiválás eredményfájljait ütemezett
végrehajtású szkriptek állítják elő majd ezek manuális módon kerülnek másolásra a külső
adattárolóra és 10 éves időtartamra megőrzésre kerülnek.
(1) A havi mentésben archivált adatterületek
c:\common - teljes adattartama

(2) A havi mentésben archivált adatbázisok
szerver

adatbázis

S1

ITSS Test

S1

XRAY

A havi mentést végrehajtó szkript
Lásd a napi mentés résznél. Ebbe az esetben a mentés külső USB diszkre kerül.
Adatbázisok mentése
A napi mentésben archivált adatbázisok az ITSS, ITSS Test és XRAY alkalmazások MS-SQL
adatbázisai. Minden nap este 00:30 órakor ütemezett adatbázismentés készül az adatbázisokról
a szerver lokális adatterületére.

Szerver

adatbázis

S1

ITSS Test

S1

XRAY

Az adatbázisok mentésére szolgáló szkripttek
Lásd a napi mentés részt.
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Kliens gépek mentése
A munkaállomásokon érzékeny adatok tárolása nem történik. A gépen tárolt adatok mentését
a gépen dolgozó felhasználó végzi DVD lemezre.
Az archív médiák tárolási szabályrendszere
A napi mentés USB tárolója folyamatosan csatlakoztatva van a szerverhez. Ennek működése
napi szinten nem kíván beavatkozást. Az USB drive-t minden januárban ki kell cserélni egy új
meghajtóra a megbízható működés fenntarthatósága érdekében.
A havi mentés USB tárolóját havi rendszerességgel kell a szerverre csatlakoztatni. A
hónap utolsó péntekét követő munkanapon, be kell hozni a külső helyszínen bérelt
páncélszekrényből és a szerverre csatlakoztatni. A mentéssel megbízott munkatárs feladata a
szerver D:\backup könyvtár tartalmát az USB meghajtó havi dátummal ellátott könyvtárába
másolni. A művelet befejezését követően az USB eszközt vissza kell szállítani a trezorba. Ezt
a feladatot a Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. által kijelölt
munkatársnak kell elvégezni. A napi mentés tárolói a cég telephelyén, míg a havi USB tárolók,
erre a célra bérelt trezorban vannak tárolva.
A belépési azonosító, illetve a jelszó titkosságának megőrzése mind a számlatulajdonos, mind
a számlavezető alapvető feladata, A számlavezető nem tudja garantálni az adatbiztonságot
abban az esetben, ha rajta kívül álló okból a jelszó illetéktelen használóhoz kerül.
A számlavezető a jó gazda gondosságával jár el a rábízott adatok és információk biztonsága
védelmében, de nem tudja kizárni annak a lehetőségét, hogy jogszabályt sértve külső személy
a rendszerbe hatoljon, mint ahogy az esetleges technika hibák bekövetkezése sem zárható ki.

VI.

Bizalmasság biztosításához rendelt technikai intézkedések és az elvárt
adatbiztonsági szintet biztosító beállítások teljesítésére vonatkozó
időszakos adatbiztonsági ellenőrzés folyamata

A számlavezető biztosítja, hogy a belépési azonosító és a jelszó az ügyféladatokra vonatkozóan
a pénzügyi intézmények, a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai
rendszerének védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben előírtakkal legalább azonos
adatbiztonsági védelemben részesüljön.
A havi számlakivonatok és az ezekhez tartozó jelszavak előállítása külön menüpontban, egy
csak erre szolgáló képernyőn történik, amihez csak az ehhez hozzárendelt szerepkörrel
felruházott felhasználók férhetnek hozzá. A hozzáférés minden esetben természetes személy
felhasználókhoz rendelt. A tárolás adatbázisában történik, a tárolt jelszót a nyilvántartó
rendszer (ANYR) a képernyőn nem mutatja meg.
Ennek érdekében a belépési azonosítónál és a jelszónál alkalmazott konkrét képzési és tárolási
eljárásához kapcsolódóan a számlavezető az alábbiak szerint határozza meg azon természetes
személyek és technikai felhasználók körét, akik, vagy amelyek a megképzett belépési
azonosítókhoz és jelszavakhoz hozzáférhetnek a hozzáférési jogosultságukkal:
 az Igazgatóság munkavállaló tagjai
megtekintés, módosítás, jogosultságkezelés
 az Igazgatóság nem munkavállaló tagjai
megtekintés
 back-office
megtekintés, módosítás back-office
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kockázatkezelő
megfelelőségi tanácsadó
adminisztrációs munkatársak
informatikus
belső ellenőrzés

megtekintés,
megtekintés,
megtekintés, adminisztráció,
adminisztráció, jogosultságkezelés
megtekintés

Szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza azon természetes személyek és technikai
felhasználók név szerinti felsorolását, akik a megképzett belépési azonosítókhoz és
jelszavakhoz hozzáférhetnek. A 3. számú melléklet módosítása a szabályzat módosítását nem
vonja maga után.
A fent rögzített hozzáférés-jogosultsági szabályok biztosítják, hogy a belépési azonosítóhoz és
a jelszóhoz csak azon felhasználók férhessenek hozzá, akiknek feltétlenül szükséges, és
kizárólag olyan műveleti jogosultsággal, amely munkájuk elvégzéséhez elengedhetetlen.
Az ügyfélnyilvántartásból csak azon szervezeti egységek részére teljesíthető adatszolgáltatás,
amelyek az ügyfél és a számlavezető között létrejött szerződés előkészítésében, megkötésében,
kezelésében, végrehajtásában, monitoringjában, ellenőrzésében érintettek.
Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi előírások és belső szabályozási dokumentumok
betartását az adatkezelést végző szervezeti egységek vezetői kötelesek folyamatosan
ellenőrizni. Az alapkezelő jogi megfelelési tanácsadója jelentést készít, melynek része a jelen
szabályzatban hivatkozott törvény előírások betartásának megfelelése.
Az alapkezelő belső ellenőre minden évben a rendszeres belső ellenőri feladatai közé sorolja
az ügyfelek részére kiadott belépési azonosító és jelszó generálásának és ügyfél felé történő
továbbításának munkafolyamatát, melynek a következő ellenőrzési pontjai vannak:
 minden ügyfél esetén a belépési azonosító és jelszó megléte
 számlavezető nyilvántartó rendszerének jogosultságainak ellenőrzése
 belépési azonosítók és jelszavak kiküldésének dokumentációi (nyilvántartó rendszer
naplók és postai ajánlott levél visszaigazolók)
 belépési azonosítók és jelszavak generálásának nyilvántartó rendszeri naplózása
(jogosult személyek generálásai)
 belépési azonosítók és jelszavak pótlásának folyamata
 egy teljes belépési azonosító és jelszó létrehozásának és kiküldésének egyszeri
folyamata
Amennyiben a belső ellenőr a folyamatok vizsgálata során hibát talál, azt a belső ellenőri
jelentésében részletez,i és a jelentést eljuttatja a MARKETPROG igazgatóságához, felszólítva
a hibás folyamatok javítására.
A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt nyilatkozik, hogy a Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2013. CXXXIX törvény 59. § (2) bekezdése szerint az engedély kiadása
érdekében minden lényeges tényt és adatot közölt az MNB-vel.
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1. melléklet a 36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatás formája
30U
Ügyfélszámlák adatai
Nagyságrend: egységnyi
Sorszám

Sorkód

001
002
003
004
005

30U0000001
30U00000011
30U00000012
30U00000013
30U000000130001
...
30U000000139999
30U00000014
30U000000140001
...
30U000000149999

006
007

ISIN/egyéb
azonosító
1
a

Megnevezés

Instrumentum megnevezése

Devizanem

Mennyiség

2
3
4
b
c
d
A számlatulajdonos számára megjelenítendő adatok

A számlatulajdonos belépési azonosítója
Vonatkozási időpont
Számlatípus azonosító
Értékpapírok jogi készlete
értékpapír
...
értékpapír
Pénzeszközök jogi egyenlege
devizanem
...
devizanem
A számlatulajdonos számára nem megjelenítendő, tájékoztató
és korrekciós adatok

008
009
010

30U00000015
30U00000016
30U00000017
30U000000170001
...
30U000000179999

Szektorkód
Ügyfélszámla azonosítóhoz tartozó aktuális jelszó
Elszámolás alatt lévő értékpapír (+/-)
értékpapírok
...
értékpapírok
Jelmagyarázat
Tilos
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Névérték Mód
5
e

6
z

2. sz. melléklet:
Tájékoztatás a számlatulajdonosok számára a rendszer biztonságos használatára
vonatkozó szabályokról
Sajnálatos módon az utóbbi időben ismét előtérbe kerültek az adathalászati kísérletek, olyan visszaélési mód is, mely során az elkövető
megkísérli megszerezni az ügyfél biztonsági kódjait (belépési azonosító, titkos jelszó). A csalók egy elektronikus levelet küldenek az
ügyfeleknek, amely egy hivatkozást (hyperlink) tartalmaz. Ezen hivatkozásra rákattintva az ügyfelek egy internetes oldalra jutnak, ahol elkérik
adataikat. Ezen oldalak ugyanolyan ismertetőjegyekkel rendelkezhetnek, mint a számlavezető oldala.
Kérjük, amennyiben olyan megkeresés érkezik Önhöz, amelyben jelszava megadására szólítják fel, az információ-adást minden esetben
utasítsa vissza!
Annak érdekében, hogy Ön ezen módszerrel szemben is védett legyen, kérjük, soha ne válaszoljon az ilyen jellegű e-mailekre! Keltsen Önben
gyanút, amennyiben olyan e-mailt vagy telefonhívást kap, melyben arról tájékoztatják, hogy a szolgáltatáshoz használt adatait illetéktelenek
megszerezték és arra kérik, hogy vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot az általuk megadott telefonszámon. Ezt sose tegye meg!
Amennyiben úgy véli, hogy illetéktelen személyek azonosító adatai birtokába jutottak, minden esetben azonnal értesítse a számlavezetőt!
A visszaélések odafigyeléssel és a számítógép megfelelő védelmével (jogtiszta és biztonsági szempontból folyamatosan frissített operációs
rendszer, naprakész vírus és kémprogram védelmi megoldás használata, tűzfal használata stb.) megakadályozhatóak.
Tanácsok a belépési azonosító és jelszó kezeléséhez:
 A belépési azonosítóját és a jelszavát kezelje bizalmasan, azokat senki tudomására ne hozza.
 A jelszót se kódolt, se kódolatlan formában, se noteszba, se mobiltelefonba ne jegyezze fel.
 A számlavezető jelszót tartalmazó tájékoztatását tartsa biztonságban és a belépési azonosítójától eltérő helyen
 Javasoljuk, hogy bejelentkezési adatait ne mentse a számítógépre, illetve a böngésző rákérdezése esetén ne engedélyezze azt.
Ügyeljen a képernyőn megjelenő adatai védelmére. Lehetőség szerint tartózkodjon a szolgáltatás mások jelenlétében, illetve nyilvános helyen
(pl. Internet Kávézó, munkahelyen sokak által közösen használt gép stb.) történő használatától.
Amennyiben mégis így veszi igénybe szolgáltatásunkat, akkor - ha fennáll annak a lehetősége, hogy mások is hozzáférnek az Ön által
használt számítógéphez - az alábbi biztonsági lépéseket javasoljuk végrehajtani:
Felhívjuk a figyelmét, hogy ha nyilvános helyen, vagy mások által is hozzáférhető, esetleg nem megfelelő vírus és egyéb biztonsági védelem
hiányában lévő számítógépen a felhasználói azonosítók és bejelentkezési jelszó eltárolását NEM javasoljuk!
A HTML technológiából adódó sajátosságok miatt a felhasználó által látogatott oldalak tárolásra kerülnek a számítógép Temporary Internet
Files (Ideiglenes Internet Fájlok) könyvtárában. A böngészők alapértelmezés szerinti beállítása mellett ez minden HTML alapú internetes
oldal esetében megtörténik. Amennyiben Ön szolgáltatásunkat nem a saját gépén veszi igénybe, javasoljuk, hogy a Bejelentkezés oldalon
ne engedélyezze az ideiglenes internet fájlok tárolását.
Amennyiben Ön szolgáltatásunkat mások jelenlétében, illetve nyilvános helyen használta és a bejelentkezés során engedélyezte az
Ideiglenes internet file-ok tárolását, javasoljuk, hogy a Kilépést követően törölje böngészőjében az Ideiglenes internet file-ok könyvtár
tartalmát.
Természetesen akkor, ha szolgáltatásunkat olyan számítógépről veszi igénybe, mely az Ön ellenőrzése alatt áll, az említett biztonsági lépések
alkalmazása nem feltétlenül indokolt.
Javasoljuk, hogy a szolgáltatás igénybevételekor és általában az Internet használatakor a számítógépe védelme érdekében a lehető
legnagyobb gondossággal járjon el; az esetleges vírusfertőzésekkel, betörési kísérletekkel és "trójai programokkal" szemben védje
számítógépét tűzfalakkal, víruskeresőkkel. A vírusok károsíthatják számítógépét, tönkre tehetik a tárolt adatokat, de sajnos az sem kizárt,
hogy bizalmas adatait, valamint a használat során alkalmazott kódokat illetéktelenek részére juttatják el, amelyekkel vissza is élhetnek.
Rendszeresen töltse le az Ön által használt operációs rendszerhez, böngészőhöz elérhető frissítéseket, javító verziókat.
Az Ön számítógépére illetéktelenül bekerült programok által az adatok integritásában, vagy kezelésében beálló, a szolgáltatás használata
során felmerülő problémákkal és károkkal kapcsolatosan - mivel azok érdekkörén kívül állnak – a számlavezető semmilyen felelősséget nem
vállal.
Javasoljuk, hogy az alkalmazott böngésző adatbiztonsági beállításait lehetőség szerint a szükséges legnagyobb biztonságot garantáló szintre
állítsa be. Ebben az esetben a program figyelmezteti Önt minden, a böngésző használata során potenciálisan kárt okozó tartalom megnyitása
előtt.
Javasoljuk, hogy ha bekapcsolt számítógépét felügyelet nélkül, őrizetlenül hagyja, mindig zárolja vagy zárjon be minden ablakot.
A fenti technikák védenek, de nem jelentenek teljes biztonságot, hiszen a billentyűleütések is rögzíthetőek és továbbíthatóak a háttérben.
Amennyiben az ügyfél elfelejtette, vagy elvesztette a belépési azonosítóját, illetve a jelszavát, úgy a számlavezető az ügyfél azonosítását
követően – az ügyfél által a szerződéskötés alkalmával megjelölt módon – megadja az ügyfél részére a belépési azonosítóját, illetve új jelszót
generál.
Amennyiben az ügyfél arra tekintettel kéri a jelszó cseréjét, hogy az illetéktelen kezébe kerülhetett, a számlavezető új jelszót generál és a
fenti szabály szerint közli azt az ügyféllel.
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3.számú melléklet


Vezérigazgató: Várkonyi István
Jogosultság: generálás, megtekintés, módosítás, jogosultságkezelés, átadás



az Igazgatóság munkavállaló tagjai: Várkonyi István, Mayer László, Mikecz Alexandra
Jogosultság: megtekintés, jogosultságkezelés



az Igazgatóság nem munkavállaló tagjai: jelenleg nincs ilyen személy
Jogosultság: megtekintés



back-office vezető: Mikecz Alexandra
Jogosultság: generálás, megtekintés, módosítás, átadás



back-office munkavállalók: jelenleg nincs ilyen személy
jogosultság: generálás, megtekintés, módosítás, átadás



kockázatkezelő: Péter Rafael
Jogosultság: megtekintés



megfelelőségi tanácsadó: Illés Zoltán
Jogosultság: megtekintés



adminisztrációs munkatársak: jelenleg nincs ilyen személy
jogosultság: megtekintés, adminisztráció,



informatikus: Csató Péter
Jogosultság: adminisztráció, jogosultságkezelés



Belső ellenőrzés: LOMOS Média Szolgáltató Betéti Társaság, személyében: Ökrösné
Képes Ilona
Jogosultság: megtekintés, ellenőrzés
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