TANÚSÍTVÁNY

___________

A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános
szolgáltató Kft (1123 Budapest, Kékgolyó u. 6.) mint a NAH által NAH-6-0048/2018
számon akkreditált terméktanúsító szervezet a
HUNG_TMK-2-rendszer_20180629 azonosítójú tanúsítási rendszer szerint
tanúsítja, hogy

a Concorde Értékpapír Zrt.
2019.03.20-án működő informatikai rendszere
mint zárt elektronikus információs rendszer

megfelel
a NIST SP 800-53 Rev4 mértékadó dokumentumban szereplő, a 42/2015. (III. 12.)
Korm. rendelet 5/B. § elvárásainak teljesítéséhez szükséges kontroll halmaznak.
Jelen Tanúsítvány a HUNG-TJ-ZART-472-2019 számú
Tanúsítási Jelentés alapján került kiadásra.
Készült a Concorde Értékpapír Zrt.
(1123 Budapest, Alkotás u. 50.) megbízásából.
A Tanúsítvány regisztrációs száma: HUNG-T-ZART-472-2019
A Tanúsítvány érvényességének kezdete: 2019. március 31.
A Tanúsítvány érvényességének vége: 2020. március 31.
A Tanúsítvány terjedelme 4 oldal az érvényességi feltételeket és egyéb jellemzőket
tartalmazó mellékletekkel együtt.
Kelt: Budapest, 2019. március 31.
PH.
Endrődi Zsolt
Tanúsítási igazgató

Szűcs Ákos Balázs
Ügyvezető igazgató
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1. számú melléklet
A Tanúsítvány érvényességi feltételei
1. A jelen dokumentumban tanúsított kezdeti rendszerértékelés eredményeinek
megerősítése, a tanúsítvány érvényességének megtartása céljából felülvizsgálati
rendszerértékelést kell végrehajtani az alábbi esetben:
 a rendszer architektúrájában vagy funkcionalitásában bekövetkezett
alapvető
változtatásokra
reagálva
(rendkívüli
felülvizsgálati
rendszerértékelés).
2. A működtetett rendszer architektúrájában vagy funkcionalitásában bekövetkezett
jelentős változásokat a Megbízó köteles a tanúsítónak a változás érvénybe
léptetését követő 30 napon belül bejelenteni, a Tanúsítvány kiállítását megelőző
vizsgálatoknak megfelelő mélységben a változások leírását tartalmazó
dokumentációkat megküldeni. A Tanúsítvány érvényességének fenntartásához a
tanúsító értékeli a változások hatásait és dönt a rendkívüli felülvizsgálati
rendszerértékelés szükségességéről.
3. Az aktuális rendszer állapotra – megfelelőség esetén – a tanúsító Tanúsítvány
Karbantartási Jegyzőkönyvet állít ki. A tervezett vagy rendkívüli felülvizsgálati
rendszerértékelés végrehajtásának feltételeit a Megbízó időben köteles
biztosítani.
4. Jelen Tanúsítvány állításai a Tanúsítási Jelentés III. fejezetében felsorolt rendszerek
tekintetében irányadóak.

2/4

HUNG-T-ZART-472-2019

2. számú melléklet
A követelményeket tartalmazó dokumentum
NIST Special Publication 800-53 Revision 4 Security and Privacy Controls for Federal
Information Systems and Organizations
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3. számú melléklet
A tanúsítási eljárás egyéb jellemzői
A Tanúsítvány felhasználható a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007.
évi CXXXVIII. törvényben szereplő, a 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 5/B. §-ban
meghatározott, zártsági követelmény teljesülésének igazolására.
Jelen Tanúsítvány az alábbi értékelési dokumentum alapján került kiadásra:
 Rendszerértékelési Jelentés – C485-03/P/E
Figyelembe vett jogszabályok
A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény
42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a
viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók
informatikai rendszerének védelméről
Figyelembe vett módszertani dokumentum
NIST Special Publication 800-53A Revision 4 Assessing Security and Privacy Controls in
Federal Information Systems and Organizations: Building Effective Assessment Plans
(December 2014)
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