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1 ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS 

1.1 Általános követelmények 

 

Ezek a Beszállítókra vonatkozó Citi-követelmények („Követelmények”) részletezik azon kötelezettségek egy 
részét, amelyeket a Beszállítóknak teljesíteniük kell a Citivel folytatott üzleti tevékenységeik során. Bizonyos 
Követelmények minden Beszállítóra vonatkoznak, míg más követelmények egy adott Beszállítóra való 
alkalmazhatósága a Beszállító által a Citi számára biztosított termék(ek)től és szolgáltatás(ok)tól függ (ez 
utóbbiakat az alábbi 1.2. fejezet foglalja össze, és az ott felsorolt egyes rendelkezések elején van ez jelezve). 
A nagy kezdőbetűvel írt kifejezések jelentése a jelen dokumentumban, beleértve a csatolt Függelékben is, a 
hozzájuk rendelt jelentéssel bír, kivéve, ha nincs meghatározva egy adott jelentés, mely esetben az 
alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak a Szerződés keretein belül. 

Ezek a Követelmények a Citivel kötött Beszállítói megállapodások (beleértve, de nem kizárólagosan a 
tranzakciós dokumentumokat, pl. munkamegrendeléseket, engedélyezési ütemterveket) (melyek mindegyike 
egy „Szerződés”) szerinti szerződéses kötelezettségek, és kiegészítésül szolgálnak bármely egyéb 
Megállapodásban előírt kötelezettséghez, az Alkalmazandó Jogszabály bármely kötelezettségéhez (a 
kifejezés alábbi meghatározása alapján), a Citi által a Beszállítónak küldött bármely értesítéshez, amely 
tájékoztatja a Beszállítót az abból eredő kötelezettségekről (ezek mindegyike egy „Értesítés”), vagy a Citi 
üzletvitele vagy tevékenységei által alkalmazott bármely további, konkrétabb követelményhez. Amennyiben a 
fenti követelmények és a Korlátozások között bármiféle ellentmondás merül fel, a szigorúbb kötelezettségek 
és követelmények érvényesülnek. A Beszállítóknak proaktív szerepet kell vállalniuk, és konzultálniuk kell 
elsődleges Citi üzleti kapcsolattartójukkal (vagy megbízottjukkal) az ezekkel a Követelményekkel kapcsolatos 
bármilyen kérdésükkel kapcsolatban, beleértve az ezekben bekövetkező változásokat, az ezek alól kért 
mentességeket, illetve az abban vagy az Alkalmazandó Jogszabállyal kapcsolatos vélt ellentmondásokat.  

A jelen Követelmények vagy bármely, a Beszállítóval üzleti tevékenységet folytató Citi-üzletrész által 
meghatározott további követelmény be nem tartása a Beszállító Citivel kötött szerződésének felbontását 
vonhatja maga után. Ezenkívül a Követelmények megsértése az alkalmazandó jogszabályok megsértésének 
is minősülhet, és a Citi (vagy harmadik felek) felé polgári jogi kártérítés kifizetését vagy a Beszállító büntetőjogi 
szankcióját vonhatja maga után. A Beszállítók a Citi írásos beleegyezése nélkül nem használhatják fel saját 
irányelveiknek való megfelelést a jelen Követelmények bármely rendelkezésének való megfelelés 
kötelezettségének helyettesítésére. 
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1.2 Az egyedi Beszállítókra vonatkozó követelmények 

Az alábbi táblázat olyan Követelményeket sorol fel, amelyek csak azon kijelölt Beszállítókra vonatkoznak, akik 
megfelelnek az ott meghatározott alkalmazhatósági kritériumoknak. Az alábbiakban nem említett fejezetek 
MINDEN Beszállítóra vonatkoznak. 

 

#. fejezet Fejezet címe Alkalmazhatóság 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

PÉNZMOSÁS-ELLENESSÉG 

Azokra a Beszállítókra vonatkozik, akik bizonyos 

ügyféllel kapcsolatos szolgáltatásokat (pl. bevezetés, 

ügyfélszámla és tranzakciók átvilágítása) végeznek 

vagy az előbbi tevékenységekkel kapcsolatos 

adatokat/mutatókat adnak át; ÉS/VAGY olyan 

Beszállítókra vonatkozik, akik közvetítőként járnak el 

készpénzzel vagy pénzügyi eszközökkel kapcsolatban 

(pl. távoli letét felvétele, futár, páncéljármű 

és széf szolgáltatások). 

13 NYILVÁNTARTÁSKEZELÉS 
Azokra a Beszállítókra alkalmazandó, 

akik elérik/feldolgozzák/kezelik/tárolják a Citi 

információkat 

 

 
14 

 

 
ÜGYFÉLKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 

Azokra a Beszállítókra alkalmazandó, 

akik bármiféle interakcióba lépnek a Citi korábbi, 

jelenlegi vagy potenciális ügyfeleként egy adott 

egyénnel, vagy az adott ügyfélhez kapcsolódó féllel (pl. 

munkavállalója vagy képviselője) (minden 

ilyen személy egy „Ügyfél”). 

 
 
 

 
15 

 
 
 

 
ÜZLETFOLYTONOSSÁG 

Azokra a Beszállítókra vonatkozik, akik szerepelnek a 
Citi üzleti egység helyreállítási tervében, illetve ha a 
Beszállító egy helyreállítható (vagyis számszerű 
technológia helyreállíthatósági idővel rendelkező 
(TRTC)), Citi által használt alkalmazást üzemeltet. A Citi 
üzleti tevékenység tulajdonos 

(BAO) felelőssége tájékoztatni a Beszállítót az 

alkalmazhatóságról és 

az üzletfolytonossági (COB) követelményekről. 
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GLOBÁLIS HÁTTÉRELLENŐRZÉSI NORMÁK 

Azokra a Beszállítókra vonatkozik, akiknek 
személyzete hozzáfér a Citi 
rendszerekhez/hálózatokhoz; 
ÉS/VAGY 

kíséret nélküli hozzáféréssel rendelkeznek a Citi 
létesítményein (az ezen személyzetnek 

GEID azonosítóval kell rendelkeznie, és 

nyilvántartásba kell venni a nem Citi alkalmazottak 

irányítási rendszerén belül); ÉS/VAGY azokra a 

Beszállítókra, akik elérik/feldolgozzák/tárolják/kezelik 

a Citi 

bizalmas vagy magasabb szintű információit 

 
17 

 
KÖLTSÉGEK 

Azokra a Beszállítókra vonatkozik, 

akik szerződés alapján jogosultak visszatérítendő 

üzleti költségek igénylésére 

 

 
18 

 

 
INFORMÁCIÓBIZTONSÁG 

Azokra a Beszállítókra vonatkozik, akik 

elérik/feldolgozzák/kezelik/tárolják a Citi információkat; 

ÉS/VAGY a Citi márkanevű internetes alkalmazásokért 

hosztként felelős Beszállítók; ÉS/VAGY 

a Citi hálózati erőforrásaihoz kapcsolattal rendelkező 
Beszállítók; ÉS/VAGY 

a Citi létesítményeihez kíséret nélküli hozzáférést 

igénylő Beszállítók. 

19 MUNKAHELYI BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS 
IRÁNYMUTATÁSOK 

 
20 

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA/GÉPI 

TANULÁS 

Azokra a Beszállítókra vonatkozik, akik a Citi által 

meghatározott mesterséges intelligenciát/gépi tanulást 

(AI/ML) alkalmaznak az általuk biztosított termék/ 

szolgáltatás bármely része kapcsán. 

 
 

A Citi Beszállítókra vonatkozó követelményei Oldal: 4/61 



A Citi Beszállítókra vonatkozó követelményei Oldal: 5/61 

© 2021 CITIGROUP INC. 

 

 

 
 
 
 

2 EGYENLŐ FOGLALKOZTATÁSI ESÉLYEK / POZITÍV DISZKRIMINÁCIÓ 
 

A megkülönböztetés tiltására és pozitív diszkriminációra vonatkozó szövetségi szabályozási 

követelményeknek való megfelelésre irányuló erőfeszítéseink részeként a Citi létrehozta az Egyenlő 

foglalkoztatási esélyek és pozitív diszkrimináció programot és irányelveket, melyek célja, hogy biztosítsák az 

egyenlő foglalkoztatási esélyeket minden szakképzett személy számára, fajtól, bőrszíntől, vallástól, nemtől, 

szexuális irányultságtól, nemi identitástól, nemzeti hovatartozástól, kortól, családi állapottól, genetikai 

információktól, fogyatékosságtól, védett veterán státusztól, vagy bármely egyéb, jogszabály által tiltott 

indoktól függetlenül. 

 
Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, a következőket: 

i. Alkalmazás, elhelyezés, áthelyezés, lefokozás vagy előléptetés 

ii. Munkaerő-felvétel, hirdetés vagy felhívás foglalkoztatásra 

iii. Foglalkoztatás alatti bánásmód 

iv. Bérezés vagy a költségtérítés egyéb formái 

v. Képzésre kiválasztás, ideértve a gyakorlati képzést is 

vi. Elbocsátás vagy munkaviszony megszüntetése 

A Beszállítóknak meg kell felelniük, és gondoskodniuk kell arról, hogy a személyzetük is megfeleljen az 

összes vonatkozó megkülönböztetés elleni és pozitív diszkriminációs törvények és szabályozás 

követelményeinek, beleértve, de nem kizárólagosan, minden olyan törvényt vagy szabályozást, amelyről 

a Citi írásban értesíti a Beszállítót, hogy meg kell felelnie. 

 
További információért tekintse meg a Citi egyesült államokbeli egyenlő foglalkoztatási esélyek és 

pozitív diszkrimináció politikájával kapcsolatos nyilatkozatát, amely a következő címen található: 

https://www.ecfr.gov/current/title-41/subtitle-B/chapter-60/part-60-300#p-60- 300.44(f)(1)(ii). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecfr.gov/current/title-41/subtitle-B/chapter-60/part-60-300#p-60-300.44(f)(1)(ii)
https://www.ecfr.gov/current/title-41/subtitle-B/chapter-60/part-60-300#p-60-300.44(f)(1)(ii)
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3 VESZTEGETÉSELLENESSÉG 
 

A Citi irányelvekkel, eljárásokkal és belső ellenőrzésekkel rendelkezik a vesztegetés elleni törvényeknek való 

megfelelés érdekében és szigorúan tiltja a vesztegetés vagy a vesztegetés bármely formájában történő 

elősegítését. Minden Beszállítótól vagy a Citi nevében eljáró személytől elvárt, hogy tevékenységét a 

legmagasabb szintű üzleti magatartásnak megfelelően végezze, amely magában foglalja a megvesztegetést, 

korrupciót, csalást és hamis nyilatkozatokat tiltó törvények betartását, ideértve az Egyesült Államok külföldi 

korrupt gyakorlatokkal kapcsolatos törvényét („FCPA”), az Egyesült Királyság vesztegetési törvényét, az 

előbbiek valamennyi módosítását, és minden egyéb alkalmazandó vesztegetés, csalás és csúszópénz elleni 

vagy más hasonló korrupcióellenes törvényt vagy szabályozást (együttesen: „Vesztegetésellenes törvények”). 

 
 

A Citi nevében tevékenykedő Beszállító vagy annak munkaállománya (i) nem biztosíthatott, ruházhatott át 

vagy ajánlhatott fel fizetséget, juttatást vagy előnyt más Személy számára; (ii) nem biztosíthat, ruházhat át 

vagy ajánlhat fel fizetséget, juttatást vagy előnyt más Személy számára; illetve (iii) nem részesülhetett vagy 

fogadhatott el, illetve nem részesülhet vagy fogadhat el bármilyen fizetséget, juttatást vagy bármi egyéb előnyt, 

minden esetben megszegve ezzel a vesztegetésellenességet. A Beszállító a Citi nevében folytatja üzleti 

tevékenységét a jelen Követelményeknek megfelelően, ideértve értelemszerűen a jelen fejezetet is. A 

Beszállítóknak megfelelő szabályzatokat és eljárásokat kell fenntartaniuk annak biztosítására, hogy 

megfeleljenek valamennyi megvesztegetés elleni törvénynek. 

A Citi vesztegetésellenes programjának áttekintéséért látogasson meg a Citigroup Investor Relations 

(Befektetői kapcsolatok) oldalt (a Citi Irányelvek alatt válassza a Vesztegetésellenes programot). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.citigroup.com/citi/investor/corporate_governance.html
https://www.citigroup.com/citi/investor/corporate_governance.html
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4 AJÁNDÉKOK ÉS SZÓRAKOZTATÁS 
 

A Beszállítók nem adhatnak ajándékokat vagy más értékkel bíró dolgot (beleértve a szórakoztatást is) a Citi 

alkalmazottainak, amennyiben ez tényleges vagy látszólagos érdekellentétet teremtene, kompromittálná az 

alkalmazott integritását vagy ítélőképességét vagy egyéb módon nem helyénvalóan befolyásolná a 

döntéshozatalát, illetve hatására az alkalmazott kötelezettségeivel ellentétesen cselekedne. Az előzőek 

sérelme nélkül, a készpénz formájú vagy azzal egyenértékű ajándékok (beleértve az ajándékkártyákat, 

ajándékutalványokat, pénzbeli ajándékokat „piros boríték” formájában vagy kuponokat) semmilyen 

körülmények között nem megengedettek, és a Beszállítók a Citi alkalmazottainak nem adhatnak készpénztől 

eltérő üzleti ajándékokat személyenként évi 100 dollárt meghaladó értékben. Ahhoz, hogy bármely Citi 

alkalmazott üzleti ajándékot fogadhasson el, előzetes jóváhagyás szükséges a Citi ajándékokra és 

vendéglátásra vonatkozó normáinak megfelelően, és a konkrét Citi üzleti, regionális és/vagy jogi entitási 

irányelvek alapján további korlátozások vonatkozhatnak rá. 
 

Amikor egy Beszállító üzleti szórakoztatást biztosít egy Citi alkalmazott részére (pl. étkeztetést, társasági, 

sport-, kulturális vagy más hasonló eseményekre való meghívást), a Beszállítónak is részt kell vennie az 

eseményen, és a szórakoztatás helyénvaló, szokásos és észszerű kell, hogy legyen, nem pedig pazar, 

túlzottan gyakori vagy egyértelműen a Citi üzletvitelét befolyásoló célú. Amennyiben a Beszállító nem vesz 

részt a rendezvényen, a szórakoztatás üzleti ajándéknak minősül. 

 
A Beszállító – valósan vagy állítólagosan – a Citi nevében nem kínálhat ajándékot, illetve vendéglátást, 

továbbá semmilyen értékkel bíró dolgot a Citin kívül senkinek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A Citi Beszállítókra vonatkozó követelményei Oldal: 8/61 

© 2021 CITIGROUP INC. 

 

 

 
 
 
 

5 KISEBBSÉGI BESZÁLLÍTÓK ÉS BESZÁLLÍTÓI ALAPELVEK 
 

A Citi egyéb más kezdeményezések mellett bevezetett egy kisebbségi Beszállítói programot, mely ösztönzi a 
kisebbségek, nők, fogyatékkal élők vagy veteránok tulajdonában lévő vállalkozások Beszállítóként és 
alvállalkozóként („kisebbségi Beszállítók”) történő alkalmazását a lehető legnagyobb mértékben, a kisebbségi 
Beszállítók hosszú távú növekedésének és fejlődésének támogatása érdekében. Annak érdekében, hogy 
segítse a Citit e célok teljesítésében, a Beszállító a jelen Szerződésben foglalt egyéb kötelezettségeivel 
összhangban és amennyiben a Beszállító alvállalkozókat vesz igénybe, vagy egyéb módon vásárol árukat 
vagy szolgáltatásokat a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban, jóhiszemű 
erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy Beszállító Alvállalkozókra fordított összegének legalább tizenöt 
százalékát (15%) kisebbségi Beszállítóktól származó árukra és szolgáltatásokra fordítsa. A Beszállító 
tájékoztatást nyújt a Citinek a közvetlen vagy közvetett kiadásairól a kisebbségi Beszállítókkal kapcsolatban 
egy „Diversity Profile Tier 2 Form” (2. szintű kisebbségi profil űrlap) kitöltésével (amelyet a Citi negyedévente 
bocsát ki), és tizennégy (14) naptári napon belül elküldi a kitöltött űrlapot a Citinek, az alábbiak közül a későbbi 
időpontot követően: 

 

i. annak a negyedévnek a lezárása, amelynek során a Citi átadja a 2. szintű kisebbségi profil 
űrlapot a Beszállítónak, vagy 

ii. az a dátum, amikor a Beszállító átvesz egy 2. szintű kisebbségi profil űrlapot a Cititől. 
 

A Citi az összes 2. szintű kisebbségi profil űrlapot a Citi E. függelékben meghatározott titoktartási 
kötelezettségeivel összhangban őrzi meg és kezeli. A Beszállító minden kitöltött 2. szintű kisebbségi profil 
űrlapot a Citigroup Beszállítói Sokszínűségi Programjának kell beküldenie, 388 Greenwich Street, 19th Floor, 
New York, NY 10013 címre, a Beszállítói sokszínűségi program igazgatójának címezve. 

 

További információk a Doing Business with Citi(Citivel való üzleti kapcsolat) oldalon találhatók, amely 

bemutatja a Citi további elvárásait a Beszállítókkal szemben, amelyek a következőkben olvashatók: 

 

A Citi Beszállítói alapelvekre vonatkozó nyilatkozata  

A Citi fenntartható fejlődési stratégiája 

Környezetvédelmi és szociálpolitikai keretrendszer  

A Citi emberi jogi nyilatkozata 

https://www.citigroup.com/citi/suppliers/
https://www.citigroup.com/citi/suppliers/
https://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/sup_principles.pdf
https://www.citigroup.com/citi/sustainability/strategy.htm
https://www.citigroup.com/citi/sustainability/data/Environmental-and-Social-Policy-Framework.pdf
https://www.citigroup.com/citi/citizen/data/citi_statement_on_human_rights.pdf
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6 MODERN RABSZOLGASÁGRA VONATKOZÓ TILALOM 

A Citi elkötelezett amellett, hogy olyan rendszereket és ellenőrzéseket vezessen be, amelyek célja a 

szervezetén belül vagy bármely ellátási láncában a modern rabszolgaság és emberkereskedelem előfordulási 

kockázatának azonosítása és kezelése. A Citi Beszállítóinak be kell tartaniuk az alábbiakban meghatározott 

Követelményeket, és hatékony, az egész vállalatra kiterjedő irányelveket és eljárásokat kell kidolgozniuk a 

modern rabszolgaság és emberkereskedelem kockázatának azonosítására és kezelésére a saját működésük 

és ellátási láncaik keretein belül. A Beszállítóknak a Citi kérésére ki kell tölteniük a Citi vállalati 

felelősségvállalással kapcsolatos kérdőívét, hogy a Citi felmérhesse a kockázatnak való kitettséget és a 

lehetséges kockázatcsökkentő lépéseket, különösen a magasabb kockázatú szektorokban és földrajzi 

területeken működő Beszállítók esetében. 
 

6.1 Gyermekmunka elkerülése. A Beszállító nem alkalmazhat gyermekmunkát. A „gyermek” kifejezés 
minden olyan személyt magában foglal, aki 15 (vagy ahol az ország helyi törvényei engedélyezik, 14) év 
alatti, vagy aki a kora alapján még részt vesz a kötelező oktatásban, vagy aki az adott ország által előírt 
foglalkoztatási korhatár alatti (attól függően, melyik korhatár az alacsonyabb). A gyermekmunkára 
vonatkozó általános tilalom értelmében 18 év alatti munkavállalók alkalmazása esetén különös figyelmet 
kell fordítani az általuk teljesített feladatokra és a munkakörülményeikre, biztosítva ezáltal, hogy ne érje 
őket fizikai, szellemi vagy egyéb sérelem közvetlenül vagy közvetetten a munkájukból vagy a 
munkakörülményekből fakadóan. 

6.2 Szabadon választott munkaviszony. A Beszállítónak gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállalókat 
ne kényszerítsék akaratukon kívüli börtönmunkára, rabszolgaságra vagy kényszermunkára, arra szellemi 
vagy fizikai eszközökkel ne vegyék rá, kötelezzék, azt ne írják elő vagy annak ne vessék alá, beleértve a 
kötelező túlóráztatást is. Minden munka elvégzése önkéntes kell, hogy legyen. A Beszállító 
kötelezettségei többek között, de nem kizárólagosan, a következők biztosítására terjednek ki:  

 
i. Szerződések, munkabér és munkaidő: A munkavállalók foglalkoztatására vagy alkalmazására 

vonatkozó feltételeket egy számukra könnyen érthető, a jogaikat és kötelezettségeiket 
egyértelműen meghatározó írott dokumentumba kell foglalni. Ennek az írott dokumentumnak 
tartalmaznia kell többek között a bérezésre, túlóradíjra, fizetési időszakokra, munkaórákra, 
valamint a szünetekre és szabadságidőkre vonatkozó átlátható feltételeket. Ezen írott 
feltételeket még a munka megkezdése előtt a munkavállaló rendelkezésére kell bocsátani, 
azokat a munkáltató köteles tiszteletben tartani, a feltételeknek ugyanakkor meg kell felelniük az 
iparági normáknak és a munkavégzés helye szerinti alkalmazandó jogszabályokban és a 
kollektív megállapodásokban foglalt minimális követelményeknek. 

ii. Munkaviszony szabad megszüntetésének joga: A munkavállalóknak joga kell legyen 

bármikor szabadon megszüntetni a munkaviszonyt, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok 

és a kollektív megállapodások értelmében észszerű időn belül előzetesen értesítik a munkaadót, 

és ezen cselekedetükért nem szabhatnak ki rájuk illegális büntetéseket. 

iii. Embertelen bánásmód: A munkavállalókat, valamint azok családtagjait és közeli hozzátartozóit 

tilos durva vagy embertelen bánásmódnak kitenni, beleértve többek között a testi fenyítést, a 

fizikai, pszichológiai vagy szexuális erőszakot vagy kényszert, a szóbeli bántalmazást, a 

zaklatást és a megfélemlítést. A migráns munkavállalók, valamint azok családtagjai és közeli 

hozzátartozói felé tilos diszkriminációt tanúsítani munkafeltételeik vonatkozásában 

nemzetiségük miatt. 
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iv. Munkabér, juttatások és munkaidő: A fizetésnek meg kell felelnie minden vonatkozó, 

munkabérrel kapcsolatos jogszabálynak, ideértve a minimálbérre, a túlórára és a törvényileg 

előírt juttatásokra vonatkozókat. Biztosítani kell, hogy a dolgozók tisztességes bérezésben 

részesüljenek a vonatkozó helyi jogszabályoknak megfelelően. A munkahét nem haladhatja meg 

a helyi jogszabályok által megállapított maximumot. 

v. Személyazonosító okmányok elkobzásának tilalma: A munkavállalóktól a foglalkoztatás 

feltételeként tilos elkobozni vagy visszatartani személyazonosító okmányokat, utazási 

engedélyeket, útleveleket, más hivatalos dokumentumokat vagy egyéb értékes dolgokat, és a 

tulajdonok visszatartása sem közvetlenül, sem közvetetten nem használható a munkavállalók 

szabadságának korlátozására vagy munkahelyi rabszolgaság megteremtésére. 

vi. Toborzási díjak, illetve adósrabszolgaság tilalma: A munkavállalók toborzásával járó díjak 

vagy költségek (beleértve többek között a munkavállalói vízummal kapcsolatos díjakat, az 

utazási költségeket és az iratfeldolgozási felárakat) sem közvetlenül, sem közvetetten nem 

terhelhetők a munkavállalókra. Hasonlóképpen, a munkavállalóktól nem kérhetnek olyan 

kifizetéseket, amelyek célja vagy eredménye munkahelyi rabszolgaság teremtése (mint 

amilyenek többek között a biztosítási kifizetések), illetve nem várhatják el tőlük, hogy 

tartozásaikat munkával térítsék meg. Ha bebizonyosodik, hogy a dolgozóknak díjakat vagy 

költségeket kellett megfizetniük a toborzási folyamattal kapcsolatban vagy munkáltatásuk során, 

a Beszállítónak törekednie kell e költségek visszatérítésére. Abban az esetben, ha harmadik 

felek (például munkaerő-kölcsönző irodák) révén biztosított munkavállalók toborzására van 

szükség, csakis jó hírnevű munkaerő-kölcsönző irodák vehetők igénybe. Ha a munkavállalók 

keresése közvetlen foglalkoztatás céljából történik, kizárólag jó hírnevű munkaerő-közvetítő 

irodák vehetők igénybe. 

vii. Szabad mozgás: A munkavállalóknak joga van az indokolatlan korlátozásoktól mentes szabad 

mozgáshoz, és tartózkodásukat tilos a munkahelyre vagy a munkáltató irányítása alatt álló 

egyéb helyszínre (pl. szállást biztosító háztömbök) korlátozni. A munkavállalóktól nem várható 

el, hogy a munkáltató irányítása alatt álló létesítményekben szálljanak meg, kivéve, ha ezt a 

helyszín vagy a végzett munka természete megköveteli. 

viii. Megtorlás nélküli panasztétel: A munkavállalóknak jogában áll panaszt benyújtani a 

munkáltatóknak a munkáltató velük való bánásmódjával kapcsolatban, és az ilyen panasztételért 

tilos hátrányos helyzetbe hozni a munkavállalókat, megtorlást alkalmazni velük szemben vagy 

elnyomásnak kitenni. 
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7 A BESZÁLLÍTÓ SZEMÉLYZETE 
 

7.1 A Beszállító személyzetének képzése, beosztása, áthelyezése és irányítása. A Beszállító megfelelő 
számú, megfelelő képzettséggel, végzettséggel, tapasztalattal és jártassággal rendelkező Személyzetet 
fog igénybe venni a Szolgáltatások leghatékonyabb, bármely Szerződéssel összhangban történő 
teljesítéséhez, és kérésre alátámasztja ezen személyek képesítését. Miután a személyzetet beosztották 
egy projekthez, a Beszállító a Citi előzetes írásos beleegyezése nélkül nem helyezheti át és nem 
alkalmazhatja a személyzetet olyan egyéb ügyekben, amelyek csökkentik a projektben való 
munkavégzésre való rendelkezésre állását, és általános esetben úgy osztja be a projektekkel foglalkozó 
személyzetet, hogy minimálisra csökkentse az átirányításból fakadó fennakadásokat. A Beszállító 
gondoskodik arról, hogy alkalmazottjai ne tartsák magukat a Citi alkalmazottjainak vagy ügynökeinek, és 
ne törekedjenek arra, hogy bármilyen célból is a Citi alkalmazottjaiként kezeljék őket, ideértve a Citi által 
biztosított béren kívüli juttatásokra, illetve munkaképtelenségi járadékra, társadalombiztosítási adókra 
vagy juttatásokra, szövetségi munkanélküli adókra, állami munkanélküli-biztosítási ellátásokra vagy 
szövetségi jövedelemadó-levonásra való jogosultsággal kapcsolatos követeléseket. A Beszállító 
kizárólagos felelősséggel tartozik a személyzet kapcsán a munkáltatót érintő mindenfajta 
kötelezettségért, beleértve, de nem kizárólagosan az összes szükséges biztosítási fedezetek 
fenntartását, az összes vonatkozó adóbevallás benyújtását, valamint a Beszállító független vállalkozói 
státusával összhangban álló valamennyi adóbefizetés és -betét teljesítését. 

 

7.2 A Beszállító személyzetének leváltása. A Beszállító eltávolítja és leváltja a Projekthez rendelt 
személyzetét, ha a Citi arról értesíti a Beszállítót, hogy az adott személy bármely, megkülönböztetéstől 
eltérő okból elfogadhatatlan a Citi számára. A Beszállító vállalja továbbá, hogy haladéktalanul eltávolítja 
és leváltja a Projekthez rendelt személyzet bármely tagját, és megtiltja neki, hogy szolgáltatásokat 
nyújtson a Citi számára (illetve a szolgáltatások nyújtásával vagy felügyeletével kapcsolatos bármely 
felelősséget vállaljon), ha nem képes vagy nem hajlandó megfelelő időben és professzionális módon 
biztosítania a Szolgáltatásokat. 

 

7.3 A Beszállító személyzeti szabályzatai. A Beszállító kijelenti, szavatolja és vállalja, hogy fenntartja és 
hatékonyan alkalmazza az átfogó szabályzatokat és eljárásokat a Személyzet minősítésére, akik 
természetes személyek, és akik helyszíni Szolgáltatásokat nyújtanak a Citi számára, és hogy ezek az 
irányelvek és eljárások magukban foglalják a munkavállalási engedély ellenőrzését, valamint a 
foglalkoztatási előzmények és a büntetőítéletek háttérellenőrzését, az alább meghatározottak szerint, 
illetve egy foglalkoztatás előtti drogteszt elvégzését, mindezt az Alkalmazandó törvények és minden 
vonatkozó kollektív szerződés által megengedett mértékben. A fent említettek általánosságának 
korlátozása nélkül a Beszállító továbbá kijelenti, szavatolja és vállalja, hogy rendelkezik ellenőrzésekkel 
és eljárásokkal annak biztosítására, hogy maradéktalanul megfeleljen a bevándorlással kapcsolatos 
alkalmazandó jogszabályoknak, beleértve annak érvényesítését, hogy az Citihez beosztott Beszállítói 
személyzet valamennyi tagja jogosult arra, hogy a megbízás teljes időtartama alatt a bevándorlással 
kapcsolatos vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva dolgozzon. Kérésre a Beszállító 
haladéktalanul biztosítja a Citi részére a munkavégzési jogosultság írásos bizonyítékát bármely vagy az 
összes Beszállítói személyzet vonatkozásában, aki a Citihez van beosztva, és annak bizonyítékát, hogy 
megfelel a bevándorlással kapcsolatos alkalmazandó jognak, illetve megfelelőn képzett helyettesítő 
személyzetre vált le bármely olyan személyzeti tagot, aki nem rendelkezik az alkalmazandó 
jogszabálynak megfelelő munkavégzési jogosultsággal, beleértve a Szolgáltatások megfelelő időben 
történő és hatékony biztosításához szükséges valamennyi képzést és eligazítást, minden esetben további 
költségek felszámítása nélkül. 
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8 CSALÁSKEZELÉS 

 

8.1 A Citi a csalás kockázatának azonosítására és csökkentésére irányuló erőfeszítéseivel kapcsolatban 
(„Csaláskezelés”). Minden Beszállító köteles: 

i. Együttműködni a Citivel gyanított vagy állítólagos lopások, csalások vagy más potenciális 

bűncselekmények vagy szabályszegések kivizsgálása során, illetve bármilyen csalárd vagy 

bűnös magatartás esetén büntetőeljárás kezdeményezésében, a jogszabályok által 

megengedett maximális mértékig. 

ii. Biztosítani bármely potenciális csalás Citi felé történő időszerű bejelentését és felterjesztését. 

Ide tartozik többek között a megkísérelt, gyanított, állítólagos vagy tényleges lopás, csalás (pl. 

a Beszállítóra vonatkozó, tudatosan hamis, pontatlan vagy hamis színben feltüntetett adatok 

benyújtása, számlázási trükkök, pénzeszközök vagy értékpapírok eltűnése stb.), valamint a Citit, 

a Citi egy alkalmazottját, Beszállítóját, ügynökét vagy egy nem Citi alkalmazottat (pl. ideiglenes 

munkavállalót vagy alvállalkozót) érintő bűncselekmény vagy szabályszegés; 

iii. Lehetővé tenni a Citi és képviselői által végzett megfigyelést és felügyeletet, és támogatni a 

Beszállítóval kapcsolatos potenciális csalárd tevékenységek Citi, illetve a rendfenntartó erők 

által vezetett kivizsgálásait; 

iv. Megfelelő időben jelenteni mindenfajta érdekellentétet (beleértve a Beszállítók/Beszállító 

munkavállalói és/vagy a Citi munkavállalói között felmerülő érdekellentéteket), amelyről a 

Beszállító tudomást szerez; valamint 

v. Támogatni a Citi csalásmegelőzési eljárásait a Beszállító bankszámlájának a Citi Beszállítói 

fizetési rendszerében történő beállítása vagy frissítése során. 

 

8.2 Továbbá a csalás kockázatának jellegüknél fogva jobban kitett szolgáltatásokat nyújtó Beszállítók 
kötelesek: 

i. Csaláskockázati kezelési programot dokumentálni és követni, mely meghatározza a Citi részére 

nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó lényegi csaláskockázatokat, és a kockázatok enyhítése 

céljából érvényben lévő ellenőrző eszközöket és eljárásokat; 

ii. Csalásra vonatkozó tudatossági képzést elvégezni (a felvételtől számított 90 naptári napon 

belül, majd évente), és betanítani a dolgozókat a csalás kockázatának azon konkrét elemeivel 

kapcsolatban, amelyek a Citi részére nyújtott konkrét szolgáltatásokkal kapcsolatosak; valamint 

iii. Figyelemmel kísérni a megkísérelt csalási eseteket, és hathatós ellenőrző eszközöket 

fenntartani a Citi részére nyújtott szolgáltatások kapcsán a csalás kockázatának enyhítése 

érdekében, az ellenőrző eszközök eljárásait dokumentálni, és hatásosságukat rendszeresen 

tesztelni, az esetleges hiányosságokat az üzleti tevékenység tulajdonosának bejelentve. 

 

8.3 A csalás szolgáltatás jellegéből fakadóan magasabb kockázatát viselő Beszállítók közé egyebek mellett 
azok tartoznak, akik: 

i. bizalmas vagy magasabb besorolású adatokhoz férnek hozzá (ha nem a Citi közvetlen 

irányítása vagy felügyelete alatt vannak), melyek felhasználhatók csalás lehetővé tételére, 

például belső számlákhoz, pénzügyi tranzakciókhoz és készpénzes tranzakciókhoz férnek 

hozzá. 

ii. kapcsolódnak a Citi hálózataihoz/rendszereihez; valamint 
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iii. olyan szolgáltatásokat és lehetőségeket nyújtanak, támogatnak, vagy érnek el, amelyek célba 

vehetők csalás elkövetése vagy lehetővé tétele érdekében, ideértve az alábbiakat: 

 

a. Új ügyfelek azonosítása, bevezetése, illetve jelentkezésük feldolgozása; 

b. A Citi vagy ügyfelek fizetési/pénzátutalási tevékenységei és/vagy a Citi ügyfeleinek 
felhatalmazása hozzáfér ezekhez a szolgáltatásokhoz; 

c. A Citi és ügyfelei (pl. demográfiai) adatai módosításainak elvégzése, ellenőrzése és 
teljesítése; 

d. Tranzakciós eszközök (pl. bank-/hitelkártyák, elektronikus pénztárcák, csekk-könyvek stb.) 
biztosítása, gondozása vagy engedélyezése; 

e. Operatív csaláskezelő tevékenységek biztosítása vagy támogatása a Citi részére, melyek 
a csalási esetek megelőzésére, észlelésére vagy az azokra való reagálásra vonatkoznak; 

f. Fizikai hozzáférés biztosítása készpénzhez, pénzügyi eszközökhöz és 
vagyontárgyakhoz/fizikai árukhoz; 

g. Kíséret nélküli vagy munkaidőn kívüli hozzáférés a Citi létesítményeihez; 

h. Pénzügyi kimutatások: számviteli tevékenységek, mint például bejegyzések hozzáadása 
az általános főkönyvbe/eladási főkönyvbe; 

i. Ösztönzött tevékenységekért járó jutalmakban való részesülés és azok felhasználása. 

 

9 MÉDIA KERETEIN BELÜLI INTERAKCIÓK ÉS NYILVÁNOS MEGJELENÉSEK 
 

A Citi globális közügyekért felelős osztálya az egyetlen, amelynek jogában áll sajtóközleményeket kiadni vagy 

nyilvánosan felszólalni a Citi nevében. A Beszállítók továbbá nem járulhatnak hozzá és nem vehetnek részt 

Citihez fűződő közönségkapcsolati tevékenységekben az ügyfelekkel, a Citi alkalmazottaival, a Citi más 

Beszállítóival, a Beszállítók ügyfeleivel vagy más harmadik felekkel az elsődleges Citi üzleti kapcsolattartó 

előzetes írott jóváhagyása nélkül. 

 
Az elsődleges Citi üzleti kapcsolattartó és az országos műveleti főigazgató, vagy a regionális közügyekért 

felelős tisztviselő előzetes írott jóváhagyása nélkül a Beszállítók nem adhatnak ki vagy tehetnek közzé olyan 

írott vagy elektronikus formátumú anyagokat (többek között könyveket, cikkeket, hang- vagy videó anyagokat, 

internetes közvetítéseket, webhely-bejegyzéseket, fotókat, videókat, közösségi vagy egyéb 

médiatartalmakat), illetve nem tarthatnak vagy mondhatnak olyan beszédet, adhatnak olyan interjút vagy 

kezdeményezhetnek olyan nyilvános szerepléseket, amelyek keretén belül megemlítik a Citit, a Citi üzleti 

műveleteit, ügyfeleit, termékeit vagy szolgáltatásait. 

A Citi előzetes írott jóváhagyása nélkül a Beszállítók nem használhatják a Citi tulajdonosi ismertetőjegyeit, 

védjegyeit, szolgáltatási jegyeit, kereskedelmi neveit, emblémáit, szimbólumait vagy márkaneveit, sem a 

szolgáltatások vagy termékek Citi számára történő biztosításával kapcsolatban, sem attól függetlenül. A 

Beszállítók nem használhatják fel a Citi nevét, emblémáját, védjegyeit, létesítményeit vagy kapcsolatait Citin 

kívüli előnyszerzés vagy munka céljára (ideértve a fejléceken vagy személyes webhelyeken, blogokon vagy 

más közösségi oldalakon való felhasználást is). A Beszállítók ugyanakkor nem használhatják fel a Citi nevét, 

létesítményeit vagy kapcsolatait jótékony vagy „pro bono” célokra. 
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10 ÍROTT ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ 

A Citi személyzetével való kapcsolat, illetve a Citi nevében vagy annak utasítása szerint végzett 

kötelezettségek teljesítése során a Beszállítók kizárólag a Citi által biztosított, engedélyezett vagy jóváhagyott 

elektronikus kommunikációs eszközök, rendszerek és szolgáltatások használatára jogosultak. Az új vagy 

átdolgozott Citi elektronikus kommunikációs csatornákat, legyenek akár önálló eszközök, akár egy tágabb 

platformba beépítettek, a Citi vagy harmadik fél által biztosítottak, jóvá kell hagyni a jelen dokumentumban 

található, vagy a Beszállító számára az üzleti tevékenységért felelős személye által értesítésként biztosított, 

vonatkozó Citi Követelményeknek megfelelően. A Citi ügyvitelek közlése Citi személyzettel a Citi 

jóváhagyásával nem rendelkező üzenetküldő felületeken, mint például a WhatsApp, WeChat, és minden 

egyéb interaktív elektronikus felületen keresztül tilos. 

 
Ezen felül a Beszállítók nem várhatnak el titoktartást a Citi által biztosított kommunikációs eszközökön, 

rendszereken és szolgáltatásokon keresztül létrehozott, felfedezett, használt, megtekintett, letöltött, tárolt, 

továbbított, fogadott vagy törölt írott elektronikus kommunikáció tekintetében. A Citi ellenőrizheti az 

elektronikus kommunikációs eszközöket, rendszereket és szolgáltatásokat, illetve az elektronikus 

kommunikációt. Ezen elektronikus kommunikációk a Citi tulajdonát képezik és az alkalmazandó nyilvántartás-

megőrzési követelmények függvényében (helyi törvények és rendelkezések alapján) megőrizhetők. 

 

 

11 POLITIKAI TEVÉKENYSÉGEK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK 

Számos törvény, például kampányfinanszírozással, ajándékokkal és szórakoztatással, a törvényhozói és 

szabályozói lobbizással, a beszerzéssel, a játékdíjjal és az értékpapírokkal kapcsolatban szabályozza a Citi 

és Beszállítóinak politikai tevékenységeit, ideértve a közzétételi követelményeket is. Tilos minden olyan 

Beszállítói politikai tevékenység, amely nem felel meg a vonatkozó Citi irányelvnek vagy normáknak, 

törvényeknek vagy rendeleteknek. 

Politikai tevékenységek közé tartoznak egyebek mellett a következők: 

i. vállalati vagy személyes politikai hozzájárulások tétele, politikai hozzájárulások igénylése, a 

vállalat tőkéjének vagy erőforrásainak (pl. létesítményeinek, berendezéseinek, szoftvereinek 

vagy személyzetének) felhasználása vagy személyes szolgáltatások önkéntes felajánlása a 

vállalatnál töltött idő alatt egy politikai pozíció betöltésére jelölt személy, egy politikai párt 

bizottsága vagy egy politikai bizottság nevében; 

ii. köztisztviselőknél való lobbizás vagy azok bármilyen más formájú, közvetlen vagy harmadik 

feleken keresztüli megkeresése, ideértve többek között a törvényhozás befolyásolására irányuló 

kísérleteket és – a joghatóság függvényében – akár az ügynökségi szabályozás vagy az állami 

szerződések odaítélésének befolyásolására irányuló kísérleteket is; vagy 

iii.  kormányzati kötődésű politikai pozícióra való pályázás, vagy ilyen pozíció elfogadása vagy 

betöltése, beleértve a kormánybizottságokon, -testületeken vagy más hasonló szervezeteken 

belüli pozíciókat. 

 
A Beszállítóknak tilos politikai tevékenységekben részt venniük a Citi nevében (vagy állítólagosan a Citi 

nevében) a Citi globális állami ügyekért felelős osztály globális műveletirányításának (ggacontrol@citi.com) 

előzetes írott jóváhagyása nélkül. Bár a Citi fizetséget nyújthat 
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és/vagy megtérítheti a költségeket a Beszállító által nyújtott szerződéses és megengedett politikai 

tevékenységekért, mint például a lobbizás, a Citi soha nem téríti meg a Beszállító vagy annak alkalmazottai 

számára azok személyes vagy vállalati politikai hozzájárulásait. 

 

 

12 PÉNZMOSÁS-ELLENESSÉG („AML”) 
 

 

12.1 Pénzmosás-ellenességgel kapcsolatos kötelezettségek: 

i. Azon folyamatok vagy eljárások fenntartása és betartása, amelyek célja az alkalmazandó 

törvények követelményeinek betartása, ideértve a következőket: (i) a Gramm-Leach-Bliley 

törvény és az annak hatálya alá tartozó rendeletek; (ii) az USA PATRIOT Act törvény és annak 

kihirdetett rendeletei; (iii) a pénzmosással foglalkozó törvények vagy rendeletek; és (iv) 

valamennyi gazdasági szankciókkal kapcsolatos törvény vagy rendelet. Az ilyen irányelvek és 

eljárások a pénzmosás elleni szerepekkel és felelősségekkel foglalkoznak, ideértve a 

szokatlannak tűnő vagy esetleg a készpénzbevételhez kapcsolódóan szokatlannak tűnő, 

megfigyelt tevékenységek azonnali bejelentésének követelményeit is; és 

ii. Gondoskodás arról, hogy a Citi részére szolgáltatást nyújtó személyzete éves képzésben 

részesüljön a pénzmosás elleni szerepekkel és felelősségekkel kapcsolatban, ideértve a 

szokatlannak tűnő vagy esetleg a készpénzbevételhez kapcsolódóan szokatlannak tűnő, 

megfigyelt tevékenységek azonnali bejelentésének követelményeit is. A képzés egyebek mellett 

az alábbi összetevőket tartalmazhatja: 

a. Gyanús tevékenység bejelentése és felterjesztése 

b. Ügyfélismereti program, ideértve az ügyfélazonosítási programot, a szankciókat és a 
név szerinti szűrést, az ügyfél átvilágítását és a kibővített átvilágítást 

c. A tranzakciók figyelemmel kísérése 

d. Időszakonkénti jelentéskészítés/mutatók, ideértve a jogszabályi és törvényességi 
változásokra és a pénzmosásellenes program lényegi változásaira vonatkozó 
jelentéskészítést 

e. A pénzmosásellenes program hathatósságának vizsgálata és ellenőrzései, ideértve a 

helyszíni kiszállásokat is 

iii. Megfelelés bármely olyan Szerződéses rendelkezésnek, amely egy Beszállító által bevezetendő 

bármilyen pénzmosás-ellenes programot határoz meg. 

iv. Haladéktalanul, írásban történő jelentés a Citi felé valamennyi vélt jogsértéssel kapcsolatban, 

ideértve a Citihez vagy a Citi ügyfeleihez kapcsolódó, szokatlannak tűnő vagy esetleg a 

készpénzbevételhez kapcsolódóan szokatlannak tűnő, megfigyelt tevékenységeket. 

v. Megfelelés azon ország adójogi törvényeinek és rendeleteinek, amelyben működnek. A 

Beszállítók semmilyen körülmények között nem végezhetnek szándékos, illegális adócsalást, és 

nem segíthetik elő mások nevében az ilyen adócsalásokat, ideértve az olyan tevékenységeket 

is, amelyek elősegítik az esedékes és fizetendő adók fizetésének elkerülését, vagy az 

információk elrejtését az adóhatóságoktól. A Beszállítóknak ennek megfelelően 

Azokra a Beszállítókra vonatkozik, akik bizonyos ügyféllel kapcsolatos szolgáltatásokat (pl. bevezetés, ügyfélszámla és 

tranzakciók átvilágítása) végeznek vagy az előbbi tevékenységekkel kapcsolatos adatokat/mutatókat adnak át; 

ÉS/VAGY olyan Beszállítókra vonatkozik, akik közvetítőként járnak el készpénzzel vagy pénzügyi eszközökkel 

kapcsolatban (pl. távoli letét felvétele, futár, páncéljármű és széf szolgáltatások).  
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észszerű megelőzési eljárásokat kell elfogadniuk az adócsalásokat illetően, és haladéktalanul, 

írásban jelentést kell tenniük a Citi felé a Citivel kapcsolatos bármilyen jogsértés vagy 

vélelmezett jogsértés esetén. 

 

12.2 A Beszállítóknak megfelelő belső szabályzatokat és eljárásokat kell fenntartaniuk annak biztosítására, 
hogy megfeleljenek valamennyi jelenleg létező vagy a jövőben hatályba lépő pénzmosás elleni 
törvénynek és rendelkezésnek. 

 

13 NYILVÁNTARTÁSKEZELÉS 
 

 

A Citi valamennyi, Citi információkat birtokló Beszállítójától megköveteli, hogy működjön együtt az üzleti 

tevékenységért felelős személlyel („BAO”) vagy az elsődleges Citi üzleti kapcsolattartóval (i) az információk 

(a Citi nyilvántartáskezelési céljaiból történő) azonosításában, és Nyilvántartandó vagy Átmeneti kategóriába 

besorolásában, (ii) a nyilvántartások Citi fő nyilvántartáskatalógusa („MRC”) szerinti osztályozásában, (iii) az 

információk megőrzési követelményekkel összhangban történő megőrzésében és (iv) jogilag előírt megőrzési 

rendelkezés hiányában az információk életciklus végén történő megfelelő megsemmisítésében. 

A Beszállítónak együtt kell működnie az elsődleges Citi üzleti kapcsolattartóval vagy az üzleti tevékenységért 

felelős személlyel annak biztosítása érdekében, hogy a nyilvántartásjegyzék a Citi fő 

nyilvántartáskatalógusában foglalt nyilvántartási kódok szerint azonosítsa és sorolja be a nyilvántartásokat, és 

ez legalább évente frissítésre kerüljön. A Beszállítók kötelesek eleget tenni az üzleti tevékenységért felelős 

személy által a tudtukra hozott nyilvántartáskezelési követelményeknek. Azon nyilvántartásokat és 

információkat, amelyek esetében eleget tettek a fő nyilvántartáskatalógusban megadott megőrzési 

kötelezettségnek, és amelyekre nem vonatkozik jogilag előírt megőrzési rendelkezés, a megsemmisítésre való 

jogosultság létrejöttétől számított egy éven belül meg kell semmisíteni. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi 

Rendeletének (GDPR) hatálya alá tartozó nyilvántartásokat jogilag előírt megőrzési rendelkezés hiányában a 

megsemmisítésre való jogosultság létrejöttétől számított 6 hónapon belül meg kell semmisíteni. A 

Beszállítónak fel kell függesztenie a Citi információk megsemmisítését vagy módosítását, ha jogilag előírt 

megőrzési rendelkezés érvényben létéről értesítik. Az átmeneti információkat legkésőbb az utolsó 

felhasználást követő két éven belül meg kell semmisíteni, feltéve, hogy nem vonatkozik rájuk megőrzési 

rendelkezés. A Beszállító kétségek esetén köteles az elsődleges Citi üzleti kapcsolattartótól vagy az üzleti 

tevékenységért felelős személy tanácsot kérni. 

A Citi nevében dokumentumokat fenntartó Beszállítók felelősek minden olyan információ megőrzéséért 

(„megtartásáért”), begyűjtéséért és előállításáért, amely egy jogi vagy egyéb eljárás szempontjából 

relevánsnak minősül, az üzleti tevékenységért felelős személy által kért határidőn belül.  

A Beszállítók nem semmisíthetnek meg Citi információkat – függetlenül azok besorolásától (pl. bizalmas, nem 

bizalmas) – elsődleges Citi üzleti kapcsolattartójuk vagy az üzleti tevékenységért felelős személy jóváhagyása 

nélkül, mely jóváhagyásnak tartalmaznia kell annak a megerősítését, hogy az érintett információkra nem 

vonatkozik jogilag előírt megőrzési rendelkezés. A nyilvántartáskezelésre és a megőrzésre vonatkozó 

követelmények és az információkezelésre vonatkozó minden egyéb követelmény a szerződés megszűnését 

vagy lejártát követően is érvényben marad, kivéve, ha a felek kifejezetten másképp egyeztek meg. 

A Beszállítóknak dokumentációt kell vezetniük azokról a személyzeti tagokról, akik a Beszállító birtokában 

lévő Citi információk kezeléséért felelnek, és rendszeresen megbeszéléseket kell tartaniuk az elsődleges Citi 

üzleti kapcsolattartóval vagy a nyilvántartáskezelési tisztségviselővel az érintett személyek, az eljárás 

részleteinek, a szerepköröknek és felelősségi köröknek, valamint a Beszállító nyilvántartásjegyzékének 

felülvizsgálata és frissítése érdekében. 

Azokra a Beszállítókra alkalmazandó, akik elérik/feldolgozzák/kezelik/tárolják a Citi információkat a Citi információkat.  
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14 ÜGYFÉLKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 
 

 

14.1 Munkaidő. A Beszállító köteles utasításba adni, és minden észszerű erőfeszítést megtenni annak 
biztosítására, hogy a Citi létesítményein dolgozó személyzete ne próbáljon meg belépni a Citi 
létesítményeibe azok rendes munkaidején túl (vagy egy munkaszüneti napon), illetve, hogy működjenek 
együtt a Citi személyzetével és tartsák be a biztonsággal kapcsolatos utasításaikat. 

 

14.2 Irányelvek és eljárások Kizárólag az ügyfélkezelési szolgáltatásokkal kapcsolatban: A Beszállító 
tudomásul veszi és elfogadja, hogy bármely Szerződésben vállalt kötelezettsége arra vonatkozóan, hogy 
a Citi létesítményeiben dolgozó személyzet tartsa be a Citi munkahelyi szabályzatát és eljárásait, 
beleértve a Citi és leányvállalatai fizikai biztonsági eljárásait és egyéb biztonsági intézkedéseit. A Citi 
minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Beszállítót minden fizikai biztonsági 
eljárásról és egyéb biztonsági intézkedésről tájékoztassa. A Citi saját belátása szerint bocsáthat ki, 
aktiválhat, kobozhat el és érvényteleníthet azonosító kártyákat, kulcsokat vagy egyéb biztonsági 
eszközöket a Beszállító Citi létesítményekben dolgozó személyzete kapcsán, feltéve, hogy a Citi által 
végrehajtott műveletek nem tekinthetők úgy, hogy munkaviszonyt vélelmeznek a Citi és az adott 
Személyzet között. 

 

14.3 Katasztrófa-helyreállítási terv. A Beszállítónak készenléti tervet („katasztrófa-helyreállítási terv”) kell 
fenntartania az üzletmenet folytonossága érdekében (és ennek aktuális és időszakos teszteléséről 
igazolást kell biztosítania a Citi számára), hogy a Beszállító a Szolgáltatások nyújtásában vagy az alábbi 
egyéb kötelezettségei teljesítésében egy adott helyről vagy adott személyek erőfeszítései révén 
bekövetkezett zavar esetén is haladéktalanul képes a Szolgáltatások nyújtására és a kötelezettségei 
teljesítésére egy másik helyről vagy helyettesítő Személyzet révén. A katasztrófa-helyreállítási terv egy 
példányát a Citi és a Beszállító között, ügyfélkezelési szolgáltatásokra vonatkozóan megkötött 
munkamegrendelések hatálybalépésének napjától számított tíz (10) naptári napon belül, majd ezt 
követően évente kell a Citi rendelkezésére bocsátania, mindaddig, amíg hatályban vannak az adott 
munkamegrendelések. A Beszállító a katasztrófa-helyreállítási tervben olyan utasításokat és 
információkat biztosít, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Citi továbbra is igénybe vehesse a 
Szolgáltatásokat olyan körülmények esetén, melyek keretében a Beszállítónak életbe kellett léptetnie a 
katasztrófa-helyreállítási tervet. A Beszállító kijelenti, szavatolja és vállalja, hogy a katasztrófa-
helyreállítási terve legalább a következőket tartalmazza: 

i. másodlagos katasztrófa-helyreállítási telephely Beszállító általi karbantartása a Szolgáltatás 

helyszíneitől elkülönítve, biztonsági mentésre szolgáló adathordozók tárolása a Szolgáltatás 

helyszíneitől elkülönített helyen, redundáns kommunikációs vonalak és szerverek használata 

stb. 

ii. a Szolgáltatások működésének és alkalmazásának biztonsági mentésére/helyreállítására 

vonatkozó eljárásokat, beleértve egy részletes, dokumentált tervet a Szolgáltatásokban 

áramkimaradás, rendszerhiba, természeti katasztrófa vagy egyéb előre nem látható 

körülmények következtében bekövetkező zavarra való reagáláshoz, amely magában foglalja a 

működés közösen megállapított időtartamon belüli folytatásához szükséges folyamatokat és 

eljárásokat; 

iii. az összes Tartalom védelmére szolgáló eljárásokat; 

Azokra a Beszállítókra alkalmazandó, akik bármiféle interakcióba lépnek a Citi korábbi, jelenlegi vagy potenciális 

ügyfeleként egy adott egyénnel, vagy az adott ügyfélhez kapcsolódó féllel (pl. munkavállalója vagy képviselője) (minden 

ilyen személy egy „Ügyfél”). 
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iv. eljárásokat és bármely harmadik féllel kötött megállapodásokat helyettesítő eszközökkel (pl. 

számítástechnikai eszközökkel) kapcsolatban, és 

v. eljárásokat bármely telephelyen kívüli gyártólétesítményre vonatkozóan. Ezenkívül a Beszállító 

katasztrófa-helyreállítási terve biztosítja, hogy: 

a. a Beszállító két (2) órán belül írásban értesíti a Citit minden olyan katasztrófáról, amely 
negatívan érintheti a Szolgáltatásokat; 

b. a Beszállító az értesítéstől számított 24 órán belül tervet nyújt be a Citi számára a 
Szolgáltatások másik feldolgozó létesítményben történő folytatására vonatkozóan, és 

c. a Szolgáltatásoknak az első értesítéstől számított 48 órán belül teljesen 
működőképesnek kell lenniük. A Beszállító vállalja, hogy kérésre kiadja azokat az 
információkat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Citi olyan katasztrófa-helyreállítási 
tervet és üzletfolytonossági tervet dolgozhasson ki, amely a Beszállító katasztrófa-
helyreállítási tervével és az üzletfolytonossági tervével összhangban fog működni. A 
Beszállító vállalja, hogy évente teszteli katasztrófa-helyreállítási tervét, és kérésre 
írásos jelentést biztosít a Citi számára a katasztrófa-helyreállítási teszt eredményeiről. 
Abban az esetben, ha a Beszállító létesítményeinek egyes részei működésképtelenné 
válnak, a Beszállító nem fog kevésbé kedvezően bánni a Citivel, mint a Beszállító többi 
kereskedelmi ügyfelével. A Beszállító gondoskodik arról, hogy a Beszállító minden 
alvállalkozója olyan katasztrófa-helyreállítási tervet, illetve kapcsolódó folyamatokat és 
ellenőrzéseket tartson fenn, amelyek teljes mértékben összhangban vannak a jelen 
fejezet rendelkezéseivel és követelményeivel. 

 

14.4 Átvilágítási igazolás. A Beszállító tudomásul veszi, hogy a Citi és Leányvállalatai kötelesek rendszeres 
átvilágítást végezni azon Beszállítók kapcsán, akik ügyfélkezelési szolgáltatásokat nyújtanak, egy éves 
kérdőív/igazolás (az „átvilágítási igazolás”) révén, amely a következőkre vonatkozik: 

i. A Beszállító működési engedélyei (beleértve az alapító okiratot, a fizetőképességet igazoló 

tanúsítványokat, minden esetlegesen szükséges engedélyt), 

ii. A Beszállító alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés, 

iii. A biztosítási fedezet, 

iv. Készségek, képesítések és szakértelem 

v. A Beszállító kapacitása (beleértve a létszámot és a munkateher-megosztást), 

vi. Releváns üzleti folyamatok, 

vii. Juttatási gyakorlatok, 

viii. Pénzügyi életképesség és partnerkockázat, 

ix. Reputációs kockázat (panaszok / függőben lévő peres eljárások), 

x. Ügyfélkezelési irányelvek és gyakorlatok, 

xi. Beszállítói referenciák, 

xii. megbízói kapcsolatok, 

xiii. alvállalkozók, vállalkozók vagy bármely harmadik fél szolgáltató igénybevétele, 

xiv. képzési program felülvizsgálata, 

xv. üzletfolytonossági terv, 

xvi. minőségellenőrzési eredmények és a vonatkozó szolgáltatási szintű kötelezettségvállalások 

teljesítése, és 

xvii. dokumentumok kezelése és tárolása. 
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A Beszállító időről időre átad a Citinek bármilyen egyéb információt vagy dokumentumot, amelyet a Citi 

kérhet, annak érdekében, hogy biztosítsa (i) bármely szerződésnek, (ii) a Citi vállalati szabályzatainak és 

(iii) a Citire és a Beszállítóra vonatkozó szabályozási követelményeknek való megfelelést. 

14.5 Biztonság. Amennyiben Bizalmas információ webhelyen vagy weben hozzáférhető rendszeren van 
fenntartva, vagy bármilyen módon tárolva, a Beszállítónak közölnie kell ezt a Citivel, amely közzététel 
szerepelhet a Szolgáltatások leírásában is. Ha a Beszállító a fentiek szerint tartja fenn vagy tárolja a Citi 
bizalmas információit, abban az esetben a Beszállító: 

i. a jelen Megállapodás időtartama alatt évente egyszer SSAE 16 auditot (vagy bármely annak 

helyébe lépő, a szolgáltató szervezetekre vonatkozó jelentéstétellel kapcsolatos követendő 

irányelvet) végez el, és (b) évente legfeljebb egyszer átadja a Citinek azon jelentések másolatát, 

amelyekben a Beszállító az SSAE 16-nak (vagy bármely annak helyébe lépő, a szolgáltató 

szervezetekre vonatkozó jelentéstétellel kapcsolatos követendő irányelvnek) való 

megfeleléséről részesül; 

ii. megfelel az ISO/IEC 207002 információbiztonsági irányítási szabványoknak (vagy annak 

helyébe lépő, magasabb szintű szabványokat és protokollokat rögzítő információbiztonsági 

irányítási szabványoknak); és (iii) betartja a számítógépes biztonsági rendelkezéseket. 

 

14.6 Ügyfélpanaszok. A Beszállító huszonnégy (24) órán belül írásban értesíti elsődleges Citi üzleti 
kapcsolattartóját (vagy annak meghatalmazottját) minden olyan elégedetlenség vagy aggály (ezek 
mindegyike egy „Panasz”) írásban vagy szóban történt benyújtását követően, amelyben a Beszállító 
bármely Ügyféltől vagy szabályozótól részesült a Beszállító által a Citi nevébe nyújtott vagy más módon 
a Citihez kapcsolódó Szolgáltatásokra vonatkozóan, beleértve a Beszállító birtokában lévő vagy általa 
használt Ügyféladatokat vagy bármely Ügyfél adatvédelmi jogait érintő minden Panaszt. Amennyiben a 
Citi nem biztosít a Beszállító rendelkezésére egy ilyen rendszert, a Beszállítónak egy olyan rendszert 
(„Nyomonkövetési rendszer”) kell kifejlesztenie, megvalósítania és fenntartania, amely észszerűen 
kielégítő mértékben teszi lehetővé a Citi számára a panaszok nyomon követését, és saját hatáskörében 
biztosít a Citi számára másolatot a jelentésekről vagy hozzáférést a rendszerekhez. A nyomonkövetési 
rendszer: 

i. kategorizálja a panaszokat típus, beérkezési dátum, és a Panasz Citi felé történő értesítésének 

dátuma szerint, 

ii. nyomon követi a Panasz kezelésének menetét annak lezárásáig/megoldásáig, és 

iii. gondoskodik a Citi által észszerűen kérhető minden egyéb kérdésről. A nyomonkövetési 

rendszert úgy kell megtervezni, hogy lehetővé tegye a Beszállító számára annak megállapítását, 

hogy egy adott üggyel kapcsolatban túl sok Panasz érkezik-e, így a Beszállító (a Citivel 

konzultálva) meg tudja állapítani, hogy rendszerszintű probléma van-e a Beszállító üzleti 

tevékenységével vagy szolgáltatásainak nyújtásával kapcsolatban, és azonnal kijavíthassa a 

problémákat. 

 

14.7 Hálózati és kommunikációs biztonság. Több védelmi szint alkalmazása, többek között a Beszállítói 
rendszereken, a tűzfalakon, a hálózati behatolásérzékelő és a kiszolgáló-alapú behatolásérzékelő 
rendszereken. Minden biztonsági megfigyelő rendszert, beleértve, de nem kizárólagosan a tűzfalakat és 
a behatolásérzékelő rendszereket, napi 24 órában, az év 365 naptári napján felügyelni kell. Tűzfalak, 
hálózati útválasztók, kapcsolók, terheléselosztók, a névkiszolgálók, a levelezőszerverek és az egyéb 
hálózati összetevők konfigurálása a kereskedelmileg elfogadható ipari szabványoknak megfelelően. A Citi 
kérésére, a Citi sebezhetőségekről és fenyegetésekről kapott információi alapján, a hozzáférés 
korlátozása bármely Szerződés alapján szolgáltatásnyújtásra használt hálózatok, rendszerek és 
alkalmazások bármely Citi-specifikus összetevőjéhez. 
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14.8 Infrastruktúra-platformok, szolgáltatások és műveletek biztonsága. Minden olyan infrastrukturális 
platform és szolgáltatás (operációs rendszerek, webszerverek, adatbázis-kiszolgálók, tűzfalak, 
útválasztók, stb.) konfigurálása, amelyet bármely Szerződés szerinti szolgáltatások nyújtására és 
hitelesítési mechanizmusokra használnak, az iparág legjobb gyakorlatainak megfelelően. Meggyőződés 
arról, hogy termelési rendszerekhez kapcsolódó minden távoli adminisztrációs hozzáférés titkosított 
kapcsolatokon keresztül történik (azaz SSH, SCP, SSL-kompatibilis webes kezelőfelületek és VPN-
megoldások révén). 

 

14.9 Alkalmazásbiztonság. Kizárólag hitelesített és felhatalmazott felhasználók számára engedélyezheti, 
bármely Szerződés szerinti szolgáltatásnyújtással kapcsolatban használt alkalmazások által kezelt 
információk megtekintését, létrehozását, módosítását vagy törlését. Gondoskodás arról, hogy a bizalmas 
adatokat tároló webböngésző sütik nyilvános és széles körben elfogadott titkosítási algoritmussal 
legyenek titkosítva. Ezt a titkosítást minden átviteli titkosítástól, például a Secure Sockets Layer-től 
függetlenül kell végrehajtani. Minden egyéb sütinek átlátszatlannak kell lennie. „Időtúllépés” alkalmazása 
és a rendszerkommunikációs munkamenetek megszakítása egy kölcsönösen megállapított felhasználói 
inaktivitási időszakot követően. Minden olyan aktív munkamenet megszüntetése, amelyet 
áramkimaradás, a rendszer „összeomlása”, hálózati probléma vagy más rendellenesség szakít meg, 
illetve ha a kapcsolatot a felhasználó szakította meg. Az összes bemenet és kimenet használat előtti 
ellenőrzése, hogy elkerülje az olyan adatvezérelt támadásokat, mint például a „cross-site scripting” 
(webhelyek közti, parancsprogramot alkalmazó támadások) és az „SQL-injektálás”. 

 

14.10 Adatbiztonság. Minden rendkívül bizalmas Citi információt egy webböngészőn kívüli mechanizmuson 
keresztül továbbítson, egy Citi által jóváhagyott titkosítási algoritmus használatával. Ha adatbázis-
tárolásra van szükség, minden „Bizalmas” vagy magasabb besorolású Citi információt külön adatbázisban 
tároljon (azaz olyan adatbázisban, amelyet nincs megosztva és nem hozzáférhető a Beszállítói egyéb 
ügyfelei számára). 

 

14.11 Fizikai biztonság. Minden olyan munkaállomás, szerver és hálózati berendezés fenntartása, amelyet 
bármely Szerződés szerinti szolgáltatások nyújtására használnak, a Beszállító tulajdonában lévő, általa 
üzemeltetett vagy szerződött biztonságos létesítményekben kell történjen. Korlátozza az ezen 
biztonságos létesítményekhez való hozzáférést a Beszállító azon felhatalmazott alkalmazottaira, akiknek 
munkával kapcsolatos igényei vannak. Ellenőrizze a hozzáférést ezekhez a biztonságos 
létesítményekhez biztonsági őrök, térfigyelő kamerák, engedélyezett beléptető rendszerek vagy hasonló, 
be- és kilépési információk rögzítésére képes módszerek segítségével. Minden olyan biztonsági mentési 
vagy archiválási adathordozó fenntartása, amely Citi információkat, vagy bármely Szerződés szerinti 
szolgáltatások nyújtására használt adatokat tartalmaz, a Beszállító tulajdonában lévő, általa üzemeltetett 
vagy szerződött biztonságos, szabályozott környezetű tárolóterületeken kell történjen. Korlátozza a 
biztonsági mentési és archiválási adathordozók tárolóterületeihez és tartalmaihoz való hozzáférést a 
Beszállító azon felhatalmazott alkalmazottaira, akiknek munkával kapcsolatos igényei vannak.  

 

14.12 Kártékony programok és vírusok elleni védelem. Használja a legújabb, kereskedelmi forgalomban 
kapható vírus- és kártékony program kereső és védelmi termékeket minden olyan munkaállomáson és 
szerveren, amelyeket bármely Szerződés szerinti szolgáltatások nyújtására használ. Jelentsen a Citi felé 
a felfedezést követő 24 órán belül minden olyan vírust és kártékony programot, amely bármely Szerződés 
szerinti szolgáltatások nyújtására használt munkaállomáson vagy szerveren lépett fel, és amelyet nem 
volt képes kezelni a telepített kereső és védelmi intézkedésekkel. 

 

14.13 Üzletfolytonosság és helyreállítás. Készítsen biztonsági mentést minden olyan rendszerről, 
alkalmazásról és adatról, amelyet bármely Szerződés szerinti szolgáltatás nyújtására használnak, a 
Szerződésben máshol meghatározott üzleti tevékenység újraindításával összhangban. 
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14.14 Regionális szolgáltatási szintű normák. Az egyes régiók felelősek a panaszok/aggályok időben 
megválaszolásáért és az azokra való reagálásért. Kérjük, olvassa el az Önre vonatkozó regionális 
normákat/eljárásokat, amelyek tartalmazzák a szolgáltatási szintű normák végrehajtását és 
meghatározását. Az érintett vállalkozások a következő kezdési dátumokkal számolják az időszerűséget: 

i. A telefonos és a személyes interakciók esetében a szolgáltatási szintű norma attól a naptól 

kezdődik, amikor a szervezet a panaszt/aggályt megkapta. 

ii. Írásbeli és elektronikus kommunikáció, valamint közösségi média esetében a szolgáltatási 
szintű norma az elégedetlenség észlelésének napján kezdődik. 

 

14.15 Hívásrögzítés és hívásmegőrzés. A Beszállítóknak életbe kell léptetniük egy olyan eljárást, amely 
megszabja az olyan panaszokkal/aggályokkal kapcsolatos telefonhívások rögzítését és legalább 12 
hónapig tartó megőrzését (ha a helyi szabályozási követelmények erről másként nem rendelkeznek), 
amelyeket hívóközpontokban kezelnek olyan munkavállalók és közvetlen vezetőik, akiknek elsődleges 
feladata a fogyasztókkal való kommunikálás. Rendszeresen továbbítsa a biztonsági mentési 
adathordozókat egy biztonságos, külső tároló létesítménybe. 

 

15 ÜZLETFOLYTONOSSÁG 
 

 

15.1 Helyreállítási források. A Beszállítók katasztrófa-helyreállítási terveiknek olyan alternatív forrásokat 
kell biztosítaniuk, amelyek képesek a termékek és szolgáltatások Citi részére történő nyújtására abban 
az esetben, ha a Beszállító elsődleges helyszíne nem elérhető. A helyreállítási források az elsődleges 
helyszínektől földrajzilag eltérő helyen kell, hogy legyenek, elegendő távolságra ahhoz, hogy 
minimalizálható vagy kiküszöbölhető legyen annak a veszélye, hogy ugyanaz a katasztrófa az elsődleges 
és a helyreállítási helyszíneket is érintse (felhőszolgáltatók (CSP) által üzemeltetett SaaS-alkalmazások 
Beszállítói esetében az ilyenfajta földrajzi elkülönítés egyedi felhőszolgáltatói régiókat igényel az 
elsődleges és az üzletfolytonossági környezetekhez). A helyreállítási források nem csak az információs 
rendszerekre korlátozódnak, hanem magukban foglalnak minden olyan forrást, amely a termékek és 
szolgáltatások Citi részére történő folytatólagos nyújtásához szükség van, ideértve többek között a 
személyzetet, épületeket, üzleti berendezéseket, adatközpontokat, adat- és hanghálózatokat és szállítási 
szolgáltatásokat. 

 

15.2 Helyreállítási szolgáltatási szintek. A Beszállítók üzletfolytonossági terveinek meg kell felelniük 
bizonyos szolgáltatási szinteknek ahhoz, hogy a Citi szempontjából megfelelően hatékonyak legyenek. A 
kritikus tranzakciófeldolgozáshoz használt, Citi franchise szempontjából kritikus alkalmazásokat (FCA-
kat) üzemeltető Beszállítónak rendelkeznie kell egy „air-gap”, vagyis fizikai elkülönítési intézkedéssel a 
visszaállításhoz szükséges kritikus adatok mentéséhez, annak érdekében, hogy biztosítva legyen a 
mentett adatok megmásíthatatlansága és/vagy offline tárolása (a hálózatról leválasztva), illetve hogy 
megvalósítható legyen az adatok visszaállítása az elvárt technológia-helyreállíthatósági időn belül 
(TRTC). A Beszállítók katasztrófa-helyreállítási tervének specifikus értékeket kell rendelnie legalább a 
következőkhöz: 

i. Helyreállítási idő; 

ii. Helyreállítási pont; 

iii. Helyreállítási kapacitás; és 

Azokra a Beszállítókra alkalmazandó, akik szerepelnek a Citi üzleti egység helyreállítási tervében, illetve ha a 

Beszállító egy helyreállítható (vagyis számszerű technológia helyreállíthatósági idővel rendelkező), Citi által használt 

alkalmazást üzemeltet. Az üzleti tevékenységért felelős személy felelőssége tájékoztatni a Beszállítót az 

alkalmazhatóságról és az üzletfolytonossági követelményekről. 
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iv. Helyreállítási időtartam. 

 
15.3 Katasztrófa-helyreállítási terv. A Citi Üzletfolytonossági irányelve megköveteli, hogy a Citi 

Üzlethelyreállítási tervében szereplő Beszállítóknak legyen egy katasztrófa-helyreállítási terve, melyek 
révén biztosítható, hogy a Citi a szolgáltatásokat továbbra is megkapja alternatív helyekről vagy 
csereszemélyzettel a vonatkozó helyreállítási időn belül. A Beszállítóknak a vonatkozó elsődleges Citi 
üzleti kapcsolattartóval tárgyalva meg kell állapítaniuk, hogy szükséges-e katasztrófahelyreállítási tervvel 
rendelkezniük, és hogy a Citi mely követelményei vonatkoznak e tervre, ideértve a helyreállítási időre 
vonatkozókat is, melyek értéke – amennyiben a vonatkozó szerződés nem írja elő másképpen – 4 óra 
vagy kevesebb a Citi által 1-es kritikussági besorolású folyamatok esetén, 24 óra vagy kevesebb a Citi 
által 2-es kritikussági besorolású folyamatok esetén, és 72 óra vagy kevesebb a Citi által 3-as kritikussági 
besorolású folyamatok esetén. A Beszállító azon megállapodás, amely alapján a Beszállítónak a jelen 14. 
fejezet követelményeinek való megfelelési kötelezettsége keletkezik, hatályba lépését követő tíz (10) 
naptári napon belül, majd ezt követően évente az Ügyfél rendelkezésére bocsátja a Katasztrófa-
helyreállítási Terv angol nyelvű példányát, az aktuális és időszakos tesztelés bizonyítékával együtt (a Citi 
kérésére). 

 

15.4 A katasztrófa-helyreállítási terv végrehajtása és értesítés válságról. A Beszállító köteles azonnal 
értesíteni az elsődleges Citi üzleti kapcsolattartót: 

i. ha a Beszállító életbe lépteti a katasztrófa-helyreállítási tervet és; 

ii. minden olyan, a Beszállítót vagy alvállalkozóit érő válsággal, fenyegetéssel, figyelmeztetéssel 

vagy számítógépes bűnözésre vonatkozó eseménnyel kapcsolatban, amelynél észszerűen 

valószínűsíthető, hogy káros hatást gyakorol a Citi részére nyújtott szolgáltatásokra vagy 

termékekre. 

 

15.5 Tesztelés. A Beszállító valamennyi helyreállítási forrását és tervét minimum évente tesztelni kell. A 
tesztelésnek a Beszállító azon képességét kell igazolnia, hogy minden, a Citi részére biztosított terméket 
és szolgáltatást illetően teljesíti a helyreállítási szolgáltatási szinteket. Ezeknek a teszteknek átfogónak 
kell lenniük, és a Citi számára nyújtott szolgáltatások teljes körére ki kell terjedniük. Továbbá a 
tesztelésnek ki kell terjednie mind a természetes, mind az ember által okozott eseményekre, valamint a 
kiberalapú támadásokra is, ideértve többek között a szolgáltatásmegtagadási támadásokat, az elosztott 
szolgáltatásmegtagadási támadásokat, illetve a kártevő- és a zsarolóprogram-alapú támadásokat. A 
Beszállító köteles legalább 30 naptári napos előzetes értesítést küldeni a Citinek a részére biztosított 
szolgáltatásokat érintő helyreállítási tesztek esetén. Előfordulhat, hogy a Citi részt vesz a Beszállító 
helyreállítási tesztjein, vagy csak mindössze megfigyelőként van jelen. Ha a Citi részt kíván venni, a 
Beszállító a teszt elvégzése előtt átadja a Citi részére a teszt céljait, a vizsgálati tervet és a teszthelyhez 
való csatlakozás eljárásait. Az egyes tesztek elvégzését követő tíz (10) munkanapon belül a Beszállító 
átadja az Ügyfélnek a tesztcélok, a vizsgálati terv és a teszteredmények összefoglalóját, beleértve a 
kritikus üzleti funkciók és a teszteredmények helyreállításához szükséges időkereteket és a 
teszteredmények bizonyítékait (pl. képernyőképek). 

 

15.6 A Beszállítóknak az alábbi szolgáltatásmegszakadási forgatókönyveket kell tesztelniük: 

i. A hozzáférés megtagadása (DOA) 

ii. A szolgáltatás megtagadása (DOS) 
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15.7 A Citi részvétele, illetve az általa végzett felülvizsgálat a Beszállítói tesztelés vonatkozásában A 
Beszállító által a katasztrófa-helyreállítási terve tárgyában végzett minden tesztelésnél (ideértve az 
ismételt teszteket is) a Citi a tevékenységekben a folyamat kritikussági szintjének/helyreállítási idejének 
arányában vesz részt. 

 

15.8 A hozzáférés megtagadása (DOA) tesztek esetében: 

i. A Citi franchise számára legkritikusabb folyamatok. A Citi részt vesz vagy megfigyeli a Beszállító 

tesztelési tevékenységét minden olyan folyamat esetében, amelyet „Franchise szempontjából 

kritikus”-ként határozott meg. Az ilyen folyamatok esetén a Beszállító lehetővé teszi, hogy a Citi 

áttekintse (az adott esetnek megfelelően) az üzletmenetre és/vagy a technológiára vonatkozó 

helyreállítási terveket, a tesztforgatókönyveket, a teszteredményeket és a bizonyítékokat. 

ii. 24 órás vagy annál rövidebb helyreállítási idejű folyamatok. Ha a Citi nem kéri másképp, a 

Citinek nem szükséges részt vennie, illetve megfigyelnie a Beszállító tesztelési tevékenységét, 

azonban áttekinti (az adott esetnek megfelelően) az üzletmenetre és/vagy a technológiára 

vonatkozó helyreállítási terveket, a tesztforgatókönyveket, a teszteredményeket és a 

bizonyítékokat. 

iii. 24 óránál hosszabb helyreállítási idejű folyamatok. Ha a Citi nem kéri másképp, a Citi 

megköveteli, hogy a Beszállító tanúsítsa (az adott esetnek megfelelően) az üzletmenetre 

és/vagy a technológiára vonatkozó helyreállítási terveket, a tesztforgatókönyveket és a 

teszteredményeket. 

 

15.9 A szolgáltatás megtagadása (DOS) tesztek esetében: 

i. 72 órás vagy annál rövidebb helyreállítási idejű folyamatok. A Citi részt vesz a Beszállító 

tesztelési tevékenységében vagy megfigyeli azt minden alkalmazás esetében. A Beszállító 

lehetővé teszi, hogy a Citi áttekintse a technológiára vonatkozó helyreállítási terveket, a 

tesztforgatókönyveket, a teszteredményeket és a bizonyítékokat. 

ii. 72 óránál hosszabb helyreállítási idejű folyamatok. Ha a Citi nem kéri másképp, a Citi 

megköveteli, hogy a Beszállító tanúsítsa (az adott esetnek megfelelően) az üzletmenetre 

és/vagy a technológiára vonatkozó helyreállítási terveket, a tesztforgatókönyveket és a 

teszteredményeket. 

 
15.10 A teszteredmények kezelése. Ha a Beszállítói tesztelés valamely eredménye kimutatja, hogy nem 

sikerült a teszt valamely célkitűzését vagy bármelyik vonatkozó helyreállítási időt teljesíteni, a Beszállító 
elemzi az eredő okot, és azonnal orvosolja a feltárt hiányosságokat. A helyzet orvoslását követően a 
Beszállító ismételt tesztet végez a kezdeti teszt meghiúsulásától kezdve legfeljebb százhúsz (120) naptári 
nap elteltével (vagy a vonatkozó munkarendelésben megadott időszakon belül). 

 

15.11 Mennyiségi tesztelés. A kritikus tranzakciófeldolgozáshoz használt, a Citi franchise szempontjából 
kritikus alkalmazásokat (FCA-kat) üzemeltető Beszállítónak be kell mutatnia az 
üzletfolytonossági/katasztrófaelhárítási környezetében a termelési mennyiségek feldolgozhatóságát. A 
Citinek és a Beszállítónak meg kell egyeznie a jóváhagyáshoz használt módszertanban. 

 

15.12 Kríziskezelés. Az üzletfolytonossági tervvel összefüggésben a Beszállítóknak kríziskezelési tervet is 
ki kell dolgozniuk a helyreállítási műveletek irányítására és ellenőrzésére vonatkozóan. 
Minimumkövetelmény, hogy a Beszállítók kríziskezelési tervének meg kell jelölnie azokat a megfelelő 
jogosultsággal rendelkező személyeket, akik egy helyreállítási művelet aktiválásáért felelnek, meg kell 
határoznia a krízissel kapcsolatos információk begyűjtésére és terjesztésére vonatkozó kommunikációs 
és eszkalációs eljárásokat, továbbá magában kell foglalnia a krízishelyzetben a Citivel való 
kommunikációra vonatkozó értesítési és eszkalációs eljárásokat. 
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15.13 Értékelések. A Beszállítókra nézve kötelező a Citi harmadik felekre vonatkozó üzletfolytonossági 
értékelési eljárása, mely a kritikussági szinttel/helyreállítási idővel arányosan méri fel az 
üzletfolytonossági képességeiket. 

i. A 24 órás vagy annál rövidebb helyreállítási idejű folyamatokat üzemeltető Beszállítók értékelése 

évente történik 

ii. A franchise szempontjából kritikus folyamatokat üzemeltető Beszállítók értékelését a Beszállító 

telephelyén kell elvégezni 

iii. A 24 óránál hosszabb, de 72 óránál rövidebb helyreállítási idejű folyamatokat üzemeltető 

Beszállítók értékelése nem kötelező, de évente igazolniuk kell a helyreállíthatóságukat 

iv. A felmérés üzletmenet-helyreállítási kérdőívekből áll, melyeket a Beszállítónak bizonyítékokkal 

együtt kell megválaszolnia. Amennyiben ezen üzletfolytonossági értékelés problémákat vagy 

aggályokat fed fel vagy jelez, a Citi egy, a Beszállítónak küldött értesítésben dokumentálja az 

eredményeket, és a Beszállítóval együttműködve megpróbálja azonosítani a problémák 

kiküszöbölésének módját. 

 

15.14 A katasztrófa-helyreállítási terv módosítása. A Beszállító módosíthatja a katasztrófa-helyreállítási 
tervet mindaddig, amíg a változtatások nem rontják a katasztrófa-helyreállítási tervet olyan módon, amely 
valószínűleg hátrányosan érinti a Szolgáltatásokat (pl. meghosszabbítja a helyreállítási időket). A 
Beszállító haladéktalanul közli a Citivel a katasztrófa-helyreállítási tervében bekövetkezett változásokat, 
és a Citi kérésére elmagyarázza a változásokat, hogy a Citi teljes mértékben megértse a változásokat, 
és reagálni tudjon rájuk. 

 

15.15 Alvállalkozók katasztrófa-helyreállítási terve. A Beszállító gondoskodik arról, hogy a Beszállító 
minden alvállalkozója olyan katasztrófa-helyreállítási tervet tartson fenn, amely teljes mértékben 
összhangban van a Citi Beszállítókra vonatkozó követelményeivel. 

 

15.16 A Citi rendszereinek használata szolgáltatások nyújtására. Ha a Citi vagy a Citi Leányvállalatai 
kérik, a Citi rendszereit használó Beszállítók a Citi számára díjmentesen részt vesznek a Citi katasztrófa-
helyreállítási gyakorlataiban. 

 

15.17 A hosztolt szolgáltatásokra vonatkozó katasztrófa-helyreállítási terv követelményei. 
Amennyiben a Beszállító hosztolt szolgáltatást kezel és biztosít a Citi számára, az alábbi rendelkezéseket 
is alkalmazni kell. A katasztrófa-helyreállítási tervnek legalább a következőket kell tartalmaznia: 

 

i. a hosztolt szolgáltatások működésének és alkalmazásának biztonsági 

mentésére/helyreállítására vonatkozó eljárásokat, beleértve egy részletes, dokumentált tervet a 

Szolgáltatásokban áramkimaradás, rendszerhiba, természeti katasztrófa vagy egyéb előre nem 

látható körülmények következtében bekövetkező zavarra való reagáláshoz, amely magában 

foglalja a működés közösen megállapított időtartamon belüli folytatásához szükséges 

folyamatokat és eljárásokat; 

ii. az összes tartalom védelmére szolgáló eljárásokat; 

iii. eljárásokat és bármely harmadik féllel kötött megállapodásokat helyettesítő eszközökkel (pl. 

számítástechnikai eszközökkel) kapcsolatban, és 

iv. eljárásokat bármely telephelyen kívüli gyártólétesítményre vonatkozóan. 

v. Ezenkívül a Beszállító katasztrófa-helyreállítási terve biztosítja, hogy: (a) a Beszállító két (2) 

órán belül írásban értesíti a Citit minden olyan katasztrófáról, amely negatívan érintheti a hosztolt 

szolgáltatásokat; (b) a Beszállító az értesítéstől számított 24 órán belül 
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tervet nyújt be a Citi számára a hosztolt szolgáltatások másik feldolgozó létesítményben történő 

folytatására vonatkozóan, és (c) a hosztolt szolgáltatásoknak az első értesítéstől számított 48 

órán belül teljesen működőképesnek kell lenniük. 

vi. A Beszállító vállalja, hogy kérésre kiadja azokat az információkat, amelyek ahhoz szükségesek, 

hogy a Citi olyan katasztrófa-helyreállítási tervet és üzletfolytonossági tervet dolgozhasson ki, 

amely a Beszállító katasztrófa-helyreállítási tervével és az üzletfolytonossági tervével 

összhangban fog működni. 

vii. Abban az esetben, ha a Beszállító létesítményeinek egyes részei működésképtelenné válnak, 

a Beszállító nem fog kevésbé kedvezően bánni a Citivel, mint Beszállító többi kereskedelmi 

ügyfelével. 

 

15.18 Működési ellenállóképesség. A Beszállítónak gondoskodnia kell arról, hogy a Szolgáltatások azon 
elemeinek nyújtásában bekövetkező zavarok, amelyek vagy fontos/kritikus üzleti szolgáltatásoknak 
minősülnek, vagy a fontos/kritikus üzleti szolgáltatások Citi általi nyújtását támogatják, a Citi által időről 
időre meghatározottak szerint („Fontos/kritikus üzleti szolgáltatások”) nem haladják meg a Citi által 
meghatározott időtartamot, illetve nem sértik meg más módon a Citi által meghatározott mérőszámokat 
(„Hatástűrések”), amelyekről időről időre értesíti a Beszállítót. 

 

i. A hatástűréseket egyértelmű mérőszámként kell kifejezni, beleértve azt a maximális elfogadható 

időtartamot vagy maximális elfogadható állásidőt, amely időtartamra a fontos/kritikus üzleti 

szolgáltatás nyújtása megszakadhat. A Citi és a Beszállító évente felülvizsgálja a hatástűréseket 

a folyamatban lévő szerződésirányítási folyamatok keretében. Ha a Citinek egynél több 

szabályozó testület követelményei miatt két hatástűrést kell meghatároznia egy adott 

fontos/kritikus üzleti szolgáltatáshoz, akkor a Citi különálló hatástűréseket határozhat meg ezen 

fontos/kritikus üzleti szolgáltatásokhoz. A Beszállító köteles: 

ii. Értesíteni a Citit, amint tudomást szerez arról, hogy elmulasztotta (vagy észszerű alapon 

valószínű, hogy el fogja mulasztani) valamely fontos/kritikus üzleti szolgáltatás nyújtását a Citi 

által meghatározott megfelelő hatástűrés(ek)en belüli, az esetleges vagy tényleges 

meghibásodás indokaival kapcsolatos magyarázattal, illetve a mulasztás hatásának enyhítésére 

tett lépésekkel együtt; 

iii. Kérésre észszerű segítséget nyújtania a Citinek, hogy képes legyen azonosítani azokat az 

embereket, folyamatokat, technológiát, létesítményeket és információkat, amelyekre a 

Beszállítónak szüksége van bármely fontos/kritikus üzleti szolgáltatás nyújtásához; 

iv. Észszerű segítséget nyújtani a Citi számára annak érdekében, hogy lehetővé tegye a Citi 

számára a következőket: 

a. bármilyen belső forgatókönyv tesztelés elvégzését arra vonatkozóan, hogy a Beszállító 
képes-e az egyes fontos/kritikus üzleti szolgáltatásokra vonatkozó hatástűrés(ek)en 
belül maradni, ha súlyos, de valószínűsíthető zavar lép fel a saját vagy a Beszállító 
működésében; és 

b. a forgatókönyv tesztelést követően bármilyen tanulság levonását, amely lehetővé teszi 
a Citi számára, hogy azonosítsa a gyengeségeket, továbbá minden olyan intézkedés 
megtételét, amelyre szükség van a Beszállító azon képességének javításához, hogy 
hatékonyan reagálhasson és helyreálljon a jövőben bekövetkező zavarok után. 

 

v. Ha a Citi által végzett belső forgatókönyv teszt sebezhetőséget vagy korlátokat azonosít a 

Beszállító azon képessége kapcsán, hogy fontos/kritikus üzleti szolgáltatásokat nyújtson a Citi 

által meghatározott megfelelő hatástűrés(ek)en belül, valamint azt követően, hogy a Beszállító 

mulasztást követ el a fontos/kritikus üzleti szolgáltatások nyújtásában 
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a Citi által meghatározott megfelelő hatástűrés(ek)en belül a felek megállapodnak egy tervről 

(beleértve a terv végrehajtásának ütemezését is), annak biztosítása érdekében, hogy a 

Beszállító megtegye a szükséges lépéseket az ilyen sebezhetőségek vagy korlátozások 

feloldására vagy enyhítésére, vagy a hatástűrés(ek)en (adott esetben) belül maradás 

elmulasztása kapcsán annak okának orvoslására, az észszerűen lehetséges legrövidebb időn 

belül. 

16 GLOBÁLIS HÁTTÉRELLENŐRZÉSI NORMÁK 
 

 

16.1 Áttekintés – Háttérellenőrzés. A háttérellenőrzést az alkalmazandó helyi jogszabályokkal és 

előírásokkal összhangban kell lefolytatni. A jelen dokumentumban ismertetett valamennyi információt és 

önfeltárást a Beszállítók személyzetének kell biztosítania, szükség szerint. Információk meghamisítása 

vagy kihagyása egy önéletrajzból, egy interjú ideje alatt, egy alkalmazáskor kitöltendő űrlapról vagy az 

alkalmazási folyamat során – a konstatálás idejétől függetlenül – alapot adhat a Citihez fűződő megbízás 

megtagadására vagy megszüntetésére, a helyi jogszabályok szerint. A kedvezőtlen eredményekkel 

záruló lefolytatott háttérellenőrzések – a konstatálás idejétől függetlenül – szintén alapot adhat a Citihez 

fűződő megbízás megtagadására vagy megszüntetésére, a helyi jogszabályok szerint. 

 

*A háttérellenőrzés teljesítésére vonatkozó határidőkkel, az országspecifikus követelményekkel és az 

ezen normák alóli kivételekkel kapcsolatos további információk a 

https://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements_tables.pdf 

weboldalon érhetőek el. 
 

16.2 Alapvető információk begyűjtése, a személyazonosság ellenőrzése. Mielőtt a Beszállító bármely 

személyzeti tagja megkezdené a Citihez fűződő feladatainak teljesítését, a Beszállítónak be kell gyűjtenie 

az adott személy vezeték- és keresztnevét, levelezési címét, lakcímét (ha eltérő), telefonszámát és e-

mail-címét (ha van). A Beszállító személyzetének továbbá a személyazonosságukat igazoló 

dokumentumokat is rendelkezésre kell bocsátani. Ide tartozik többek között a nemzeti azonosító 

számmal, valamely kormány által kibocsátott fényképes személyazonosító kártyával vagy útlevéllel 

kapcsolatos információk és/vagy dokumentumok átadása. 

 

16.3 Szankciós szűrés. A Beszállító valamennyi személyzeti tagja esetén ellenőrizni kell, hogy szerepel-e 

az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Kincstári Hivatala („OFAC”) 

által kibocsátott, különös megjelölésű állampolgárokat és blokkolt személyeket („SDN”) tartalmazó listán, 

az Egyesült Államok által szankció alá vont régiókat és joghatóságokat tartalmazó listán („egyesült 

államokbeli szankciós lista”). Az átvilágításnak az ellenőrzési eljárás során megadott nevekre, címekre, 

álnevekre és születési dátumokra kell vonatkoznia (kivéve, ha ezt a helyi jogszabályok tiltják). A Beszállító 

azon személyzeti tagjai, akik szerepelnek bármely szankciós listán, nem dolgozhatnak Citivel kapcsolatos 

megbízásokon. Bármely téves jelölés vagy félrevezetés a megbízásra való jogosultság megszűnésével 

vagy a megbízás visszavonásával járhat. 

Azokra a Beszállítókra vonatkozik, akiknek személyzete hozzáfér a Citi rendszerekhez/hálózatokhoz ÉS/VAGY kíséret 

nélküli hozzáféréssel rendelkeznek a Citi létesítményeibe. (Az ezen személyzetnek GEID azonosítóval kell 

rendelkeznie, és nyilvántartásba kell venni a nem Citi alkalmazottak irányítási rendszerén belül)  

https://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements_tables.pdf
https://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements_tables.pdf
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Az OFAC listák nyilvánosan elérhetőek a következő weboldalon: https://home.treasury.gov/policy- 
issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list- sdn-human-
readable-lists 

 

16.4 Bevándorlási jogszabályok betartása. A Beszállítónak igazolnia kell, hogy különálló protokollokat 

alkalmaz annak ellenőrzésére, hogy személyzeti tagjai engedéllyel dolgoznak azokban az országokban, 

ahol a megbízást kapják, valamint azt, hogy a Beszállító megfelelt a munkavállalási jogosultság 

ellenőrzésére vonatkozó valamennyi alkalmazandó jogszabálynak és előírásnak. A Beszállítónak 

igazolnia kell továbbá azt is, hogy rendelkezik a megfelelő protokollokkal annak a biztosításához, hogy 

személyzete minden egyéb értelemben is megfeleljen az alkalmazandó bevándorlási jogszabályoknak és 

előírásoknak, és hogy a személyzeti tagok rendelkezzenek az általuk végrehajtott megbízások és 

tevékenységek szempontjából megfelelő besorolású vízummal. 

 

16.5 Foglalkoztatási előzmények. A Beszállítók kötelesek ellenőrizni személyzetük előző hét (7), vagy 
rendelettől függően 10 évi foglalkoztatási előzményeit. Az egyének foglalkoztatási előzményeinek 
ellenőrzésére annak biztosításához van szükség, hogy a munkáltatók, beosztások, dátumok és 
feladatkörök pontosan lettek megadva. A Beszállító személyzeti tagjainak ugyanakkor a Citivel vagy 
annak jogelőd vállalataival (többek között: Citibank, Citicorp, Travelers, Salomon Brothers és/vagy Smith 
Barney) való korábbi munkaviszonyukat, vagy az azoknál betöltött tanácsadói vagy ideiglenes 
munkavállalói szerepkörüket is fel kell tárniuk. Azt is fel kell továbbá fedniük, hogy sor került-e a Citi vagy 
annak bármely jogelődje általi munkaviszony-megszüntetésre, felmondásra való felszólításra vagy 
munkaajánlatot követő foglalkoztatás vagy megbízás megtagadására. 

16.6 Tanulmányi előzmények A Beszállítóknak ellenőrizniük kell személyzeti tagjaik legmagasabb 
tanulmányi szintjét. Az ellenőrzött információk közé kell tartozzon többek között a tanulmányi időszak, az 
intézmény(ek) neve, címe(i) és a szerzett végzettség(ek). 

 

16.7 Bűnügyi háttér. Ha a jogszabályok megengedik, a Beszállító dolgozói és alvállalkozói kötelesek 
tájékoztatni a Citit, ha valamely bűncselekménnyel kapcsolatban letartóztatják, beperelik, beidézik, 
megvádolják vagy elítélik őket, beleértve a beismerő vallomást vagy „nolo contendere” nyilatkozattételt, 
és a tárgyalás előtti diverziós vagy más hasonló programokat is. A bűnügyi nyilvántartások adminisztratív 
felülvizsgálatát és/vagy az ujjlenyomatok ellenőrzését – ha a jogszabályok ezt engedik és lehetővé teszik 
– még a megbízás teljesítésének megkezdése előtt el kell végezni. A lopással, csalással, 
tisztességtelenséggel vagy bizalomsértéssel kapcsolatos bűncselekményekért kapott büntetőítéletek a 
Citivel kapcsolatos megbízás megtagadását és/vagy az arra való jogosultság elvesztését 
eredményezhetik (kivéve, ha ezt a jogszabályok tiltják). Az egyéb vonatkozású büntetőítéletek az 
alkalmazandó helyi jogszabályok és előírások alapján a Citivel kapcsolatos megbízás megtagadását 
és/vagy az arra való jogosultság elvesztését vonhatják maguk után. 

16.8 Kábítószerszűrés Ha a jogszabályok megengedik, a Beszállítóknak biztosítania kell a személyzeti 
tagjaik a Citivel kapcsolatos megbízás teljesítésének megkezdése előtt egy kábítószerszűrő teszten aló 
részvételét. A kábítószerszűrés minimum egy „5 paneles” tesztből kell álljon, mely az amfetaminok, 
kannabinoidok (THC), kokain, ópiátok és fenciklidin (PCP) jelenlétét vizsgálja. Az eredmények 
pozitivitását meg kell állapítani, és függetlenül attól, hogy az eredmények a munka megkezdése előtt vagy 
után érkeznek meg, elegendő indokot jelentenek a megbízás megtagadására (kivéve, ha ezt a helyi 
jogszabályok nem engedélyezik). A Beszállító bizonyos személyzeti tagjainak a beosztásukkal járó 
követelmények (pl. sofőrök, pilóták) vagy a helyi jogszabályok és előírások által megkövetelt egyéb okok 
miatt a megbízás során is részt kell venniük kábítószerszűrő teszten. 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
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16.9 Újraszűrés. A Beszállítók azon személyzeti tagjai esetén, akiknek a megbízása megszűnik, ismételten 
el kell végezni a szűrést, ha újra megbízzák Citihez kapcsolódó feladatokkal. Az újraszűrési 
követelményekkel kapcsolatos további információkat a következő weboldalon találhatja: 
https://citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements_tables.pdf. 

 

16.10 Nemzetközi áthelyezések Valamennyi szűrést a megbízás helye szerinti ország előírásaival 
összhangban kell elvégezni. Amennyiben a Beszállító bármely személyzeti tagja egy új országba 
telepedik át, és szünet áll be a Citinek történő szolgáltatásnyújtásban, az adott személy esetén ismételten 
el kell végezni a szűréseket az új ország követelményei szerint. 

 
 

17 KÖLTSÉGEK 
 

 

17.1 Áttekintés. A Citi kizárólag azokat az észszerű üzleti költségeket téríti meg, amelyeket írásban 
előzetesen jóváhagyott, amelyek a Beszállító részéről a termékek és szolgáltatások Citi számára történő 
biztosításával kapcsolatosan merültek fel, amelyek összhangban vannak a releváns szerződés 
feltételeivel vagy a Citi költségkezelési irányelvével, és amelyeket megfelelően alátámasztanak az igazoló 
nyugták, számlák, menetrendek és egyéb, a Citi által elfogadott dokumentumok. 

 
17.2 Visszatérítések. Ezen költségeket megfelelően dokumentálni és számlázni kell a Citi felé, a Citi 

számlázásra vonatkozó követelményeivel összhangban. Citi alkalmazottnak nem merülhet fel Beszállító 
nevében Beszállítói költsége. A Citihez visszatérítés nyomán benyújtott, érvényes és jóváhagyott kiadási 
tétel(ek)re vonatkozó költségeknek tartalmazniuk kell a következőket (az egyéb számlázási 
követelményeken kívül): 

i. A költség üzleti célja; 

ii. A költség összege és leírása; 

iii. A költség felmerülésének helye és ideje; 

iv. Azon projekt neve / leírása, amely vonatkozásában a Beszállító szolgáltatásokat nyújt;  

v. Azon Citi képviselő neve és Citivel való üzleti viszonya, aki a költségeket maga (maguk) után 

vonó szolgáltatás(oka)t igényelte; és 

vi. Vételi megbízás száma, ha van. 

A megengedett visszatérítendő üzleti költségekkel kapcsolatos további információkért keresse fel elsődleges 

Citi üzleti kapcsolattartóját. Az igazoló nyugtákat, számlákat, menetrendeket és egyéb, a Citi által 

elfogadottnak minősített dokumentumokat csatolni kell a visszatérítési igényléshez. A visszatérítési 

igényléseknek meg kell felelniük a releváns szerződés rendelkezéseinek vagy a Citi költségkezelési 

irányelvének, és azokat jóvá kell hagynia a megfelelő üzleti támogatónak és/vagy az elsődleges Citi üzleti 

kapcsolattartónak. A követelményeket nem teljesítő kérelmek esetén megtagadjuk a visszatérítést.  

Olyan Beszállítók, akik szerződés alapján jogosultak visszatérítendő üzleti költségek igénylésére. 

https://citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements_tables.pdf
https://citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements_tables.pdf
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18 INFORMÁCIÓBIZTONSÁG 
 

 

18.1 Áttekintés. Ez a fejezet a Citi információkat tároló, feldolgozó, kezelő vagy ahhoz hozzáférő és/vagy 
Citi alkalmazásokat hosztoló Beszállítókra vonatkozó azon információvédelmi minimumkövetelményeket 
tartalmazza, amelyek célja biztosítani az információk alkalmazandó jogszabályok és szabályozási 
követelmények, valamint legmagasabb iparági normák (pl. ISO/IE 27002) szerinti védelmét azokon a 
helyszíneken, ahol a Citi és annak Beszállítói üzletvitelt folytatnak. Ha a helyi jogszabályok, előírások 
vagy a releváns iparági normák az itt foglaltaknál magasabb szintű elvárásokat támasztanak, a 
Beszállítóknak ezeket a jogszabályokat, előírásokat vagy normákat kell követniük. Előfordulhat továbbá, 
hogy a Beszállítóknak kiegészítő információbiztonsági gyakorlatokat és eljárásokat kell életbe léptetniük 
a Citi irányelveinek, valamint a szerződés feltételeinek való megfelelés részeként. Amennyiben egy 
Beszállító kiegészítő biztonsági gyakorlatok vagy részletes információbiztonság eljárások bevezetése 
mellett dönt, a Beszállítónak gondoskodnia kell róla, hogy azok ne ütközzenek a jelen fejezet által 
megkövetelt minimális ellenőrzési eljárásokkal. 

 

18.2 Információbiztonsági irányelv és irányítás. A Beszállítóknak dokumentált információbiztonsági 
irányelvekkel és normákkal kell rendelkezniük. Az irányelv irányadásának egyértelműen meghatározott 
szerepeket és felelősségeket, az irányelvek és normák éves felülvizsgálatát és frissítését kell 
tartalmaznia, és összhangban kell állnia a technológia helyzetével, az ipari szabványokkal, a jogi és a 
szabályozási követelményekkel. 

 

18.3 Feladatmegosztás. A Beszállítónak olyan eljárásokkal kell rendelkeznie, melyek biztosítják, hogy 
egyetlen személynek se legyen jogában engedély vagy észrevétel nélkül két állandó hozzáférésű üzleti 
funkciót, két informatikai funkciót vagy két ellenőrzött információs rendszerekhez kapcsolódó funkciót 
ellátni ugyanarra a tevékenységre, változásra, információs rendszerre vagy tranzakcióra vonatkozóan, 
kivéve, ha a kockázat mérséklését célzó megfelelő ellensúlyozó szabályozások vannak érvényben. 

 

18.4 Kivételek. 

i. Egy felhasználónak jogában áll valós tranzakciót kezdeményezni vagy jóváhagyni, és emellett 
részt venni az új követelmények ugyanazon Citi információs rendszerre vonatkozó, nem 
termelési környezetben történő tesztelésében. 

ii. Egy fejlesztési funkciót betöltő felhasználó nyújthat termelési támogatást, de kizárólag csak 
abban az esetben kaphat állandó hozzáférést a Citi információs rendszereihez, ha a hozzáférés 
az olvasásra vagy megtekintésre korlátozódik, és nem foglalja magában a személyazonosításra 
alkalmas bizalmas vagy magasabb szintű adatokhoz való hozzáférést. 

iii. Egy olyan, fejlesztési vagy tanúsítási funkciót betöltő személynek, aki a bevezetési funkció révén 
hibabejelentési és -javítási szolgáltatásokat kell nyújtson, ideiglenes privilegizált hozzáférést kell 
használnia az ellenőrzött információs rendszerekhez. 

iv. Annak a személynek, akinek az alkalmazásellenőrzésen kívül termelési adatokat kell frissítenie, 
ideiglenes privilegizált hozzáférést kell használnia. 

v. Annak a személynek, akinek az alkalmazásellenőrzésen kívül bizalmas személyazonosításra 
alkalmas vagy érzékeny személyazonosításra alkalmas adatokat kell megtekintenie, ideiglenes 
privilegizált hozzáférést kell használnia. 

Olyan Beszállítók esetén alkalmazandó, akik a Citi összes (Függelékben osztályozott és meghatározott) adatához hozzáférnek, 

azokat feldolgozzák/tárolják/kezelik ÉS/VAGY Citi márkanevű internetes alkalmazásokért hosztként felelősek ÉS/VAGY kapcsolódnak 

a Citi hálózataihoz/rendszereihez ÉS/VAGY kíséret nélküli hozzáférést igényelnek a Citi létesítményeihez 
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vi. A Fejlesztés, illetve Tanúsítás funkciót elvégző személyek számára tilos operációs rendszer vagy 
adatbázis-infrastruktúra szoftver telepítése ellenőrzött információs rendszerekben. 

 

18.5 A vezetőség információbiztonság melletti elkötelezettsége. Azokra a Beszállítókra nézve, akik Citi 
márkanévvel jelzett, az interneten megtalálható alkalmazást tárolnak és/vagy hozzáférnek a Citi Bizalmas 
vagy magasabb besorolású információihoz, kötelező érvényű a Citi harmadik felek 
információbiztonságának értékelésére vonatkozó eljárása, amely azt ellenőrzi, hogy a Beszállítók 
irányelvei, eljárásai és ellenőrzési folyamatai összhangban állnak-e a Citi követelményeivel, valamint az 
információbiztonsággal kapcsolatos (a Citire vagy a Beszállítóra vonatkozó) jogi és/vagy szabályozási 
követelményekkel. 

Az értékelés a Beszállító által kitöltendő, alátámasztó bizonyítékkal kísért biztonsági kérdőívekből, 
valamint azoknak a helyszíneknek a meglátogatásából áll, ahol a Citi bizalmas vagy magasabb 
besorolású információit esetlegesen tárolja, feldolgozza, kezeli vagy eléri a harmadik fél a Citi és ügyfelei 
üzleti igényeinek teljesítése érdekében. Amennyiben ezen értékelés biztonsági problémákat vagy 
aggályokat fed fel vagy jelez, a Citi egy, a Beszállítónak küldött értesítésben dokumentálja az 
eredményeket, és a Beszállítóval együttműködve megpróbálja azonosítani a problémák 
kiküszöbölésének módját. A Beszállítók kötelesek gyorsan elvégezni a szükséges javításokat és 
bevezetni a szükséges kompenzáló ellenőrzéseket a Citi aggályainak megfelelő mértékű kezelése 
érdekében, és minden esetben magas kockázatú problémák esetén 180, közepes kockázatú problémák 
esetén 240 naptári napon belül, alacsony kockázatú problémák esetén pedig a következő felmérést 
megelőzően. 

i. A Beszállítóknak rendszeresen értékelniük kell az üzleti műveleteket és a kapcsolódó 
folyamatokat az információbiztonsági normáik, irányelveik és eljárásaik viszonylatában. Az 
időszakos értékeléseknek minimum az alábbiakat kell magukban foglalniuk: 

 

a. Azon eljárások értékelése, amelyeket a Beszállító az információbiztonsági 
irányelvnek és normáknak való megfelelés biztosításához alkalmaz; 

b. A Beszállító által használt támogató erőforrások, például az alkalmazások és 
infrastruktúra, valamint a Beszállító alvállalkozói (ha vannak) által az üzleti 
műveletek támogatásához használt információbiztonsági eljárások 
értékelése, illetve a Citi részére az ilyen értékelések elvégzésének lehetővé 
tétele. A megfelelőség kötelező, amennyiben egy harmadik fél új szerződést 
köt vagy meglévőt meghosszabbít egy olyan alvállalkozóval, aki a Citi 
bizalmas vagy magasabb besorolású információihoz fér hozzá, illetve ilyet 
dolgoz fel, kezel vagy rendelkezik vele. 

 

ii. A valamely információbiztonsági kockázatelemzés által felderített problémákat dokumentálni 
kell, illetve lezárásig nyomon kell követni, a helyreállítás bizonyítékát pedig a Citi rendelkezésére 
kell bocsátani. 

iii. Amennyiben a Beszállító az információbiztonság kezeléséért felelős funkciót egy másik 
országba helyezi át, a Citi dokumentált jóváhagyására van szüksége az ilyen áthelyezést 
megelőzően. 

iv. Ha a Beszállító új vállalatot vásárol fel, a Beszállítónak el kell végeznie az új vállalat értékelését 
annak ellenőrzésére, hogy megfelel-e ezeknek a normáknak. 

v. A Beszállítónak tilos kiszervezni a Citi információk tárolásához, feldolgozásához és/vagy 
továbbításához használt rendszerek biztonságáért, például a tűzfalak, a rendszerbeállítások és 
a javítócsomagok kezeléséért 
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vagy az információbiztonság adminisztrálásáért felelős funkciókat a Citi előzetes írott 
jóváhagyása nélkül. 

vi. Ha a Beszállító Citi információkat tartalmazó vagy a Citi védjegye alá tartozó szoftvert vagy 
webhelyet üzemeltet, rendszeresen fel kell mérnie azok sebezhetőségét a Citi 
Rendszerbiztonsági tesztelés (SST) normájának megfelelően, és az értékelés során azonosított 
lényeges hibákat orvosolnia kell a Citi rendszerbiztonsági tesztelés norma által meghatározott 
határidőn belül. Továbbá a Beszállítónak meg kell felelnie az ISO/IEC 207000 
információbiztonsági irányítási szabványoknak (vagy annak helyébe lépő, magasabb szintű 
szabványokat és protokollokat rögzítő információbiztonsági irányítási szabványoknak), és 
betartja a jelen dokumentum 18. fejezetében szereplő számítógépes biztonsági 
rendelkezéseket. 

vii. Amennyiben a Beszállító rá kíván kapcsolódni a Citi belső hálózatának szervereire és/vagy 
információs rendszereire, köteles értesíteni erről az elsődleges Citi üzleti kapcsolattartót, hogy 
biztosítani lehessen az aktuális kapcsolódási eljárás betartását. 

viii. A Beszállító köteles azonnal értesíteni a megfelelő Citi kapcsolattartót a Citi információihoz való 
jogosulatlan hozzáférés, azok megszerzése, elvesztése, elrontása vagy törlése, vagy a Citi 
információk tárolásához, feldolgozásához és/vagy továbbításához használt információs 
rendszereket érintő bármely veszély esetén. 

ix. A Beszállító köteles gondoskodni arról, hogy minden magas kockázatú tevékenység és az 
érzékeny adatok valamennyi módosítása eseménynaplókat alkalmaz, melyek lehetővé teszik 
annak megadását, hogy ki milyen tevékenységet végzett, illetve milyen adatokat módosított. 

x. A Beszállítónak biztosítania kell, hogy minden érzékeny adat el legyen takarva a képernyőn és 
papíron (ideértve pl. az ellenőrzési, a kivétel-, a törvényi és az egyéb jelentéseket). 

xi. A Beszállító köteles korlátozni az érzékeny adatok nyomtatását, rögzítését és másolását, 
ideértve a „saját eszközökkel” végzett műveleteket is. A Beszállítónak minden észszerű 
erőfeszítést meg kell tennie a Citi információk visszaszolgáltatása vagy megsemmisítése 
érdekében a megállapodás ideje alatti, megegyezett időpontban vagy a megállapodás lejártával. 

xii. A Beszállító köteles biztosítani, hogy a Citi információkhoz hozzáféréssel rendelkező Beszállítói 
személyzet (munkavállalók, vállalkozók, ideiglenes alkalmazottak, alvállalkozók) titoktartási vagy 
bizalmi jellegű megállapodást (NDA) ír alá. 

xiii. A Beszállító munkavállalói számára biztosítani kell egy alkalmazotti kézikönyvet vagy hasonló 
dokumentumot, mely tartalmazza a Beszállító magatartási kódexének és a humán erőforrás-
politikák megsértésével járó meg nem felelés esetén esedékes fegyelmi eljárást, melyeket a 
felvételi eljárás részeként tudomásul kell venni. 

xiv. A Beszállítónak rendelkeznie kell egy eljárással az eszközök visszavételére egy munkavállaló 
vagy alkalmazotti jogviszony nélküli személy munkaviszonyának megszüntetésekor vagy azon 
személy felmondásakor. 

 

18.6 Alvállalkozók információbiztonsági kockázata A Beszállítónak elő kell írnia, hogy az 
ügyféladatokhoz hozzáférő alvállalkozóknak szerződéskötés előtt, illetve szerződéskötés után 
rendszeres információbiztonsági felméréseket kell elvégeztetnie szakképzett információbiztonsági 
személyzettel. Ennek többek között a következőket kell tartalmaznia: 

i. Meglévő, vezetőség által jóváhagyott, az alvállalkozó információbiztonságát illető ellenőrzési 
eljárás, mely az ellenőrzés megkezdésétől a problémakezelésig minden lépést lefed. 

ii. A Beszállítóknak azon alvállalkozói tekintetében, akik hozzáféréssel rendelkeznek a bizalmas 
vagy magasabb szintű Citi adatokhoz, biztosítania kell az információbiztonsági 
kockázatértékelések elvégzését egy információbiztonsági értékelő kérdőív vagy olyan 
egyenértékű eszköz segítségével, mely összhangban van a Citi harmadik feleket illető 
információbiztonsági értékelő kérdőívében (TPAQ) érintett információbiztonsági területekkel, 
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valamint tartalmaz egy logikus módszert az információbiztonsági kockázat kiszámítására az 
alvállalkozó vonatkozásában. 

iii. A Beszállítók gondoskodnak a Citi információkhoz hozzáféréssel rendelkező alvállalkozók 
információbiztonsági ellenőrzéseinek értékeléséről, az értékelés elvégzésének nyomon 
követéséről, illetve a jelzett problémák és a kiigazító intézkedési tervek (CAP-ek) kezeléséről, 
azok befejeztéig. 

 

18.7 Felelősség az eszközökért: 

i. A Beszállítónak gondoskodnia kell egy, az összes olyan alkalmazást és hardvert magában 
foglaló nyilvántartás vezetéséről, amelyet Citi információk tárolására, feldolgozására és/vagy 
továbbítására használnak. 

ii. A Beszállítónak gondoskodnia kell arról, hogy a Citi információkkal kapcsolatos eszközök 
nyilvántartásának vezetésére saját felügyelete mellett kerüljön sor a nyilvántartás 
pontosságának és hiánytalanságának alkalmas fenntartására szolgáló folyamatnak 
megfelelően. 

iii. A Beszállító felel a birtokában lévő Citi információk védelmének biztosításáért. 

iv. A Beszállítónak gondoskodnia kell a felhasználók tevékenységeinek iparági gyakorlatoknak 
megfelelő elszámoltathatóságáról. 

v. A Beszállítónak korlátoznia kell a felhasználók azon jogát, hogy a Beszállító Citi információkat 
tartalmazó globális hálózatainak felhasználásával hozzáférjenek külső személyes online e-mail-
fiókjaikhoz. 

 

18.8 Az információk besorolása és kezelése. A Citi az alábbi információbesorolási kategóriák szerint 
osztályozza az információkat: Kérjük, tekintse meg a Függeléket az alábbiakban felsorolt egyes 
osztályozások definícióiért és példáiért. 

 

KORLÁTOZOTT 

HOZZÁFÉRÉSŰ 

Legérzékenyebb 

ÉRZÉKENY PII 
 

 

BIZALMAS PII 

BIZALMAS 

BELSŐ PII 

BELSŐ 

NYILVÁNOS Legkevésbé 

érzékeny 

 
i. A Citi információk besorolása alapján a Citinek a Beszállítóval együttműködve kell 

meghatároznia az ilyen információk védelméhez szükséges biztonsági szintet, továbbá a 
Beszállítónak gondoskodnia kell a megfelelő ellenőrzési eljárások alkalmazásáról, az utólag a 
Citi által esetlegesen megkövetelt magasabb vagy módosított szintek esetén is. 

ii. A bizalmas vagy magasabb besorolású Citi információkat harmadik felek által kezelt eszközökön 
kell tárolni, amelyekre a harmadik fél és a Citi közti olyan szerződés vonatkozik, amely a Citi 
irányelveinek és normáinak megfelelő titoktartási rendelkezéseket tartalmaz. 

iii. Amennyiben a Beszállító lehetővé teszi a Citi adatok tárolását nem a vállalat tulajdonában lévő 
eszközök számára (vagyis 4. fél által kezelt eszközök), abban az esetben a Beszállítónak 
rendelkeznie kell konkrét vezetői jóváhagyást megkövetelő irányelvvel, illetve kidolgozott 
iránymutatással és ellenőrző eljárásokkal a Citi információk használatát és megsemmisítését 
illetően. 

iv. Kizárólag a Citi által Nyilvános besorolásúnak ítélt információk tárolhatók a Beszállító 
személyzete által birtokolt eszközökön (pl. otthoni számítógépeken, személyes digitális 
asszisztenseken, mobil internetes és e-mail alkalmazásokban). 
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v. A Beszállítónak mindenkor védelmeznie kell a Citi információkat az illetéktelen hozzáféréssel, 
módosítással vagy törléssel szemben. 

vi. Az elektronikus hordozható eszközre másolt Citi információkat biztonságban kell továbbítani, és 
a kézhezvételt meg kell erősíteni. A Beszállítónak meg kell erősítenie, hogy a szándékolt címzett 
a várt dátumon megkapta az elektronikus hordozható eszközt, és a kézhezvétel megerősítéséig 
tartania kell a kapcsolatot a címzettel. Amennyiben a kézhezvételt nem erősítik meg a várt 
dátumig, a Beszállító köteles értesíteni a Citit. 

 

18.9 Biztonságos konfiguráció. 

i. A Beszállító köteles fenntartani egy dokumentált, biztonságos konfigurációs szabványt minden 
olyan eszközt illetően, melynek segítségével lehetséges a Citi információk tárolása, 
feldolgozása, az azokhoz való hozzáférés, illetve azok továbbítása. 

ii. A Beszállítónak különálló információbiztonsági eljárásokkal kell kiegészítenie saját eljárásait és 
folyamatait az alkalmazások, termékek és szolgáltatások kiválasztására, kifejlesztésére és 
bevezetésére vonatkozóan. 

iii. A Beszállítónak biztonságos kidolgozási eljárással kell rendelkeznie a Citi információk 
tárolására, feldolgozására és/vagy továbbítására használt valamennyi rendszer esetén. 

iv. A Beszállító köteles fenntartani egy biztonságos képet vagy sablont valamennyi rendszerhez. 

v. Minden a forgalmazó által fenntartott rendszerben, hálózati eszközökben és alkalmazásban 
található alapértelmezett felhasználói fiók és jelszó eltávolításra és/vagy módosításra került. 

vi. Az új rendszerek üzembe állítása, illetve a feltört rendszerek konfigurálása egy jóváhagyott kép 
vagy sablon alapján történik. 

vii. Egy biztonságos konfiguráción végzett bármely módosítást jóvá kell hagynia a vezetőségnek 
egy változáskezelési eljárás keretében. 

viii. A biztonságos konfiguráció módosításakor végbemegy egy értesítési eljárás is, mely tartalmazza 
a nyomonkövetést és a korrekciókat is. 

ix. A biztonságos kidolgozási eljárásnak magában kell foglalnia a biztonsági/standard kidolgozási 
beállítások termelésbe történő bevezetéskor végrehajtandó automatizált konfiguráció-
ellenőrzését támogató eszközöket. 

 

18.10 Titkosítási követelmények. Amikor egy harmadik fél bizalmas vagy magasabb szintű Citi adatokat 
továbbít és tárol, be kell tartani a titkosítási követelményeket. A Citi és a Citihez köthető harmadik fél 
között továbbított adatok számára jóváhagyott Citi eszközök vagy megoldások útján kell végpontok 
közötti titkosítást biztosítani. Adatátvitel során a jóváhagyott protokollok és megfelelő verziószámok a 
következők: 

i. A hitelesítési és engedélyezési adatok cseréjéhez: SAML v2.0, OAuth v2.0 (csak engedélyezés 
esetén), 

ii. A kommunikációs csatornák és a kapcsolódó kulcsok cseréjének védelméhez: TLS v1.2 vagy 
TLS v1.3. A TLS titkosítási készleteket „erős”, „javasolt” vagy azzal egyenértékű minősítéssel 
kell ellátni, vagy az SSL Labs, illetve hasonló, sérülés utáni titkosságvédelem funkcióval 
rendelkező szervezet megfelelőjével ÉS/VAGY DTLS v1.2-vel és IPSEC/IKE v2-vel. 

 

18.11 A Citi harmadik felek környezetében tartósan tárolt adatokat, illetve azok cseréjét teljes mértékben 
titkosítani kell Citi által jóváhagyott eszközökkel vagy megoldásokkal. Az adatok titkosításához 
jóváhagyott algoritmusok és kulcshosszok a következők: 
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i. Advanced Encryption Standard (AES, magasszintű titkosítási szabvány): Jóváhagyott 
kulcshosszok: 128 vagy 256 bit. A 192 bites kulcshosszúságú AES nem engedélyezett. 
Korlátozott módok: Az elektronikus kódkönyv (ECB) mód használata tilos, kivéve, ha a nem 
titkosított szöveg mennyisége kisebb vagy egyenlő, mint a blokk hossza. Lemezmeghajtó 
titkosítása: A 256 bites kulccsal rendelkező AES javasolt. 

ii. ChaCha20 (adott felhasználási esetekhez használt adatfolyam-kódoló): Jóváhagyott 
kulcshosszok: 128 vagy 256 bit, 96 bites nonce és 32 bites blokkszám, vagy 64 bites nonce és 
64 bites blokkszám. Maximális adatméret: 16 petabájt. 

 

18.12 A jóváhagyott nyilvános kulcsú kriptorendszerek, kulcscsere, beleegyezési mechanizmusok, 
üzenetkivonat és kulcsszármaztatási funkciók a következők: 

i. Nyilvános kulcsú kriptorendszerek és minimális kulcshosszok: Rivest– Shamir–Adleman 
(RSA), Digital Signature Algorithm (DSA): 2048. Nem használható DSA a Citi adatok 
biztosítására, ha a Citin kívül vannak feldolgozva vagy tárolva. Elliptic Curve Digital Signature 
Algorithm (ECDSA): 256. 

ii. Kulcscsere és beleegyezési mechanizmusok, és minimális kulcshosszok: Diffie-Hellman 
(DH) / Ephemeral Diffie-Hellman (DHE): 2048. Elliptic-curve Diffie–Hellman (ECDH) / Ephemeral 
Elliptic-curve Diffie–Hellman (ECDHE): 256. 

iii. Üzenetkivonat funkciók: Tilos olyan titkosítási kulcsot létrehozni, amelynek hosszúsága 
meghaladja a hash generálásához használt anyagban található véletlenszerű bitek számát. MD-
5: Elfogadható nem digitális aláírási alkalmazások esetében. Nem használható digitális aláírás 
generálására és ellenőrzésére. SHA-1: Elfogadható a nem digitális aláírási alkalmazások és az 
örökölt digitális aláírások ellenőrzése esetében. Nem használható digitális aláírás generálására. 
SHA-2 család, SHA-3 család és POLY-1305: Elfogadható minden kriptográfiai tördelési funkciós 
alkalmazáshoz. 

iv. Jelszó alapú kulcsszármaztatási funkciók és minimális követelmények: PBKDF2: 
Minimális ismétlésszám 10 000 kell hogy legyen, 16 bájtos salt értékkel. HKDF: Salt értékkel kell 
ellátni, és tartalmaznia kell az info input értéket. SCRYPT: A minimális körszám 
(rounds)/költségtényező 10 kell hogy legyen. Nem használható NIST SP800-108 KDF 
adatfolyam-titkosításhoz (Stream Encryption). Bcrypt (jelszókivonat helyi tárolására): A 
minimális körszám (rounds)/költségtényező legalább 10 kell hogy legyen. 

 

18.13 Külső e-mail: Az olyan bizalmas vagy magasabb besorolású Citi információkat tartalmazó egyéni e-
mailek esetén, amelyek vonatkozásában – az előírások és/vagy a Beszállító irányelve értelmében – nem 
megengedett Citi által jóváhagyott végpontok közötti titkosítási szoftver vagy eszköz használata, a 
titkosítási követelmények teljes körű teljesítéséhez átviteltitkosítás (pl. Transport Layer Security (TLS)) 
protokoll révén elvégzett gateway-ek, azaz átjárók közötti titkosítás) alkalmazható. A jóváhagyott, 
biztonságos e-mail protokollok a következők: 

i. Az Identify-Based Encryption (IBE) biztonságos e-mail funkcióval rendelkezik és kizárólag 
Citigroup fogyasztókkal érintkező megoldásaiban, a biztonságos levelezés és az eDelivery 
rendszerekben használatos 

ii. A Mutual TLS (MTLS) munkamenet-titkosítás funkcióval rendelkezik (nem titkosítja az e-mail 
adattartalmát) és olyan forgalmazók, partnerek és ügyfelek esetében használatos, akik 
megállapodás keretében előre letárgyalták ennek használatát 

iii. A Domain Keys Identified Mail (DKIM) hitelesítési és kulcskezelési funkcióval rendelkezik, és 
forgalmazók, partnerek és ügyfelek esetében használatos. 
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18.14 A hitelesítési és engedélyezési adatok cseréjéhez a jóváhagyott biztonsági protokoll a SAML v2.0. 
Minden egyes SAML-implementációt 2.0-ás változattal kell elvégezni. 

18.15 Privát hálózatok: Az elismert hatóságok által függetlenül szabályozott, és az engedélyezett vagy 
akkreditált felek (pl. SWIFT vagy központi bank) közötti üzleti tranzakciók végrehajtását illetően a 
pénzügyi szolgáltatási iparág normáit teljesítő privát hálózatokra mindaddig nem vonatkozik a 
személyazonosításra alkalmas bizalmas adatok átvitel közbeni titkosítási követelménye, amíg ezek a 
hálózatok megfelelő infrastruktúrát biztosítanak a titkosított átvitel teljes körű támogatásához. 

18.16 Hangátvitel és fax: A bizalmas vagy magasabb besorolású Citi információk faxon történő küldése vagy 
hanghívások révén történő megvitatása (ideértve az internetprotokoll feletti hangátvitelt, azaz a VoIP-t is) 
titkosítás nélkül is megengedett. Szükség esetén a Beszállítónak speciális eljárásokat és útmutatásokat 
kell kidolgoznia az ezeken a csatornákon keresztül továbbított bizalmas vagy magasabb besorolású 
információk védelmére. 

 
18.17 Kulcskezelés. 

i. A titkosításhoz iparági szabványoknak megfelelő titkosítási algoritmusokat és minimális 
kulcshosszúságokat kell alkalmazni. 

ii. A Citi harmadik felének hivatalosan dokumentált kulcskezelési életciklus-folyamattal kell 
rendelkeznie, olyan ellenőrzések megléte mellett, amelyek megvédik a kulcsokat a jogosulatlan 
felhasználástól vagy a kitettségtől. 

iii. A kulcsoknak egyedi céllal kell rendelkezniük, és nem használhatók fel semmilyen más célra, 
például más vállalati adatok titkosítására vagy harmadik fél belső használatára. 

iv. Szimmetrikus és privát kriptográfiai kulcsok soha nem jeleníthetők meg tiszta szövegben, és 
csak titkosított formában tárolhatók vagy továbbíthatók, egy kulcstitkosítási Kulcs (KEK) 
használatával. 

v. A kulcstitkosítási kulcsot (KEK) két vagy több kulcskomponensre kell felosztani, és XOR 
műveletet kell végrehajtani rajtuk a kibocsátás előtt, illetve kézi kulcsbevitelhez/betöltéshez. 

vi. A privát vagy szimmetrikus kulcsokat tartalmazó kulcstárakhoz való hozzáférést megfelelően el 
kell különíteni olyan szabályozókkat, amelyek kizárólag a jogosult személyekre vagy 
rendszerekre korlátozzák a hozzáférést. 

vii. Minden kérést a privát vagy szimmetrikus kulcsokat tartalmazó kulcstárakhoz való 
hozzáféréshez naplózni és dokumentálni kell ellenőrzési célokból, olyan részletekkel, minthogy 
ki, mikor és miért kívánt hozzáférni. 

viii. Önaláírt és helyettesítő karakteres tanúsítványok nem használhatók. 

ix. A kulcsoknak meghatározott kriptoperiódus időtartammal kell rendelkezniük, a NIST.SP.800.-
57pt1r5 alapján: A kulcs megváltoztatásának nem kell egyeznie a kulcs megadott lejáratával. A 
kulcsokat a lejárat előtt frissíteni vagy váltani kell, hogy alkalmazkodjanak a változásokhoz, 
egyeztetési problémákhoz és a rendszer fagyásához szükséges időhöz. 

x. A vezeték nélküli hálózatokat iparági szabványoknak megfelelő titkosítási algoritmusokkal kell 
titkosítani. 

xi. A bármilyen formájú titkosítási mechanizmust alkalmazó Beszállítóknak iparági szabványoknak 
megfelelő kulcskezelési eszközöket és technikákat kell alkalmazniuk. 

 

18.18 Hozzáférés-szabályozási felelősség. A bizalmas vagy magasabb szintű információk tárolására, 
azokhoz való hozzáférésre, azok kezelésére/feldolgozására és/vagy továbbítására használt, ellenőrzött 
információs rendszereknek az illetéktelen hozzáféréstől való megvédése érdekében a Beszállítónak kell 
kezelnie az összes rendszerhez és alkalmazáshoz tartozó logikai hozzáférések kiosztását; biztosítani kell 
az eljárások teljes mértékű dokumentációját, ellenőrizhetőségét, illetve a lehető legkisebb mértékű 
engedély megadását. 
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i. A Beszállító felel a szervezetén belüli valamennyi felhasználó hozzáférési jogosultságaiért. 

ii. A Beszállítónak olyan hozzáférés-szabályozó eljárásokat kell életbe léptetnie, amelyek 
biztosítják, hogy a felhasználóknak kizárólag a feladataik elvégzéséhez szükséges kiváltságokat 
és jogosultságokat biztosítják. 

iii. A Beszállító köteles bevezetni egy olyan eljárást, amely révén biztosítható, hogy az illetéktelen 
használat megelőzése érdekében minden alapértelmezett hozzáférési lehetőség eltávolításra, 
letiltásra vagy védelmezésre kerüljön. 

 

18.19 Felhasználói hozzáférés kezelése. A Beszállítónak kell kezelnie a bizalmas vagy magasabb szintű 
Citi adatokat feldolgozó, tároló és/vagy továbbító rendszerekhez és alkalmazásokhoz tartozó logikai 
hozzáférések kiosztását. Ide tartoznak a következők: 

i. Jóváhagyott hitelesítési rendszerek azonosítása és leltárba vétele. 

ii. A Citi adatokhoz tartozó bármiféle hozzáféréshez a vezető, vagy a vezető által kijelölt személy 
és a rendszer tulajdonosának jóváhagyása szükséges. 

iii. Egyéni felhasználónak nem adható ki különböző jogosultságok/beosztások kombinációja, mivel 
ez érdekellentétet eredményez, illetve sérti a felhasználók szétválasztásának (készítő-ellenőrző) 
szabályait. 

iv. Egy ellenőrzési folyamat a rendszer valamennyi felhasználójának kiosztott, vagy tőlük 
visszavont hozzáférési jogok áttekintéséhez és kezeléséhez. Az alacsony kockázatú 
Beszállítókra ez a követelmény nem vonatkozik. 

 

18.20 Felhasználók azonosítása és hitelesítése. A Beszállító minden ellenőrzött információs 
rendszerének el kell végeznie a platformhoz hozzáférni kívánó felhasználók vagy rendszerek 
azonosságának hitelesítését, mielőtt olyan munkameneteket vagy tranzakciókat indítana el, amely révén 
hozzá lehet férni Citi információkhoz. Minden felhasználót: 

i. Egy felhasználói azonosító segítségével egyénileg azonosítani kell, vagy hozzá kell rendelni a 

technológiai platformhoz; 

ii. Valamely hitelesítési módszer alkalmazásával hitelesíteni kell a technológiai platformon; az 
aktuálisan jóváhagyott módszerekért a Beszállítónak az elsődleges üzleti kapcsolattartójához 
kell fordulnia; 

iii. Megosztott hitelesítési infrastruktúra (pl. egyszeri bejelentkezés, csökkentett bejelentkezés vagy 
más, megosztott hitelesítési szolgáltatás) használata esetén az ilyen használatnak 
összhangban kell állnia a hitelesítési követelményekkel; az aktuálisan jóváhagyott módszerekért 
a Beszállítónak az elsődleges üzleti kapcsolattartójához kell fordulnia; 

iv. Felhasználói hitelesítés külső kapcsolatok esetén: (Lásd: 18.8.9 Távoli hozzáférés). 

 

18.21 Ideiglenes privilegizált hozzáférés. A Beszállító köteles leltárt vezetni minden egyes privilegizált, 
illetve adminisztrátori fiókról. Privilegizált funkcionális azonosítók esetén a közvetlen belépés lehetőségét 
ideiglenes privilegizált hozzáférési eljárás révén kell megadni. Az ellenőrzött információs rendszerekhez 
adott privilegizált hozzáférés esetén egy olyan ideiglenes privilegizált hozzáférés-kezelési eljárást kell 
követnie, amely tartalmaz egy dokumentált jelszó-/fiókkiadási eljárást, amely: 

i. Megköveteli a kérelmezőtől, hogy szerepeljen egy előzetesen jóváhagyott, engedélyezett 
felhasználókat tartalmazó listán, vagy a használat idején engedéllyel rendelkezzen; 

ii. Változás-/hibajelentés keretén belül dokumentált indoklást kér a hozzáférés megadása előtt. 

iii. Magában foglalja a hozzáférés alkalmával végrehajtott műveletek független felülvizsgálatát;  

iv. Magában foglalja a hozzáférés előre meghatározott időn – de legkésőbb 24 órán – belüli 
visszavonását/eltávolítását. 
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v. Termelési és bevezetést követő stabilizációs hozzáférést biztosít, például egy jelentős frissítés 
vagy bejelentett hiba kiküszöbölése után lehetővé teszi a hozzáférés legfeljebb hét (7) naptári 
napra történő meghosszabbítását. 

 

18.22 Folyamatos privilegizált hozzáférés. Egy, a Citi információk tárolására, feldolgozására, kezelésére 
és/vagy továbbítására használt ellenőrzött információs rendszerhez csak abban az esetben adható 
folyamatos privilegizált hozzáférés, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül: 

i. A folyamatos hozzáférés indoklása dokumentálásra kerül a jóváhagyási eljárás részeként. 

ii. A felhasználó felettese és az ellenőrzött információs rendszer információtulajdonosa/annak 
megbízottja jóváhagyta a hozzáférést. 

iii. Privilegizált azonosítóval való bejelentkezés esetén az adminisztrátorok számára tilos az e-
mailekhez való hozzáférés, a webes böngészés, illetve minden egyéb folyamat végrehajtása, 
kivéve, amelyhez privilegizált hozzáférési jogosultságban részesült. 

 

18.23 A felhasználók hozzáférési jogosultságainak felülvizsgálata a következőket kell tartalmazza: 

i. A Beszállítónak be kell vezetnie egy dokumentált eljárást a Citi információk tárolására, 
feldolgozására, kezelésére és/vagy továbbítására használt ellenőrzött információs 
rendszerekhez való szükségtelen felhasználói jogosultságok felülvizsgálata, ellenőrzése és 
törlése érdekében. 

ii. A Beszállító köteles legalább kétévente felülvizsgálni a felhasználói jogosultságokat és 
eltávolítani a szükségtelen hozzáférési engedélyeket. 

iii. A felhasználók nem vizsgálhatják felül vagy hagyhatják jóvá saját jogosultságaikat vagy a 
számukra felülvizsgálati jogot adó személy jogosultságait. 

iv. A termelési/üzletfolytonossági információs rendszerek esetén a privilegizált nem fix funkcionális 
azonosítókhoz tartozó jogosultságokat az azonosító tulajdonosának/annak megbízottjának 
évente felül kell vizsgálnia. 

v. A termelési/üzletfolytonossági információs rendszerek esetén a privilegizált funkcionális 
azonosítókhoz tartozó jogosult felhasználók listáját az azonosító tulajdonosának vagy 
tulajdonosainak/annak megbízottjának vagy megbízottjainak évente felül kell vizsgálnia. 

vi. Egy munkavállaló beosztásában bekövetkezett változást követően a Beszállítónak 21 naptári 
napja van a hozzáférés és a jogosultság felülvizsgálására, valamint a Citi adatokhoz való 
hozzáférés eltávolítására, amennyiben az az új beosztásukhoz már nem szükséges. 

 

18.24 Biztonságos bejelentkezési eljárások. 

i. A fix jelszóval rendelkező belépési azonosítókat ki kell zárni legfeljebb hat (6) 

egymást követő sikertelen bejelentkezési kísérlet esetén. 

ii. A blokkolt felhasználói belépési azonosítók egy iparági szabványoknak megfelelő 

visszaállítási szolgáltatás vagy más jogosult funkció révén aktiválhatók újra. Ha az operációs 

rendszer vagy az alkalmazás támogatja, feliratot kell megjeleníteni minden hálózati belépési 

ponton, ahol felhasználók jelentkeznek be vagy kerülnek hitelesítésre. 

 

18.25 Jelszókezelési rendszer. 

i. A fix felhasználói jelszavak soha nem jeleníthetők meg a képernyőn olvasható szövegként. 

ii. Az interaktív privilegizált funkcionális azonosítókhoz tartozó jelszavakat tilos olvasható szöveg 
formájában kódolni. 

iii. A jelszavaknak legalább nyolc (8) karakterből kell állniuk, amelyeknek betűket és számokat is 
tartalmazniuk kell, és nagybetűérzékenynek kell lenniük. 
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iv. PIN-kódok kizárólag abban az esetben használhatók egyedülálló hitelesítési módszerként az 
információs rendszerekhez való hozzáféréshez, ha az eszközhöz kapcsolódó fizikai 
megszorítások (pl. billentyűzet, telefon, okoskártya) miatt erre feltétlenül szükség van. 

v. A fix jelszavakat legalább 90 naptári naponta meg kell változtatni. Fontos tudnia továbbá:  

vi. Minden hitelesítési rendszernek alkalmaznia kell egy bejelentkezési inaktivitást/használat 
hiányát szabályozó funkciót, amely – ha technikailag lehetséges – nem engedélyezheti azt 100 
napnál tovább. A letiltott bejelentkezési azonosítókat a felhasználó vagy egy másik 
meghatalmazott funkció aktiválhatja újra. 

vii. A hitelesítési eljárásnak biztosítania kell, hogy legalább hat (6) jelszócsere során ne kerüljön 
ismételt beállításra ugyanaz a jelszó. 

 

18.26 Rendszerprogramok használata. A Beszállítónak gondoskodnia kell a rendszer- és 
alkalmazásbeállítások felülbírálására képes rendszerprogramok (pl. perifériás eszközökről történő 
indítás) használata korlátozott és ellenőrzött legyen. 

18.27 Munkamenet időtúllépés 

i. A Citi információk tárolására, feldolgozására és/vagy továbbítására használt ellenőrzött 
információs rendszerek valamennyi felhasználója esetén kötelező kell legyen az ismételt 
hitelesítés vagy bejelentkezés. 

ii. A felhasználóktól meg kell követelni az újrahitelesítést egy 30 percet nem meghaladó inaktivitási 
időszak után. Aktivitásnak minősül bármely beviteli eszköz használata (egér, billentyűzet, 
érintőképernyő stb.). Amennyiben az érvényesítést már biztosítja a jelszóvédelem alatt álló 
képernyőkímélő alkalmazása, az alkalmazás/egyszeri bejelentkezés érvényesítésére már nincs 
szükség. 

 

18.28 Bemeneti adatok érvényesítése. 

i. A Beszállítónak rendelkeznie kell az online biztonsági fenyegetések (pl. weboldalak 
keresztszkriptelése, SQL injekciós támadás stb.) elleni védelmet biztosító intézkedésekkel.  

ii. A bemeneti adatok érvényesítése minden internetes és intranetes alkalmazás esetén kötelező. 
 

18.29 Felhasználói hozzáférés megszüntetése. 

i. Elbocsátás vagy felmondás esetén a bizalmas vagy magasabb szintű Citi adatokhoz való 
hozzáférését biztosító felhasználói hozzáférést vagy jogosultságokat (felhasználói 
bejelentkezés az Asztalhoz/Active Directory-hoz, egyszeri bejelentkezés (SSO), e-mail, egyszeri 
jelszó (OTP) tokenek és távoli hozzáférés) a következő munkanap végéig el kell távolítani. 

ii. Ha egy munkavállaló hozzáféréssel rendelkezik a Citi tulajdonában lévő és irányítása alatt álló 
rendszerekhez, azonnal értesíteni kell a Citit azon munkavállaló beosztásának változásáról vagy 
elbocsátásáról. 

iii. A Beszállítónak rendelkeznie kell egy eljárással az eszközök visszavételére egy munkavállaló 
vagy alkalmazotti jogviszony nélküli személy munkaviszonyának megszüntetésekor, vagy azon 
személy felmondásakor. 

 

18.30 Távoli hozzáférés. A Beszállítónak távoli hozzáférés-szabályozással kell rendelkeznie azon 
hálózatok védelme érdekében, melyek képesek a bizalmas vagy magasabb szintű Citi adatokat tárolni, 
feldolgozni vagy továbbítani. Ezek közé tartozhatnak többek között a következők: 

i. A Citi információk tárolására, feldolgozására, kezelésére és/vagy továbbítására használt 
információs rendszerekhez való távoli hozzáférést meg kell védeni az illetéktelen használattól. 

ii. Minden olyan, a Beszállító által kezelt laptop és asztali számítógép esetén, amelyet Citi 
információk tárolására, feldolgozására és/vagy továbbítására használnak, és amellyel távoli 
hozzáférést kezdeményeznek úgy, hogy azon 
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bizalmas vagy magasabb szintű Citi információk vannak tárolva/feldolgozva, az iparági 
szabványoknak megfelelő titkosítási eszközzel végzett titkosítást kell alkalmazni.  

iii. Távoli kapcsolatokat kizárólag jóváhagyott, többfaktoros hitelesítést használó távoli hozzáférési 
megoldásokon keresztül szabad létrehozni. 

iv. A Beszállító által kezelt gépeknek saját aktív tűzfallal kell rendelkezniük akkor, amikor 
közvetlenül csatlakoztatják őket az internethez (vagyis nem Beszállító által kezelt tűzfalon vagy 
proxy szerveren keresztül). 

v. A Beszállító által kezelt eszközöknek rendszeresen kapcsolódniuk kell a Beszállító hálózatára, 
hogy az eszközök megkaphassák és telepíthessék a rendszeres szoftver- és vírusírtó 
frissítéseket, ami követelmény a hálózathoz való teljes hozzáféréshez. Kifejezetten az eszköz 
frissítése céljából engedélyezhető a korlátozott hozzáférés. 

vi. Ha egy nem vállalati tulajdonú és irányítás alatti eszköz segítségével férnek hozzá bizalmas 
vagy magasabb szintű Citi információkhoz, abban az esetben egy olyan jóváhagyott megoldást 
kell alkalmazni, mely letiltja a helyi gépre való letöltés lehetőségét. A következő ellenőrző 
eszközök bevezetése szükséges: 

a. Citi adatok személyes eszközre való letöltésének megakadályozása, egy vállalat által 
irányított megoldáson kívül. 

b. A Beszállítónak biztosítania kell az ilyen fajta hozzáférés védelmét token vagy 
tanúsítvány alapú hitelesítés révén, standard távoli hozzáférési technológiák (vagyis 
VPN, Horizon stb.) használatával. 

c. A Terminal Services, VMware Horizon és más hasonló távoli hozzáférési megoldások 
konfigurálása során le kell tiltani a megosztott vágólap, illetve a Blast, PCoIP, és RDP 
protokollokon keresztül használt meghajtó-csatlakoztatás funkciót. 

vii. A Beszállító teljes Személyzetének, beleértve, de nem kizárólagosan azokat az 
állandó/ideiglenes alkalmazottakat, vállalkozókat és alvállalkozókat, akiknek speciális, kiemelt 
és/vagy adminisztrátori szintű hozzáférésre van szükségük a rendszerekhez, adattárakhoz, 
alkalmazásokhoz és/vagy infrastruktúrához, ideértve többek között a rendszergazdákat, 
adatbázis-adminisztrátorokat, hozzáférés-felügyeleti adminisztrátorokat, tűzfal-
adminisztrátorokat, webhely-adminisztrátorokat stb., akik közvetlenül vagy közvetve 
kapcsolódnak a Citi számára nyújtott Szolgáltatásokhoz, többfaktoros hitelesítést kell 
alkalmazniuk, és az ilyen hozzáférést a Beszállítónak függetlenül kell naplóznia és felügyelnie 
gyanús tevékenység és/vagy jogosulatlan hozzáférés tekintetében, a Citi fent említett, 
Beszállítókra vonatkozó követelményeivel összhangban. 

 

18.31 A „tiszta asztal, tiszta képernyő” elve. A Beszállító személyzetétől elvárjuk, hogy minden létező 
formában védelmezzék a Citi információkat, beleértve a munkaterületen felhasznált vagy tárolt fizikai 
információkat is. A Beszállítók kötelesek e követelményt minden dolgozójukkal közölni legalább évente 
az információbiztonsági tudatossági képzéseken. 

18.32 Tűzvédelem. 

i. A Beszállító köteles betartani a fizikai biztonságra és biztonságos munkakörnyezet teremtésére 
vonatkozó minden alkalmazandó jogi és szabályozási követelményt, beleértve a helyi 
tűzvédelmi előírásokat is. 

ii. A Beszállító köteles tűzérzékelő, riasztó és tűzoltó rendszer(eke)t használni. Ezen 
rendszer(eke)t évente ellenőrizni és tesztelni kell. 

 

18.33 Fizikai biztonság. 

i. A Citi információkat biztonságos területeken kell tárolni, olyan hozzáférési 

szabályozások mellett, amelyek kizárólag a jogosultsággal rendelkező személyzeti 
tagokra korlátozzák a hozzáférést. 
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ii. A Beszállítónak rendelkeznie kell egy dokumentált és ellenőrizhető fizikai hozzáférési 
rendszerrel. 

iii. A Beszállítónak a környezet és a nyújtott szolgáltatások szempontjából megfelelő 

biztonsági riasztó/behatolásgátló rendszereket kell használnia, többek között harmadik fél 

által megfigyelt biztonsági riasztót, biztonsági őröket és videókamerás megfigyelést. 

iv. A Beszállítónak rendelkeznie kell egy dokumentált látogatási irányelvvel, amely magában 

foglalja a látogatók azon kötelezettségét, hogy érkezéskor, illetve be- és kijelentkezéskor 

ellenőrizhetően azonosítsák magukat. 

18.34 Üzembiztonsági eljárások és felelősség. 

i. Amennyiben a Beszállító szoftverfejlesztő szolgáltatásokat nyújt a Citi számára, 

rendelkeznie kell egy dokumentált Biztonságos rendszerfejlesztési életciklussal, mely 

összhangban áll a Citi minimumkövetelményeivel. 

ii. A Beszállítónak rendelkeznie kell egy dokumentált változáskezelési eljárással. 

iii. A Beszállítónak rendelkeznie kell egy, a releváns iparági normákkal összhangban álló 

dokumentált kapacitáskezelési eljárással. 

iv. Adott esetben a Beszállítónak gondoskodnia kell arról, hogy a fejlesztési, tesztelési és 

termelési környezetek fizikailag és/vagy logikailag el legyenek különítve egymástól. 

18.35 Kártevők elleni védelmi intézkedések. A Beszállítónak gondoskodnia kell arról, hogy sor kerüljön a 
kártékony programok (pl. vírusok, férgek, trójai falovak, hirdetési programok, kémprogramok, 
zsarolóvírusok, vagy más hasonló kibertámadások, amelyek során adatok veszhetnek el) behatolását 
akadályozó és feltáró megfelelő óvintézkedési eljárások életbe léptetésére, valamint köteles az ezen 
fenyegetésekkel szembeni védelmet biztosító megelőző, feltáró és helyreállító ellenőrzési eljárásokat 
bevezetni. A Beszállító köteles: 

i. Vírusirtó és kémprogram-eltávolító technológiákat alkalmazni, frissíteni és fenntartani 

minden olyan személyi számítógépen, helyi hálózati (LAN) szerveren, e-mail-szerveren 

és más eszközön, amelyet Citi információk tárolására, feldolgozására és/vagy 

továbbítására használnak. 

ii. Biztonsági beállításokat alkalmazni, hogy ezzel megakadályozzák a 

vírusirtó/kémprogram-eltávolító program, illetve az ütemezett vizsgálatok végfelhasználók 

általi kikapcsolását. 

iii. Központilag vezérelt, automatikus eljárásokat bevezetni a vírusírtó és a kémprogram-

eltávolító szoftver konfigurálásához és frissítéséhez 

iv. A nem megfelelő, elavult vírusírtó-aláírásokkal vagy keresési motorokkal rendelkező 
számítógépek azonosítására és kezelésére szolgáló folyamatok bevezetése szükséges. 

18.36 Mobilkódok elleni védelmi intézkedések. A Beszállítóknak gondoskodniuk kell arról, hogy sor 
kerüljön a mobilkódok használatának felügyeletét lehetővé tevő óvintézkedési eljárások életbe 
léptetésére. Ha a mobilkódok használata megengedett, minimumkövetelmény, hogy a konfiguráció 
megfeleljen valamennyi iparági normának és Citi felé vállalt szerződéses kötelezettségnek, biztosítsa, 
hogy az engedélyezett mobilkód egy egyértelműen meghatározott és dokumentált biztonsági irányelv 
szerint működjön, és megelőzze az illetéktelen mobilkódok futtatását. 



A Citi Beszállítókra vonatkozó követelményei Oldal: 41/61 

© 2021 CITIGROUP INC. 

 

 

 
 

 
Az operációs rendszert vagy platformot befolyásolni képes (Sandbox környezeten kívüli) mobilkódok 
esetén a Beszállítónak biztosítania kell, hogy: a Beszállító által közzétett mobilkódokat egy, a Citi által 
jóváhagyott hitelesítésszolgáltató írja alá, és a hitelesítési tanúsítvány életciklusát – a lejárattal vagy a 
frissítéssel kapcsolatos intézkedések végrehajtása érdekében – a Beszállító kezelje; A lejárt 
tanúsítvánnyal rendelkező hitelesített mobilkódok eltávolításra kerüljenek a termelési környezetből. 

 

18.37 Eseménynaplózás. A Beszállítónak gondoskodnia kell arról, hogy a Citi információkhoz való 
hozzáféréshez, azok tárolásához, feldolgozásához, kezeléséhez és/vagy továbbításához használt 
valamennyi ellenőrzött információs rendszer infrastruktúra- vagy alkalmazásszintű eseményrögzítést kell 
alkalmazzon a következők naplózásához: 

i. A kapcsolódó platformra vonatkozó, az infrastrukturális biztonság szempontjából releváns 

tevékenységek 

ii. A tűzfal vagy IDS/IPS rendszer által generált biztonsági eseményekhez köthető 
rendszerriasztások 

iii. A rendszerbiztonságot érő támadási kísérletek (pl. sikertelen bejelentkezési kísérletek) 

iv. Minden olyan jelentős esemény, amely pénzügyi tranzakciókhoz és Citi információkhoz 
kapcsolódik, kifejezetten beleértve a következő eseményeket: 

a. Pénzügyi tranzakciók frissítése; 

b. Személyazonosításra alkalmas bizalmas információk frissítése; 

c. Korlátozott hozzáférésű adatok frissítése; 

d. Hitelesítési adatok frissítése. 

v. A Citihez fűződő alkalmazások (webhelyek és mobilalkalmazások) esetén a munkamenet 
elemeit (minimum az IP-címet vagy más releváns információt), mint amilyen az egyéni 
eszközazonosító, kötelező rögzíteni – amikor az technikailag lehetséges – és naplózni a 
csalásokkal kapcsolatos vizsgálatok segítése érdekében. Ezeket az elemeket a Citi 
tranzakciók és Citi számlanyitási tevékenységek esetén kell rögzíteni. Az információkat 
úgy kell rögzíteni, hogy a munkamenet-elemet a tranzakcióhoz vagy a számlanyitáshoz 
lehessen kapcsolni. 

vi. Az információbiztonság adminisztrálásával kapcsolatos jelentős eseményeket kötelező 
naplózni, kifejezetten beleértve az alábbiakat: 

a. Felhasználó létrehozása; 

b. Felhasználói hozzáférési jogosultságok módosítása; 

c. Profilok törlése, létrehozása és módosítása az ellenőrzött információs rendszeren 
belül. 

d. Jelszóvisszaállítás; 

e. A rendszer biztonsági beállításait érintő változtatások. 

f. A privilegizált funkcionális azonosítók minden interaktív tevékenységét kötelező naplózni. 

g. A biztonsági naplóknak – a naplót generáló rendszertől függetlenül – legalább az 
alábbi információkat tartalmazniuk kell, kivéve, ha ez technikailag nem lehetséges: 

1. Esemény dátuma és ideje (UTC időformátumban); 

2. A műveletet végrehajtó személy felhasználói azonosítója; 

3. Esemény típusa; 

4. Érintett eszköz vagy erőforrás megnevezése; 

5. Hozzáférés típusa (törlés, módosítás stb.); 

6. Esemény sikeressége vagy sikertelensége vii. Forrás (terminál, port, hely, IP-cím, 
hoszt neve stb.). 
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18.38 Naplóadatok védelme. A Beszállítónak gondoskodnia kell az eseménynaplók integritásának 
megőrzését szolgáló hozzáférés-szabályozó eljárások meglétéről az indítás, kikapcsolás, tárolás és 
továbbítás során. 

i. Az eseménynaplók jogosulatlan módosításának megelőzése érdekében a Beszállítónak 

biztosítania kell, hogy a naplók ne legyenek felülírhatók vagy módosíthatók azon 

rendszerfelhasználók által, akiknek a tevékenységét követik. 

ii. A Beszállítónak a Citi Nyilvántartáskezelési szabályzatával és a vonatkozó jogi és 

szabályozási követelményekkel összhangban álló megőrzési időszakot kell meghatároznia, 

fenntartania és betartania a naplózási adatokra vonatkozóan. 

iii. Az egyazon szervezeten vagy biztonsági domainen belüli minden releváns 

információfeldolgozó rendszer óráját szinkronizálni kell egy megbízható időforrással. 

 

18.39 Megfigyelő rendszerek használata. A következő események – közvetlen vagy automatizált 
felülvizsgálati folyamat révén való – rögzítése, naplózása és felülvizsgálata kötelező: 

i. A tűzfal vagy IDS/IPS rendszer által generált biztonsági eseményekhez köthető 

rendszerriasztások 

ii. A kritikus fontosságú erőforrásokat érintő frissítések, a biztonsági normákban foglaltak szerint. 

iii. A privilegizált funkcionális azonosítók, illetve ideiglenes azonosítók minden interaktív 
tevékenysége 

iv. Kivételek: 

a. Jogosultságok megvonása egy felhasználótól, szerepkörtől vagy profiltól; ii. Ha az 
információbiztonság adminisztrálásával kapcsolatos tevékenységek végrehajtására 
végponttól végpontig terjedő integritásvédelemmel ellátott automatizált 
munkafolyamat / teljesítő rendszer révén kerül sor. 

 

18.40 Naplók korrelációja és felülvizsgálata. 

i. Amikor egy naplózott esemény riasztást vált ki, az esemény felülvizsgálják, illetve 

nyomonkövetési műveletekre és vizsgálatra kerül sor, amennyiben valami arra utal, 

hogy potenciálisan káros információbiztonsági incidens történhetett. 

ii. A Beszállító köteles biztosítani az eseménynaplók összevonását egy központi naplókezelési, 

mint például egy Biztonsági információ és eseménykezelő (SIEM) rendszerben, vagy egy 

naplóelemző eszközben, a naplók korrelációs elemzése és felülvizsgálata érdekében. Ez 

lehet egy központi naplókezelési rendszer egy adott funkciója, vagy egy különálló eszköz is. 

Az alacsony kockázatú forgalmazókra ez a követelmény nem vonatkozik. 

iii. A magas kockázatú Beszállítóknak rendszeresen el kell végezniük a biztonsági információ 

és eseménykezelő rendszer vagy a naplóelemző eszköz felülvizsgálatát és beállítását a 

felhasználható események beazonosításának javítása érdekében. 

 

18.41 Operációs szoftverek szabályozása. 
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i. A Beszállítónak biztosítania kell, hogy kizárólag olyan operációs rendszerek és szoftverek 
legyenek használatban, amelyeket jelenleg egy iparági szinten elfogadott kereskedelmi 
szolgáltató támogat, vagy amelyekhez aktív és megfelelő, a biztonsági problémák 
kiküszöbölését célzó javítócsomagok és konfigurációs frissítések állnak rendelkezésre; 

ii. A Beszállítónak biztosítania kell, hogy bevezetésre kerüljön egy olyan dokumentált 

eljárás, amely megszabja a jóváhagyott biztonsági javítások és konfigurációk 

alkalmazásának határidejét. 

iii. A Beszállító és a Citi közötti különálló karbantartási megállapodástól függetlenül a 

Beszállítónak biztosítania kell, hogy a Citi számára kifejlesztett és licencmegállapodás hatálya 

alá tartozó szoftverek esetében ne legyen szükség nem támogatott, ismert sérülékenységgel 

rendelkező szoftverek verzióinak használatára ÉS ezek legyenek szükség szerint megfelelő 

időben frissítve és javítva. 

iv. A Citi információ feldolgozására használt nyílt forráskódú alkalmazásszoftvert ismert 

Beszállítóktól kell beszerezni, és támogatást igényelnek. 

 

18.42 Szoftverfejlesztési biztonság. 

i. A szoftverszállítónak rendelkeznie kell egy dokumentált, naprakész, vezetőség 

által jóváhagyott szoftverfejlesztési életciklussal (SDLC). 

ii. A biztonságot az SDLC minden szakaszában felül kell vizsgálni 

iii. A biztonságos kódolási gyakorlatokat be kell tartani. 

 

18.43 Sebezhetőség és fenyegetéskezelés. Ha a Beszállító bizalmas Citi információkat tart fenn vagy tárol 
egy webhelyen vagy interneten elérhető rendszeren, akkor a Citit érintő termékekkel vagy 
szolgáltatásokkal kapcsolatos sebezhetőség vagy fenyegetés (ezek mindegyike „Sebezhetőség”) elleni 
védelem érdekében a Beszállítónak meg kell felelnie a következő Követelményeknek. Általánosságban 
véve a Beszállító köteles: 

i. Kijelölni egy Beszállítói alkalmazottat, aki jártas a számítógépes biztonsági ügyekben, 

hogy válaszoljon a Citi számítógépes biztonsággal kapcsolatos kérdéseire. 

ii. Üzletileg észszerű erőfeszítéseket tenni a számítógépes biztonsági résekkel kapcsolatos 

információk megbízható forrásainak, mint például a FIRST, a CERT/CC és a Beszállítói 

levelezőlisták rendszeres követésére, és meghozni a megfelelő intézkedéseket a releváns 

szervizcsomagok, javítások, frissítések és megoldások megszerzésére, alapos tesztelésére, 

alkalmazására és a Citi számára történő biztosítására. 

iii. Legalább negyedévente letesztelni az információbiztonsági intézkedéseinek 

megvalósítását hálózati, rendszer- és alkalmazássebezhetőség-ellenőrző eszközök 

és/vagy behatolási tesztek segítségével. 

iv. Engedélyezni a Citi számára, hogy a Citi a saját költségén és észszerű időben 

sebezhetőségi, etikai feltöréssel járó vagy egyéb biztonsági értékelést 

végezzen, hogy ellenőrizze, eleget tesz-e a Beszállító a bármely Szerződésből 

és a jelen Követelményekből fakadó kötelezettségeinek, mely vonatkozhat 

többek között, de nem kizárólagosan a szabályzatok, folyamatok és eljárások 

felülvizsgálatára, a fizikai biztonsági intézkedések helyszíni értékelésére, a 

hálózat, a rendszer és az alkalmazások sebezhetőségi ellenőrzésére, valamint 

a behatolás tesztelésére, kereskedelmi forgalomban kapható eszközök és/vagy 

ipari szabványos gyakorlatok felhasználásával ezen ellenőrzések 

elvégzéséhez. 
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v. Legalább 180 napig (vagy törvény, illetve szerződés által megkövetelt 

hosszabb ideig) részletes naplófájlokat kell vezetni a Beszállító rendszerein 

végzett összes tevékenységről, beleértve, korlátozás nélkül: 

a. Minden létrehozott munkamenetről 

b. Felhasználótól vagy más rendszertől származó konkrét információk fogadásával 
kapcsolatos információkról 

c. A sikertelen felhasználói hitelesítési kísérletekről 

d. Az erőforrásokhoz (szoftverekhez, adatokhoz, folyamatokhoz stb.) való jogosulatlan 
hozzáférési kísérletekről 

e. Az adminisztrátori műveletekről 

f. A biztonsági profilok, jogosultsági szintek, alkalmazásbiztonsági konfigurációk és/vagy 
rendszererőforrások módosítása kapcsán generált eseményekről (pl. kiadott 
parancsok). 

 

vi. A naplófájlokat védeni kell az illetéktelen hozzáféréssel, módosítással vagy törléssel szemben. 

Ezen túlmenően a Citi nyilvántartáskezelési szabályzatának megfelelően, beleértve az ilyen 

nyilvántartások Citi által előírt megőrzési idejét, köteles megőrizni az adatvédelmi vagy egyéb 

biztonsági információs kockázatértékelésekkel kapcsolatos nyilvántartásokat, valamint adott 

esetben és szükség szerint a szokásos biztonsági intézkedésekkel és vizsgálatokkal 

kapcsolatos nyilvántartásokat. 

vii. Ha a Beszállító vállalkozókat vagy alvállalkozókat vesz igénybe a Szolgáltatások nyújtásához, 

a Beszállító saját költségén biztosítja, hogy a jelen Követelmények alapján megkövetelt 

sebezhetőségi értékeléseket ugyanolyan időben végezzék el, mintha a Beszállító közvetlenül 

nyújtaná ezeket a Szolgáltatásokat, továbbá biztosítja, hogy bármely vállalkozó vagy 

alvállalkozó számára az ilyen értékelések elvégzésére vonatkozó követelmény rögzítve legyen 

a Beszállító és a vállalkozó/alvállalkozó közötti, a Szolgáltatásra vonatkozó megállapodásban, 

beleértve a szövegezést, amely felhatalmazza a Citit az ilyen értékelések elvégzésére. 

viii. Ha a Beszállítót egy összeolvadás, felvásárlás vagy hasonló ügylet keretében 

felvásárolják vagy a Beszállító felvásárol egy másik jogi személyt, és az ilyen 

tranzakció valószínűleg hatással lesz a Szolgáltatásokra, a Beszállító köteles 

haladéktalanul írásban értesíteni a Citit, továbbá a Beszállítónak el kell végeznie 

a létrejövő szervezet kapcsán egy jelen Követelményeknek megfelelő 

információbiztonsági értékelést, annak biztosítása érdekében, hogy a változások 

ne legyenek hatással az ezeknek való megfelelésre. 

ix. Folyamatok végrehajtása. A Beszállító köteles bevezetni egy sebezhetőség- és 

fenyegetéskezelési eljárást, amely átfogóan tárgyalja és/vagy tartalmazza a következőket: (a) 

Sebezhetőségek felfedezése és kezelése minden olyan eszközben, mely bizalmas vagy 

magasabb szintű Citi adatok feldolgozására, tárolására, az azokhoz való hozzáférésre, vagy 

azok továbbítására szolgálhat; (b) A legalább havonta elvégzett vizsgálatok megkövetelése 

egy olyan eszköz segítségével, mely felfedezi a jelenleg ismert sebezhetőségek 

előfordulásának eseteit; (c) A sebezhetőségek rangsorolása a „Common Vulnerability Scoring 

System (CVSS) v3.0” (lásd: https://www.first.org/cvss) sebezhetőségi pontozási rendszer 

segítségével, a súlyosság függvényében megadott helyreállítási ütemtervvekkel együtt; (d) A 

sebezhetőségi javítások kötelező tesztelése a teljes körű termelési üzembe helyezést 

megelőzően; (e) Egy vészhelyzeti folyamatot a kritikus Sebezhetőségek orvoslására; (f) 

Amennyiben a Beszállító bizalmas vagy magasabb szintű Citi adatokat tart fenn internet-alapú 

alkalmazásokon és infrastruktúrán, 

http://www.first.org/cvss)
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abban az esetben a Beszállítónak, vagy egy ilyen típusú értékelésekre szakosodott külső 

félnek évente el kell végeznie egy sebezhetőséget értékelő penetrációs tesztet („Pen Test); (g) 

A Beszállító köteles nyomon követni azon eszközöket, melyek kezdik elérni vagy már elérték 

az élettartam vége (End of life, röviden „EOL”) vagy a forgalmazói támogatás vége (End of 

Vendor Support, röviden „EOVS”) állapotot, és rendelkeznie kell az ezen eszközök frissítésére 

vagy cseréjére szolgáló folyamatokkal. 

x. Értesítés. Ha a Beszállító egy, a Citit érintő termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos 

sebezhetőséget azonosít be, a Beszállító az azonosítást követő 48 órán belül írásban értesíti 

a Citit, és mellékeli a Beszállító által tett helyreállítási intézkedések leírását. Ha a Beszállító 

egy, a Citit érintő termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos sebezhetőségről értesül 

megbízható folyamat-közzétételi csatornák (sérülékenység közzététele a nemzeti 

sérülékenységi adatbázisban (NVD) vagy külső biztonsági kereskedők által biztosított 

fenyegetés katalógus útján) révén, a Beszállító a közzétételt követő 48 órán belül írásban 

értesíti a Citit. Minden értesítésnek információt kell tartalmaznia a sérülékenységről, valamint 

arról, hogy a sérülékenység érinti-e a Citit, és kihasználható-e távolról; illetve a Common 

Vulnerabilities and Exposures (CVE) pontszámát. A Beszállítónak friss tájékoztatást kell 

biztosítania a Citi számára a sérülékenység elhárításáig. Azokban az esetekben, amikor a Citi 

azonosít be egy sebezhetőséget, a Citi értesítheti erről a Beszállítót, a Beszállító pedig a jelen 

fejezetnek megfelelően haladéktalanul orvosolja a sebezhetőséget. 

 

18.44 Kármentesítés. Ha a Beszállító egy sebezhetőséget azonosít be, a Beszállító az azonosítást követő 
48 órán belül írásban értesíti a Citit, és mellékeli a Beszállító által tett helyreállítási intézkedések leírását. 
Az e fejezetnek megfelelően benyújtott minden egyes sebezhetőség bejelentésénél a bejelentő fél felméri 
az adott sebezhetőség kockázati szintjét és hatását a súlyosság és a Citit érintő kockázat alapján, 
továbbá kockázati prioritási szintet rendel hozzá az „A” Függelékben megadott Common Vulnerability 
Scoring System (CVSS, a sebezhetőségek rangsorolása) alapján (lásd https://www.first.org/cvss). A 
kockázati szint hozzárendelését és elfogadását követően a Beszállító kiküszöböl minden azonosított 
közepes, magas vagy kritikus szintű sérülékenységet. Ahol ez lehetséges, az érintett sebezhetőség 
javítását elérhetővé kell tenni a jelenleg telepített kiadáshoz tartozó biztonsági csomag keretében. Ha a 
Beszállító nem tudja vagy nem szándékozik kiküszöbölni a sebezhetőséget a Citi megelégedésére a 
megadott határidőn belül, akkor a Citi (a megszüntetett részre vonatkozóan) minden további felelősség 
vagy pénzügyi kötelezettség nélkül megszüntetheti a vonatkozó licencet, a Beszállító pedig 
haladéktalanul visszatéríti a Citi részére a kifizetett licencdíjak időarányos részét. 

http://www.first.org/cvss)
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18.45 Kommunikációs biztonsággal kapcsolatos hálózatvédelmi intézkedések 

i. A Beszállítók Citi információkhoz való hozzáférésre, azok tárolására, feldolgozására, kezelésére 
és/vagy továbbítására használt hálózatait meg kell védeni a fenyegetésekkel szemben, és 
gondoskodni kell a hálózatot használó információs rendszerek biztonságáról. Ide tartoznak a 
hálózaton keresztüli továbbítás alatt álló információk is. 

ii. A bizalmas vagy magasabb besorolású Citi információkat tilos folyamatosan internetes 
demilitarizált zónában (határhálózaton) található rendszeren tárolni. 

iii. A Citi információkhoz való hozzáférésre, azok tárolására, feldolgozására, kezelésére és/vagy 
továbbítására használt hálózatok vonatkozásában a Beszállítónak biztosítania kell, hogy: 

iv. Kizárólag olyan vezeték nélküli helyi hálózatok (WLAN) vagy más vezeték nélküli eszközök 
kapcsolódhassanak a Citi információkat tartalmazó hálózatokhoz, amelyek a jogosulatlan 
hozzáférés ellen megfelelő védelemmel rendelkeznek (PEAP-TLS, EAP-TTLS stb.); 

v. A Beszállító globális hálózatához való, külső IP-címről kezdeményezett valamennyi kapcsolódás 
esetén aktív legyen a Beszállító tűzfala; 

vi. Aktív legyen egy olyan valós idejű behatolásérzékelő rendszer vagy behatolásmegelőző 
rendszer, amely felügyeli és védelmezi a Citi információkhoz való hozzáférésre, azok tárolására, 
feldolgozására és/vagy továbbítására használt hálózathoz befutó való valamennyi internetes 
kapcsolatot. 

vii. A Beszállító webhelyein hosztolt valamennyi, a Citi védjegye alá tartozó alkalmazás és 
szolgáltatás a Citi által jóváhagyott anti-DDoS (elosztott szolgáltatásmegtagadási támadások 
elleni) szolgáltatással vagy más, a Citi által érvényesített hasonló védelemmel rendelkezzen; 

viii. A külső tűzfalak esetén alapértelmezetten a „minden visszautasítása” beállítás legyen 
konfigurálva; A tűzfal beállításait a legkisebb jogosultság elve és minden, a tűzfal által elutasított 
csatlakozási kísérlet (pl. csomag eldobása) alapján kell megadni. 

 

18.46 Elkülönítés a hálózatokon. 

i. A Beszállítónak biztosítania kell, hogy a Citi információk hozzáférésére, tárolására, 
feldolgozására, kezelésére és/vagy továbbítására használt, internet révén elérhető valamennyi 
információs rendszer és alkalmazás kizárólag a Beszállító demilitarizált zónáján 
(határhálózatán) keresztül legyen hozzáférhető. 

ii. Vészhelyzet esetén a Beszállítónak képesnek kell lennie a hálózat különböző részeihez való 
hozzáférés szűrésére (pl. portok szűrésére vírus betörése esetén) a hálózatbiztonsági 
események hatásának csökkentése érdekében. 

iii. A távoli hozzáférésért és hosztbiztonságért felelős osztálynak csoport (pl. személyzet, 
alvállalkozók) alapú hozzáférés-szabályozást kell alkalmazniuk a Beszállító hálózatain elérhető 
hálózati erőforrásokhoz való hozzáférés korlátozása érdekében. A hoszt szintjén a hozzáférés-
szabályozás a csoport vagy az egyén szintjén is kivitelezhető. 

18.47 Berendezések azonosítása a hálózatokon. 

i. A technológiai platformoknak azonosítaniuk és hitelesíteniük kell az olyan egyenrangú 
technológiájú platformokat, melyek összemérhetőek az interakció és más kockázatenyhítő 
kontrollok információbiztonsági kockázati szintjeivel. 

ii. Kizárólag a jelen követelményeknek megfelelő és a Citi által jóváhagyott Beszállítói eszközök 
(hardverek, többek között asztali számítógépek, laptopok) férhetnek hozzá a Beszállító Citi 
információk tárolására, feldolgozására vagy továbbítására használt hálózatához. 
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iii. Kizárólag a jelen követelményeknek megfelelő és a Citi által jóváhagyott Beszállítói eszközök 
(hardverek, többek között asztali számítógépek, laptopok, eltávolítható adattárolók) férhetnek 
hozzá a Citi hálózatához. 

18.48 Biztonsági követelményekkel kapcsolatos elemzés és specifikációk. 

i. A Beszállítónak különálló információbiztonsági eljárásokkal kell kiegészítenie saját eljárásait és 
folyamatait az alkalmazások, termékek és szolgáltatások kiválasztására, kifejlesztésére és 
bevezetésére vonatkozóan. 

ii. A Beszállítónak biztonságos kidolgozási eljárással kell rendelkeznie a Citi információk 
tárolására, feldolgozására és/vagy továbbítására használt valamennyi rendszer esetén. 

iii. A biztonságos kidolgozási eljárásnak magában kell foglalnia a biztonsági/standard kidolgozási 
beállítások termelésbe történő bevezetéskor végrehajtandó automatizált konfiguráció-
ellenőrzését támogató eszközöket. 

 

18.49 Online tranzakciók. 

i. Adott esetben a Beszállítónak rendelkeznie kell olyan információs rendszerekkel, amelyek 
dinamikus jelszavakat vagy digitális tanúsítványokat használnak a belépési adatok 
azonosításához. 

ii. Minden tanúsítvány élettartamát legalább két (2) évente helyettesíteni kell. 

iii. Internetes webhelyek, valamint a Citi és a Beszállító közötti közvetlen kommunikáció esetén 
kiterjesztett ellenőrzésű (Extended Validation, EV) tanúsítványokat kell használni. 

iv. Minden olyan Beszállítói alkalmazásnak, amely tárolja, feldolgozza, kezeli vagy hozzáfér a Citi 
információkhoz, hosztolja a Citi márkanevű internetes alkalmazásokat, vagy kapcsolódik a Citi 
hálózati erőforrásaihoz: 

v. Rendelkeznie kell egy hitelesítési módszerrel a hozzáférhető adatok / funkciók típusa alapján;  

vi. Többtényezős hitelesítési (MFA) megfelelőségértékelést kell elvégeznie; 

vii. Be kell vezetnie egy, a gyanús online tevékenységek észlelését (SAM) célzó megoldást; 

viii. Ezek mindegyike esetében az aktuális követelményeket illetően a Beszállítónak az elsődleges 
üzleti kapcsolattartójához kell fordulnia. 

 

18.50 Változásellenőrzési eljárások. 

i. A Beszállítónak biztosítania kell, hogy a tűzfalakat, behatolásérzékelő rendszereket vagy 
behatolásmegelőző rendszereket érintő konfigurációs változások a Beszállító változáskezelési 
eljárásán keresztül menjenek végbe. 

ii. A termeléshez ideiglenes azonosítók révén megadott hozzáférést naplózni és felügyelni kell a 
környezetet érintő változtatások nyomon követése érdekében. 

iii. A személyazonosításra alkalmas bizalmas vagy magasabb besorolású, illetve magas integritási 
vagy elérhetőségi szintű információbiztonsági kockázati értéket tartalmazó ellenőrzött 
információs rendszerek esetén a 10.7. szakasz q. pontja (Eseménynaplózás) szerint rögzített 
naplókat a Beszállítónak szúrópróbaszerűen kell felülvizsgálnia. A felülvizsgálatot megfelelő, 
kockázatalapú kiválasztási módszer alapján is lehet végezni. 

iv. A felülvizsgálatnak meg kell erősítenie, hogy az ideiglenes privilegizált hozzáférés keretén belül 
végrehajtandó változtatások bevezetésére rendeltetésszerűen került sor. 

 

18.51 Információszivárgás. A Beszállítónak rendelkeznie kell egy, az információk, többek között az 
alábbiak kiszivárgását megelőző dokumentált biztonsági kódolási normával: 
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i. Részletes rendszerinformációk (pl. szervertípus és technológia). 

ii. A könyvtárfa struktúráját és a kapcsolódó adatbázis típusát felfedő stack trace-k és 
kivételhibák. 

 

18.52 Tesztadatok. A Citi által Bizalmas vagy magasabb kockázatúként meghatározott információk nem 
használhatók vagy tárolhatók szoftveralkalmazások fejlesztési és tesztelési környezeteiben, kivéve, ha 
az információk azonosításra alkalmas információit eltávolították, eltakarták és/vagy rejtjelezték iparági 
szabványoknak megfelelő eszközök és módszerek segítségével, amíg meg nem szűnik ezen adatok 
érzékeny jellege, illetve ha a termelési rendszerben is használt védelmi intézkedéseket alkalmazzák. 

18.53 Adatok továbbítása. A Beszállító nem továbbíthat Bizalmas vagy magasabb kockázatú információkat 
titkosítatlan módon nyilvános hálózaton (például interneten) keresztül. Ha a Citi által meghatározott 
Bizalmas vagy magasabb kockázatú információkat nyilvános hálózatokon keresztül küldenek, ezeket az 
információkat olyan titkosítási algoritmussal, erősséggel, adat-helyreállítással és kulcstárakkal kell 
titkosítani, amelyek összhangban vannak a Citi irányelveivel és normáival és/vagy a kölcsönösen 
elfogadott jelenlegi iparági szabványoknak számító titkosítási protokollokkal. 

18.54 A Beszállítói személyzet hozzáférése a Beszállítói információs rendszerekhez. A Beszállító teljes 
Személyzetének, beleértve, de nem kizárólagosan azokat az állandó/ideiglenes alkalmazottakat, 
vállalkozókat és alvállalkozókat, akiknek speciális, kiemelt és/vagy adminisztrátori szintű hozzáférésre 
van szükségük a rendszerekhez, adattárakhoz, alkalmazásokhoz és/vagy infrastruktúrához, ideértve 
többek között a rendszergazdákat, adatbázis-adminisztrátorokat, hozzáférés-felügyeleti 
adminisztrátorokat, tűzfal-adminisztrátorokat, webhely-adminisztrátorokat stb., akik közvetlenül vagy 
közvetve kapcsolódnak a Citi számára nyújtott Szolgáltatásokhoz, többfaktoros hitelesítést kell 
alkalmazniuk, és az ilyen hozzáférést a Beszállítónak függetlenül kell naplóznia és felügyelnie gyanús 
tevékenység és/vagy jogosulatlan hozzáférés tekintetében, a Citi fent említett, Beszállítókra vonatkozó 
követelményeivel összhangban. 

18.55 Hálózaton kívüli adattárolás. Ha a Citi által meghatározott Bizalmas vagy magasabb kockázatú 
információkat a Beszállító hálózatán kívül tárolják (pl. katasztrófa-helyreállításhoz használt biztonsági 
mentések), biztosítani kell. hogy ezen információk nyugalmi helyzetben a Citi jóváhagyott titkosítási 
algoritmusával és/vagy kölcsönösen elfogadott jelenlegi iparági szabványoknak számító titkosítási 
protokollal, erősséggel és kulcstárral vannak titkosítva. 

18.56 Beszállító távoli hozzáféréshez kapcsolódó üzleti folyamatainak követelményei. 

i. Ha a Beszállító üzleti folyamatok kiszervezését illető szolgáltatásokat nyújt, és kifejezett írásos 
jóváhagyást kap a Cititől, hogy engedélyezze a Beszállítói Személyzet számára, hogy távolról 
csatlakozzanak a tartózkodási helyükről (pl. otthoni munkavégzés) olyan Beszállítói 
rendszerekhez, amelyek hozzáférnek bizalmas vagy magasabb kockázatú adatokhoz, illetve 
tárolják és/vagy továbbítják azokat (pl. adatvédelmi adatok, pénzbeli tranzakciók stb.), a 
Beszállító által biztosított távoli hozzáféréssel kapcsolatos vonatkozó elemeknek a következő 
biztonsági követelményeknek kell megfelelniük. A Beszállítónak teljes körű dokumentációt kell 
benyújtania, beleértve, de nem kizárólagosan, a hálózati architektúra diagramjait, az 
adatfolyamokat, a hitelesítési rendszereket, a biztonsági rendszereket és minden egyéb olyan 
műszaki adatot vagy tanúsítványt illetően, amelyekre a Citi megítélése szerint szükség lehet a 
Citi szabványainak való megfelelés biztosításához és a Citi biztonsági helyzetének 
fenntartásához. 

ii. A Beszállító távoli hozzáférési megoldásainak legalább a következőket kell biztosítaniuk: 

a. Legyen vagy hozzon létre egy privát és biztonságos vállalatközi hálózati kapcsolatot a 
Citivel. Ennek a kapcsolatnak meg kell felelnie a harmadik fél hálózati csatlakozási 
szabványoknak, továbbá a Citi CISO irodájának felül kell vizsgálnia és jóvá kell 
hagynia. 
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b. Minden hálózati kommunikáció végponttól végpontig terjedő titkosítást kell 
alkalmazzon, a Citi által jóváhagyott titkosítási algoritmusok használatával 

c. Gondoskodni kell arról, hogy a Beszállítói hálózat és rendszerek tartalmazzák az 
egységes fenyegetéskezelő/behatolásérzékelő és megelőzési rendszereket, valamint 
ezeknek a biztonsági rendszereknek a fenyegetéseket és rendellenességeket illető 
naplózását és figyelését, valamint az incidensekre való megfelelő reagálási eljárásokat 
dokumentálták és tesztelték a védelem, érzékelés, korlátozás, reagálás és kellő időben 
történő helyreállítás tekintetében. 

d. Biztonságos, ellenálló (egyedi hibapont nélküli) távoli VPN hozzáférési megoldást, 
amely többfaktoros hitelesítést („MFA”) igényel, a Citi MFA-szabványaival 
összhangban. Ezenkívül ennek a távoli hozzáférési megoldásnak biztosítania kell, 
hogy kizárólag a Beszállító tulajdonában lévő, általa felügyelt, jóváhagyott és 
karbantartott elemeket (pl. biztonsági konfiguráció, javításkezelés, vírusvédelem, 
identitás- és hozzáféréskezelés, tűzfalak stb.) tartalmaz a távoli csatlakozás és a 
Citihez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása során. Ha az MFA-hoz szoftvertokeneket 
használnak, például egy szoftveralkalmazást egy mobileszközön, akkor a szoftvertoken 
hitelesítő szoftvernek hitelesítenie kell a felhasználót is (pl. jelszóval, biometrikus 
adatokkal stb.), és megakadályozza annak használatát, ha a mobiltelefon „feltört” 
(jailbreak) vagy rootolt (a mobileszköz kereskedője által hitelesített és biztosított 
operációs rendszertől eltérő operációs rendszert használ). 

e. Be kell nyújtania legalább egy teljes dokumentációt, beleértve, de nem kizárólagosan, 
az összes releváns távoli hozzáférési hálózati diagramot, adatfolyamot, minden 
működési és biztonsági ellenőrzést és technológiát illetően, és át kell adnia ezt a 
Citinek áttekintés és jóváhagyás céljából, mielőtt bármilyen távoli hozzáférési 
szolgáltatást biztosíthatna a Beszállítói Személyzet számára. 

f. A Beszállító távoli hozzáféréssel rendelkező Személyzetének igazolnia kell, és 
dokumentált bizonyítékokkal el kell fogadnia a következőket: 
1. A Citi harmadik felek magatartási kódexének, az elektronikus kommunikációs 

szabályzatnak, valamint az összes vonatkozó Citi irányelvnek és szabványnak 
való megfelelést. 

2. Privát, dedikált távoli munkaterület fenntartása, amely nem tartalmaz 
hangasszisztens eszközöket (pl. Alexa), videó rögzítő eszközöket és/vagy egyéb 
fénykép-, videó- vagy hangfájlok hallgatására/rögzítésére szolgáló eszközöket. 
Jogosulatlan személyek nem tekinthetnek meg semmilyen adatot, rendszert, 
alkalmazást, amely a távoli számítástechnikai rendszerek képernyőjén/képernyőin 
jelenhet meg. 

3. Lezárja a számítástechnikai eszközt, amikor felügyelet nélkül hagyja az eszközt, 
hogy ezzel megfelelően csökkentse az illetéktelen hozzáférést a képernyő 
megtekintéséhez. 

g. A távoli hozzáférést kizárólag a felhatalmazott Személyzetre és a Beszállító 
tulajdonában lévő és felügyelt számítástechnikai eszközre (pl. laptop) korlátozza, 
amely KIZÁRÓLAG azokra a szolgáltatásokra korlátozza a felhasználót, amelyek 
kifejezetten szükségesek (pl. biztonságos vékonykliens megoldás) a Szolgáltatások 
teljesítéséhez. Pontosabban, a távoli számítástechnikai rendszert úgy kell konfigurálni, 
hogy a felhasználó ne tudja megkerülni a „vékonykliens” biztonsági megoldást, 
megakadályozza a távoli nyomtatást, a külső hordozható tárolóeszközök (pl. pendrive, 
hordozható merevlemez, SD-kártya olvasó, stb.) használatát, a képernyőrögzítést, a 
Citi VDI-megoldáson kívüli másolást/beillesztést, bármiféle szoftver telepítését, és az 
rendszeren végrehajtott illetéktelen konfigurációs 
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módosításokat. A Beszállítónak gondoskodnia kell arról, hogy ezeken a távoli 
számítástechnikai rendszereken fenntartsák a megfelelő kiberhigiéniát, megfelelő és 
időszerű frissítésekkel, biztonsági javításokkal, konfigurációs frissítésekkel stb. A távoli 
számítástechnikai eszköznek azt is meg kell követelnie a felhasználótól, hogy 
legfeljebb 30 perc inaktivitás után újra hitelesítse saját magát, illetve rendelkezzen 
végponti védelemmel, amely a rosszindulatú kódok (pl. vírusok, férgek, trójai faló 
vírusok, reklámprogramok vagy kémprogramok) megelőzésére, érzékelésére és az 
esetleges bevezetésükből történő visszaállítására szolgál. A Beszállító 
Személyzetének személyes tulajdonában lévő számítástechnikai eszközök (pl. „hozd 
a saját eszközöd” laptopok/asztali számítógépek) használata a Szolgáltatások 
biztosításához nem megengedett. 

h. Győződjön meg arról, hogy megfelelő naplózás és megfigyelés történik a felhasználói 
és végponti tevékenységek nyomon követéséhez hely, IP-cím, munkamenet-
bejelentkezések/időtúllépések, gyanús tevékenység, rosszindulatú program stb. révén. 
A rendszerbiztonságot érő támadási kísérleteket (pl. távoli felhasználó sikertelen 
bejelentkezési kísérletei) naplózni kell. 

iii. Ha a Beszállító engedélyezi a távoli informatikai adminisztrációt (pl. hálózat, rendszer, 
alkalmazás, adatbázis stb. tekintetében), akkor a Beszállító köteles gondoskodni arról, hogy 
minden távoli hozzáférést csak arra feljogosított személyzet végezzen olyan titkosított, 
biztonságos kapcsolaton keresztül (pl. VPN, virtuális asztali felület stb.), amely többtényezős 
hitelesítést igényel, és minden tevékenységet figyel a rendszer gyanús tevékenységek 
tekintetében. 

 

18.57 Rendszerelfogadás. A Beszállítónak rendelkeznie kell egy, a releváns iparági normákkal 
összhangban álló dokumentált projektterjedelem-kezelési és rendszerelfogadási eljárással. 

18.58 Információbiztonsági gyenge pontok jelentése A Beszállítónak rendelkeznie kell egy olyan 
eljárással, amely biztosítja a Citi információs eszközeit kompromittáló alkalmazás- és infrastruktúrabeli 
sebezhetőségek Citi felé történő azonnali jelentését. 

18.59 A biztonsági incidensekkel kapcsolatos felelősségek és eljárások. A Beszállítónak gondoskodnia 
kell a Citi információkat érintő információbiztonsági incidensek hatékony kezeléséről. A Beszállító köteles 
folyamatokat fenntartani az információbiztonsági incidensekre történő reagálás és a Citi megállapodott 
időtartamon belüli értesítése érdekében, és minden, valószínűleg magas súlyossági besorolású 
incidensről, amely jelentős kockázatot jelenthet a Citigroup ügyfelei vagy a franchise számára, ideértve 
azokat az eseteket, amikor az incidens: jelentős számú ügyfélre vonatkozik; nagy pénzösszegre 
vonatkozik; valószínűleg megjelenik majd a sajtóban, vagy valószínűleg a szabályozó nem rutinszerű 
értesítésével jár, 2 órán belül jelentést kell tenni, és minden egyéb biztonsági incidenst be kell jelenteni 
24 belül az információbiztonsági fenyegetés, illetve sebezhetőség észlelését követően egy 24 órás éjjel-
nappali szolgálat keretében. Ide tartoznak többek között az IDS/IPS vagy a hálózati magatartásbeli 
anomáliákat feltáró rendszerek által generált információbiztonsági incidensek, fenyegetések és 
sebezhetőségek. 

18.60 Biztonsági incidensek jelentése. 
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i. A Beszállítónak be kell jelentenie minden olyan biztonsági incidenst, amely tönkreteszi vagy 
veszélyezteti a Citi által birtokolt vagy kezelt, Bizalmas vagy magasabb besorolású adatainak, 
a Citi felügyelete alá tartozó adatoknak, illetve ezen adatokat tároló rendszereknek a 
titkosságát, integritását vagy rendelkezésre állását, függetlenül attól, hogy hogyan, kinél (Citi 
dolgozó, illetve Citi Beszállító vagy partner) és hol (a Citi területén vagy azon kívül) történt az 
incidens. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan az említett adatok vagy rendszerek, 
eszközök, illetve az adatokat tartalmazó fizikai vagy elektronikus adathordozók módosítását, 
megsemmisülését, közlését, elvesztését, eltulajdonítását vagy nem megfelelő használatát. 
Ebbe beletartozhatnak bármilyen adatminősítésű nyilvános eszközök, valamint bármely 
személyazonosításra alkalmas információk (PII) / (személyes adatok) adatvédelmi incidense, 
ha az valószínűleg magas szintű kockázatot jelent természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve, amennyiben ezeket a jogokat és szabadságokat helyi törvények vagy 
rendeletek határozzák meg. 

ii. A harmadik fél kereskedők kötelesek jelenteni a tényleges vagy potenciális biztonsági 
incidenseket vezetőségüknek, akiknek haladéktalanul értesíteniük kell a Citi tisztviselőjét, ha a 
Citi bizalmas vagy magasabb szintű információinak tényleges vagy valószínűsíthető közzététele 
következik be. A Citi képviselőjének azonnal értesítenie kell az informatikai biztonsági 
tisztviselőt (ISO) 

 

18.61 Adatszivárgás elleni védelem (DLP). 

i. A Beszállító köteles adatszivárgás elleni védelmet szolgáló szabályozásokat bevezetni, többek 
között a bizalmas vagy magasabb szintű Citi adatokhoz hozzáféréssel rendelkező 
alkalmazottakra kiható tartalom- és végpont-ellenőrzést. 

ii. A Beszállító köteles szabályozásokkal rendelkezni azon esetek észlelésére és/vagy 
megakadályozására, amikor bizalmas vagy magasabb szintű Citi adatokat mozgatnak át a 
hálózatáról az alábbi csatornák valamelyike segítségével: 

a. Titkosítatlan e-mailek. 

b. Titkosított e-mail mellékletek. 

c. Citi adatok feltöltése a webre. 

d. Citi adatok nyomtatása. 

e. Citi adatok hálózaton kívüli helyekre való továbbítása (például FTP segítségével). 

f. A bizalmas vagy magasabb szintű Citi adatok eltávolítható adathordozókra, mint 
például USB-meghajtóra, eltávolítható merevlemezekre, CD/DVD lemezekre, vagy 
egyéb adattárolási képességgel rendelkező eltávolítható eszközökre való másolása. 

g. Az adatszivárgás elleni védelem megoldásának naplóznia és riasztania kell a 
Beszállítót minden olyan eseményről, mely (akár sikeres, akár blokkolt) kísérletet 
jelenthet bizalmas vagy magasabb szintű Citi adatok mozgatására, átvitelére vagy 
másolására a hálózatából egy másik célállomásba. 

 

18.62 Webböngészés. 

i. A Beszállítónak webhozzáférési szabályozással kell rendelkeznie annak érdekében, hogy a Citi 
adatokhoz hozzáféréssel rendelkező munkavállalók esetében elkerülje a bizalmas vagy 
magasabb szintű Citi adatok megosztását, illetve kártevőknek vagy támadásnak való kitettségét. 

ii. Azon munkavállalók esetében, akik hozzáféréssel rendelkeznek bizalmas vagy magasabb 
szintű Citi adatokhoz: 

a. Minden URL-kérést naplózni kell. 

b. Minden olyan weboldalhoz való hozzáférési kísérletet, amely felhasználható Citi adatok 
engedély nélküli megosztására (azaz webes levelező, chat, közösségi média, online 
tárhely, stb.), blokkolni kell. 
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c. Minden olyan weboldalhoz való hozzáférést, mely kártevőknek vagy támadásnak teheti 
ki a környezetet blokkolni kell. 

d. Minden üzletvitellel nem kapcsolatosnak ítélt oldalhoz tartozó hozzáférési kísérletet 
blokkolni kell. 

e. A Beszállító köteles feliratkozni egy rendszeresen frissített URL-cím kategorizáló 
szolgáltatásra; minden nem kategorizált URL-címet alapértelmezésként blokkolni kell, 
vagy alapértelmezésként minden URL-címet blokkolni kell és az URL-címek 
jóváhagyása eseti alapon történik. Az alacsony kockázatú Beszállítókra ez a 
követelmény nem vonatkozik. 

f. A Beszállító által használt webböngészők teljes mértékű támogatást élveznek és 
rendelkeznek a szoftverforgalmazó legfrissebb biztonsági frissítéseivel. 

 

18.63 Elektronikus üzenetküldés. Azonnali üzenetküldő eszközök, peer-to-peer típusú hálózatok és más 
internetes segédeszközök nem használhatók Citi információk a Beszállító hálózatán kívüli vagy Citi 
információkat tartalmazó hálózatokról történő továbbítására vagy tárolására, kivéve a 18.7. fejezetben 
(titkosítási védelmi intézkedések használatára vonatkozó irányelv) megadott megfelelő titkosítás 
alkalmazása esetén. 

18.64 E-mail. A Beszállítónak e-mail szabályozással kell rendelkeznie annak érdekében, hogy elkerülje a 
bizalmas vagy magasabb szintű Citi adatok megosztását, illetve kártevőknek vagy támadásnak való 
kitettségét. Ide tartoznak a következők: 

i. Az e-mail átjárón keresztül érkező fájlmellékletek ellenőrzése, illetve blokkolása, ha veszélyt 
jelentenek a rendszerre. 

ii. Használatban lévő, naprakész e-mail szűrés (levélszemétszűrő, adathalászat elleni védelem). 

iii. Minden bizalmas vagy annál magasabb szintű Citi adatot titkosítani kell a szervezeten kívülre 
küldés során. 

iv. A Beszállító által használt e-mail kliensek teljes mértékű támogatást élveznek és rendelkeznek a 
szoftverforgalmazó által biztosított legfrissebb biztonsági frissítésekkel. 

18.65 Eltávolítható adathordozók. 

i. A Beszállító köteles gondoskodni a Citi információk védelméről, függetlenül attól, hogy azok milyen 
adathordozón vannak tárolva. Ez a szabály – nem kizárólagosan – a következő, információkat 
tartalmazó adathordozó-típusokra vonatkozik: kártya, kazetta, CD, lemez vagy más eltávolítható 
adattároló eszköz, nyomtatott példányok, mágneses lemez, mágneses szalag, mikrofilm, 
mikrolap, optikai lemez vagy papír alapú dokumentum. 

ii. A Citi információkat tároló hordozható adattároló eszközök esetén a hozzáférés alapértelmezés 
szerint „nincs hozzáférés” típusú lehet. Kivételek jóváhagyása és olvasási-írási jogosultság 
megadása esetén a hordozható adattároló eszközökön titkosítani kell adatokat. 

iii. Eltávolítható adathordozók engedélyezett használata esetén az ezen irányú használatot vezető 
általi jóváhagyási eljáráshoz kell kötni, beleértve az eltávolítható adathordozó használatát 
megkövetelő üzleti szempontot is. 

iv. Eltávolítható adathordozók esetében leltár vezetése szükséges. 

v. A bizalmas vagy magasabb szintű Citi adatokat tartalmazó, eltávolítható adathordozók titkosítása 
automatikusan kell megtörténjen, a felhasználó további intézkedése nélkül. 

 

18.66 Adathordozók megsemmisítése. 
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i. Amennyiben bizalmas vagy magasabb szintű Citi információk a Citi utasításai szerint 
megsemmisíthetővé válnak (akkor, amikor a Citinek már nincs szüksége az adott információkra, vagy 
azok nem hasznosak a számára, illetőleg lejárt minden törvény, szabályozás és/vagy Citi irányelv 
által előírt megőrzési időszak), a Beszállító köteles úgy megsemmisíteni az információkat, hogy azok 
használhatatlanok és helyreállíthatatlanok legyenek. 

ii. Olyan engedélyezett eszközt kell használni a csatlakoztatható adathordozó biztonságos törlésére, 
mely véletlenszerűen felülírja a meghajtó szektorait specifikus, különböző karakterekkel, a következő 
szabályoknak megfelelően: 

a. Bizalmas vagy magasabb szintű tárolt információkat tartalmazó adathordozó esetén az 
eszköznek három menetet kell végrehajtania az adathordozón. 

b. Adathordozó demagnetizálása. 

iii. Adathordozó fizikai úton történő megsemmisítése az olvashatatlanság érdekében (vagyis a meghajtó 
feldarabolása, összezúzása) 

iv. A bizalmas vagy magasabb szintű információkat tartalmazó, papír vagy egyéb nem elektronikus 
adattároló médiákat a végső megsemmisítés előtt biztonságosan össze kell gyűjteni egy lezárt 
„biztonsági tárolóban”. A biztonsági tárolókat mindig le kell zárni, és kizárólag engedélyezett 
személyek nyithatják ki őket. 

v. Minden fénymásolót, nyomtatót, faxgépet és egyéb olyan eszközt, amelynek memóriája/tárhelye 
bizalmas vagy magasabb szintű Citi adatokat tartalmazhat, hasonlóképp törölni kell. 

 

18.67 További adatkezelés. 

i. A Beszállítónak biztosítania kell, hogy minden érzékeny adat el legyen takarva a képernyőn és 
papíron (ideértve pl. az ellenőrzési, a kivétel-, a törvényi és az egyéb jelentéseket). 

ii. A Beszállító köteles korlátozni az érzékeny adatok nyomtatását, rögzítését és másolását, ideértve 
a „saját eszközökkel” végzett műveleteket is. A Beszállítónak minden észszerű erőfeszítést meg kell 
tennie a Citi információk visszaszolgáltatása vagy megsemmisítése érdekében a megállapodás 
ideje alatti, megegyezett időpontban vagy a megállapodás lejártával. 

 

18.68 Információbiztonság irányítás és képzés. 

i. A Beszállító köteles biztosítani, hogy minden munkavállaló, beleértve a vállalkozókat és az ideiglenes 
munkaerőt is, megfelelő felvilágosításban és képzésben részesül a munkabeosztásukhoz 
kapcsolódó irányelvekről és eljárásokról. 

ii. Biztosítaniuk kell, hogy a képzést és a tájékoztató programot évente felülvizsgálják és frissítik.  

iii. Legalább a következő témákat kell tartalmaznia: 

a. Az eszközök megengedett használata 

b. Információk címkézése és kezelése 

c. Biztonságos továbbítás (biztonságos email, biztonságos SharePoint tárhely, Citi 
tulajdonában lévő adatok személyes e-mail címre való küldésének tilalma) 

d. Információbiztonsági incidensek jelentése 

e. Biztonságos munkahely (megfelelő internethasználat, nem engedélyezett szoftverek, Citi 
jóváhagyás nélküli szoftverek letöltésének kerülése) 

f. Jelszókezelés (erős jelszavak, jelszavak megosztása) 

g. Kártevők elleni intézkedések 

h. Pszichológiai manipuláció (adathalászat, személyre szabott adathalászat, hanghívás és 

SMS-küldés) 

i. Távoli munkavégzés (biztonságos csatlakozás, személyes eszköz védelme) 
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iv. A Beszállító köteles biztosítani, hogy minden munkavállaló, beleértve a vállalkozókat és 
ideiglenes munkaerőt is, a felvételtől számított 30 napon belül teljesíti az információbiztonsági 
tájékoztató képzést. 

v. A Beszállító köteles biztosítani, hogy minden munkavállaló, beleértve a vállalkozókat és az 
ideiglenes munkaerőt is, elvégzi az éves ismeretfrissítő képzést. 

vi. A képzésnek tartalmaznia kell a hatékonyságának megállapítására szolgáló mércét. 
 

18.69 Kiberkockázat-kezelési program. A Beszállítónak legalább egy megfelelő kiberkockázat-kezelési 
programot kell fenntartania, amely a következőket tartalmazza: 

i. Egy megfelelően meghatározott, dokumentált információbiztonsági kockázatkezelési program, 
és/vagy olyan működési kockázatkezelési program fenntartása, amely egyértelműen 
meghatározott kiber-/információs kockázatkezelési komponenssel rendelkezik, amely 
meghatározza a Beszállító kiberkockázatvállalási hajlandóságát és biztosítja, hogy a 
fennmaradó kiberkockázat igazodik ahhoz a hajlandósághoz. 

ii. Egy hatékony biztonsági kockázatkezelési irányítási programot, amely többek között magában 
foglalja a biztonsági ellenőrzések és felülvizsgálatok összegyűjtését és/vagy elvégzését, illetve 
a szervezeten belüli általános biztonsági állapot értékelését, és legalább évente rendszeres 
jelentés készítése a szervezet vezetőségének, felülvizsgálati célból és annak biztosítása 
érdekében, hogy nem sérült-e a Beszállító kiberkockázatvállalási hajlandósága 

iii. A Beszállítóra vonatkozó PCI adatbiztonsági szabványoknak (PCI-DSS) való megfelelés 
fenntartása, ha a Beszállító hitel-/betéti kártya tranzakciókat, kifizetéseket és/vagy információkat 
dolgoz fel, tárol és/vagy továbbít. 

iv. Válságkezelési terv és a biztonsági eseményekre reagáló csoport (SIRT) tervéhez kapcsolódó 
forgatókönyv fenntartása, amely összhangban van az iparági szabványokkal, így biztosítva, 
hogy a Beszállító elegendő és megfelelő képességgel rendelkezik a megkísérelt, vélt és/vagy 
tényleges kiberbiztonsági incidensek érzékelésére, megfékezésére, kivizsgálására, az azokra 
való reagálásra és azok helyreállítására, ideértve többek között, a zsarolóprogramokat, a 
jogosulatlan hozzáférést, a jogosulatlan adatszivárgást, az alkalmazás forráskódjának ellopását 
stb. 

v. Egy hatékony kiberhigiéniai program fenntartása, amely biztosítja a szoftverjavítások 
telepítését, valamint a hálózatok, rendszerek és/vagy alkalmazások konfigurációinak 
következetes és biztonságos alkalmazását, illetve karbantartását. 

vi. Megfelelő kiber-/információs biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos tudatossági és 
oktatási program fenntartása, amely magában foglalja többek között az adathalászat és más 
bizalomra épülő manipulációs támadások megelőzését, a bizalmas és/vagy az adatvédelem 
hatálya alá tartozó információk megfelelő kezelését, valamint a biztonsági incidensek jelentését 
és az azokra való reagálás kezelését. 

 

18.70 Alkalmazás-, API-, kód-, rendszer- és infrastruktúra-biztonság. Ha a Beszállító 
szoftveralkalmazás(ok) hosztolását, fejlesztését, közös fejlesztését, fejlesztői környezet nyújtását és/vagy 
biztosítását végzi, a Beszállító köteles végrehajtani az említett szoftverek és/vagy a szoftverjavítások 
kódellenőrzését biztonsági hibák, az illetéktelen hozzáférés megakadályozása, módosítása, és/vagy 
rosszindulatú programok vagy egyéb rosszindulatú kódok beillesztése, valamint a sebezhetőség 
tesztelése érdekében, annak biztosítására, hogy az alkalmazás (beleértve az API-kat), valamint a 
mögöttes rendszerszolgáltatások, az operációs rendszer és a hálózatok ne tartalmazzanak ismert 
sebezhetőségeket és hibákat, amelyek biztonsági incidenst, adatvédelmi incidenst, csalást, bizalmas 
információkhoz való jogosulatlan hozzáférést és/vagy nyilvánosságra hozatalt, az alkalmazás(ok) által 
feldolgozott, tárolt vagy továbbított információ integritásának és/vagy elérhetőségének elvesztését 
eredményeznék, mivel az befolyásolhatja a szolgáltató által a Citi számára biztosított termékek és/vagy 
szolgáltatások minőségét. 



 

 

 

 

19 MUNKAHELYI BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS IRÁNYMUTATÁSOK 
 

A Beszállítóknak kötelessége gondoskodni a Citi és annak ügyfelei tulajdonát képező materiális és 

immateriális eszközök védelméről. A Citi és annak ügyfeleinek eszközei kizárólag az engedélyezett célokra és 

az engedélyezett módokon használhatók (pl. a vonatkozó engedélyekkel vagy használati feltételekkel 

összhangban), illetve csak a Citi és a Citi Beszállítóinak üzleti céljaival kapcsolatosan. Az eszközök közé 

soroljuk a készpénzt, az értékpapírokat, a tárgyi tulajdonokat, a szolgáltatásokat, az üzleti terveket, a Citi 

információit, a Beszállítók információit, a forgalmazói információkat, a szellemi tulajdonokat (számítógépes 

programokat, modelleket és egyebeket), valamint minden személyes, tulajdonosi és bizalmas információt. A 

Citi eszközökkel való visszaélés vagy azok jogosulatlan felfedése a Citivel szembeni kötelezettség 

megszegése, és a Citivel szemben elkövetett csalásnak minősülhet. Hasonlóképpen, a Citi eszközökkel 

kapcsolatos gondatlanság, pazarlás vagy jogosulatlan használat is kötelezettségszegésnek minősül. 
 

 

Elem Követelmények 

Citi információk (elektronikus vagy papír 
alapú dokumentáció) 

Zárja el és helyezze biztonságba a Citi információkat a normál munkaidő lejárta után, illetve 
mindig, amikor a Beszállító távol van a kijelölt munkatértől. 

 
 

Asztali számítógépek (PC-k) és 
laptopok 

A Citi információkhoz való hozzáféréshez és azok megtekintéséhez használt PC-k és 
laptopok esetén bizonyos idejű inaktivitást követően jelszavas képernyőkímélőt kell 
beállítani. Mindig, amikor a Beszállító eltávolodik a kijelölt munkatértől, köteles zárolni a PC-
t és/vagy a laptopot a CTRL + ALT + DEL billentyűkombináció lenyomásával, majd a 
„Számítógép zárolása” lehetőség kiválasztásával. Amennyiben a Beszállító laptopot használ 
Citi információk megtekintéséhez, gondoskodnia kell arról, hogy a laptop normál 
munkaidőben kábellel vagy biztonsági zárakkal az alapegységhez legyen rögzítve, normál 
munkaidőn túl pedig biztonságosan el legyen zárva. 

 
Kulcsrazárás Normál munkaidő után a Citi információkat tároló irattároló szekrényeket és fiókokat 

kulcsra kell zárni. 

 
Nyitott irodai területek A nyitott irodai területeket tilos Citi információkat tároló fájlszerverként/mini adatközpontként 

használni, kivéve, ha kifejezetten ez a rendeltetésük, és a Citi erről tájékoztatást kapott. 

Nyomtatók, fénymásolók és faxgépek 
tálcája 

A nyomtatók, fénymásolók és faxgépek tálcájáról el kell távolítani minden Citivel kapcsolatos 
anyagot. 

 
 

Megsemmisítés 

Semmisítse meg azokat a Citi információkat, amelyekre már nincs szükség (kövesse a 
specifikus megőrzési ütemterveket). A dokumentumokat aprítógépbe kell dobni vagy egy 
biztonságos 
/zárt szemeteskosárba kell helyezni. A mágneses adathordozókat a megfelelő törlési 
eljárások végrehajtását követően biztonságosan el kell távolítani. 

Olyan Beszállítók esetén alkalmazandó, akik a Citi adataihoz hozzáférnek, azokat 

feldolgozzák/kezelik/tárolják ÉS/VAGY Citi márkanevű internetes alkalmazásokért hosztként 

felelősek ÉS/VAGY kapcsolódnak a Citi hálózataihoz/rendszereihez ÉS/VAGY kíséret 

nélküli hozzáférést igényelnek a Citi létesítményeihez 



 

 

 

 

20 MESTERSÉGES INTELLIGENCIA/GÉPI TANULÁS 
 

20.1 A Beszállító köteles írásos értesítést küldeni a Citinek, amely kifejezetten azonosítja a mesterséges 
intelligenciát/gépi tanulást, a Citi által a jelen mellékletben meghatározottak szerint, ha a mesterséges 
intelligenciát/gépi tanulást: 

i. olyan termék vagy szolgáltatás használja fel vagy tartalmazza, vagy más módon része bármely 
olyan terméknek vagy szolgáltatásnak, amelyre vonatkozóan szerződést kötnek, hogy 
közvetlenül vagy közvetve biztosítják a Citi, vagy annak bármely része számára, beleértve az 
abban foglalt vagy abba beágyazott, harmadik féltől származó termékeket vagy 
szolgáltatásokat; vagy 

ii. bármilyen módon felhasználja a Beszállító bármely Szerződés teljesítése során, függetlenül 
attól, hogy az ilyen mesterséges intelligenciát/gépi tanulást használja-e, tartalmazza-e vagy más 
módon be van-e építve a Citinek biztosított tényleges termékbe vagy szolgáltatásba; vagy 

iii. a Beszállító oly módon használja, hogy az Citi információkat tehet ki ezen mesterséges 
intelligenciának/gépi tanulásnak, beleértve, de nem kizárólagosan, a Beszállító által nem 
kereskedelmi tevékenységei során felhasznált mesterséges intelligenciát/gépi tanulást (pl. üzleti 
nyilvántartások vezetése, folyamatfejlesztések, kutatás és fejlesztés, megfelelőség és belső 
ellenőrzés). 

 

20.2 A Bezállító köteles gondoskodni arról, hogy a Beszállító bármely Szerződés szerinti kötelezettségének 
teljesítésére vagy teljesítésében való közreműködésre szerződött alvállalkozóval (vagy az alvállalkozó 
más érintett féllel kötött saját megállapodásával) fennálló kapcsolatát szabályozó bármilyen 
megállapodás, illetve a Beszállító és harmadik fél közötti, a harmadik fél által a Beszállító fent említett 
nem kereskedelmi célú üzleti tevékenységét támogató szolgáltatások nyújtását szabályozó bármely 
megállapodás legalább olyan átfogó és szigorú rendelkezéseket tartalmazzon, mint a jelen 20. fejezetben 
foglaltak, a Beszállító pedig a Citi kérésére a Citi javára gyakorolja az ilyen rendelkezések szerinti jogait. 
Ezenkívül a Szerződés teljes időtartama alatt a mesterséges intelligencia/gépi tanulás a jelen 20. 
fejezetben leírt bármely felhasználásáról haladéktalanul írásban értesítenie kell a Citit, és a Beszállítónak 
haladéktalanul eleget kell tennie a Citinek az ilyen mesterséges intelligenciával/gépi tanulással és annak 
felhasználásával kapcsolatos további alátámasztó információk iránti kérésének, és adott esetben az ilyen 
mesterséges intelligencia/gépi tanulás további felülvizsgálat, módosítás és felügyelet tárgyát képezheti.  

20.3 Ha a szabályozó kéri, a mesterséges intelligencia/gépi tanulás egy termék/szolgáltatás bármely 

részében történő felhasználásával kapcsolatos hatósági ellenőrzés vagy törvényszéki vizsgálat részeként 

a Beszállítónak segítenie kell a Citit a szabályozó kérésének megválaszolásában, beleértve a 

mesterséges intelligenciát/gépi tanulást alkotó algoritmusok tényleges működésének felderítéséhez 

szükséges algoritmus ellenőrzésének elvégzését és/vagy ilyen ellenőrzés elvégzését. 

20.4 A következő elveket is be kell tartani: 

i. Jogszerűség. A Beszállítói mesterséges intelligencia/gépi tanulás rendszereit úgy kell 
megtervezni, hogy megfeleljenek a vonatkozó jogszabályoknak és a Citi ügyfeleit, felhasználóit 
és alkalmazottait leginkább védő nemzetközi szerződéseknek. 

ii. Cél és arányosság. Mesterséges intelligencia/gépi tanulás rendszereinket a Citinek nyújtott 
szolgáltatások tervezett céljainak teljesítésére tervezzük, és kizárólag a szükséges, megfelelő 
és az említett célok szempontjából releváns mértékben, arányosan működnek. 

 
 

 

A Citi Beszállítókra vonatkozó követelményei             56. oldal 2021 

Azokra a Beszállítókra vonatkozik, akik a Citi által a jelen Beszállítói Követelményekben meghatározott mesterséges 

intelligenciát/gépi tanulást (AI/ML) alkalmaznak az általuk biztosított termék/szolgáltatás bármely része kapcsán.  



 

 

FÜGGELÉK - MEGHATÁROZÁSOK 

 
Air-Gap: olyan biztonsági intézkedés, melynek keretében egy számítógép, rendszer vagy hálózat fizikailag el van különítve a többi 

számítógéptől, rendszertől vagy hálózattól. A fizikailag elkülönített adatmentési architektúra korlátozza a kibertámadásoknak való 

kitettséget és lehetővé teszi az adatok visszaállítását egy támadás kezdete előtti időpontra. 

Az alkalmazandó jogszabály a következőket tartalmazza: (a) az állami kizárási törvények és rendeletek, valamint b) az Egyesült Államok 

különböző szövetségi ügynökségei, köztük a Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által kibocsátott szabályok, iránymutatások és egyéb 

közlemények, amelyek a 2003-ban elfogadott, a tisztességes és pontos hitelügyletekről szóló törvény 114. szakaszát hajtják végre 
(melyek időnként „piros zászlós iránymutatások és rendelkezések” (Red Flag Guidelines and Regulations) néven ismeretesek) 

Rendelkezésre állási zóna: az a hely, ahol a felhőszolgáltató logikai adatközpontok csoportjával rendelkezik. A rendelkezésre állási 

zóna egy vagy több különálló adatközpont redundáns tápellátással, hálózattal és telekommunikációval egy adott felhőrégióban. 

Mesterséges intelligencia (AI): olyan kvantitatív módszerre, rendszerre vagy megközelítésre („technikákra”) vonatkozik, amely 

számítógépes programokon keresztül emulálja az emberi intelligenciát, hogy becsléseket, előrejelzéseket, ajánlásokat vagy döntéseket 

hozzon a klasszikus statisztikai, matematikai, ökonometriai vagy pénzügyi megközelítéseken túlmutató módon. A mesterséges 

intelligencia (AI) kategóriái a következők: 

o Auto AI: „Dinamikus AI” technikák, amelyek emellett képesek alapvető struktúrájuk (pl. hiperparaméterek, bemeneti 
változók) automatikus megváltoztatására. 

o Kognitív AI: Olyan technikák, amelyek képesek önállóan döntéseket hozni és ennek megfelelően cselekedni, még 
olyan kérdésekben is, amelyekkel kapcsolatban nem kaptak speciális képzést 

o Dinamikus AI: Olyan technikák, amelyek a „Statikus AI”-jal ellentétben időszakonként automatikusan átképzik a 
paramétereket a gyártás során 

o Statikus AI: Manuálisan, offline betanított mesterséges intelligencia technikák, vagy amelyek paraméterei 
kifejezetten programozva vannak, majd pedig becslések, előrejelzések, ajánlások vagy döntések meghozatalára 
használják. 

Gépi tanulás (ML): a mesterséges intelligencia azon részegysége, amely észrevételeket vagy következtetéseket származtat az 

adatokból anélkül, hogy minden paraméter-reprezentáció vagy számítógépes lépés kifejezetten be lenne programozva, például véletlen 

erdők, neurális hálózat alapú megközelítések. Ezzel szemben azok a mesterséges intelligencia technikák, amelyek nem tagjai a gépi 

tanulás részegységnek, olyan technikákat tartalmaznak, mint a „fuzzy” logika, és a természetes nyelvi feldolgozás komplex függőségi 

elemzési technikái. 

Üzleti tevékenység tulajdonosa (BAO) a Citi azon alkalmazottja, aki a Beszállítói kapcsolatokhoz tartozó bizonyos tevékenységek 

elvégzéséért és aktív kezeléséért felelős. 

Üzleti ajándéknak számít valamely Citi alkalmazott által a Citi vagy a külső fél üzletvitelével kapcsolatban adott vagy elfogadott, értékkel 

bíró (üzleti vendéglátástól eltérő) dolog, melynek értéke meghaladja a 25 dollárt. 

Citi információ: olyan információ, mely a Citi tulajdonában van, vagy amelyet a digitális és nem digitális formátumokban való tárolása, 

feldolgozása, továbbítása vagy megsemmisítése során meg kell védenie. A Citi információk besorolásai a következők: 

• Bizalmas információ minden olyan adat – beleértve többek között az ügyfelekhez, alkalmazottakhoz, harmadik felekhez, 
illetve a Citi üzletágaihoz tartozó információkat –, amelyeket a Citi üzletágai kötelesek védelmezni. Bizalmas információnak 
minősül bármely olyan adatkombináció, amelynek közzétételére jogszabályban vagy szerződésben rögzített korlátozások 
vonatkoznak. Ide tartozik továbbá minden olyan adat, mely a vállalat megítélése szerint – jogosultsággal nem rendelkező 
egyének számára történő hozzáférés esetén – potenciális versenyelőnyt nyújthat, illetve a vállalat szempontjából jelentős 
negatív hatása lehet. 

• Személyazonosításra alkalmas bizalmas adatok (CPII) 



 

 

 

 

esetében az adatvédelmi besorolás „Bizalmas”, ha észszerűen valószínűsíthető, hogy az adott személyazonosításra 
alkalmas adatok titkosságának, integritásának vagy rendelkezésre állásának sérülése súlyosan káros hatást gyakorol az 
érintett személyekre vagy a Citire, vagy a titkosságuk, integritásuk vagy rendelkezésre állásuk sérülése a vonatkozó 
jogszabályok alapján kiváltaná a szabályszegés esetére megkövetelt értesítéseket. Az egyénre nézve súlyos káros hatás azt 
jelenti, hogy az eredmény várhatóan közepes pénzügyi veszteség vagy csalás, illetve személyes zavar vagy kellemetlenség 
lenne. Példák olyan adatelemekre, amelyek más adatokkal kombinálva személyazonosításra alkalmas bizalmas adatokat 
alkotnak: 

o Személy neve vagy elérhetőségi adatai (cím, telefonszám vagy e-mail-cím) az alábbiakkal együttesen: 

o Útlevélszám, járművezetői engedély száma, országos vagy kormányzati azonosítószám, illetve személyes 
adóazonosító szám; 

o Ügyfélazonosító szám, hitel-/bankkártya száma, esetleg pénzmozgásokkal járó számlaazonosítók, illetve egyéb 
pénzügyi számlaszám; 

o Tranzakciós adatelemek, melyek a személyazonosság ellopására vagy csalásra használhatók; 

o Ügyfélszámla alkalmazásadatai, hiteljelentés adatai, hitelpontszám; 

o Dolgozói teljesítmény becslése és juttatási adatok; 

o Videófelvételek, köztük a zárt láncú televíziók és bankautomaták felvételei 

o Ezek az elemek vagy önmagukban, vagy más elemekkel együttesen személyazonosításra alkalmas bizalmas 

adatoknak minősülnek: Az Egyesült Államokban használt társadalombiztosítási szám vagy a kormány által 

kibocsátott azonosítószám (mely használat és/vagy jogi védett állapot szempontjából az Egyesült Államokban 

használt társadalombiztosítási számmal azonos módon használható) önmagában. 

• Belső információ a Citin belül általában megosztásra kerülő adat, melyet nem a Citin kívüli terjesztésre szántak, és nem 
korlátozott hozzáférésű vagy bizalmas információként kerül besorolásra. Belső információkra példák többek között az 
irányelvek és normák. 

• Személyazonosításra alkalmas információ (PII) minden olyan személyes információ, amely: 

o beazonosít egy egyént vagy háztartást, vagy felhasználható annak azonosítására (például név, aláírás, cím, egyedi 

nemzeti azonosító, mint például a társadalombiztosítási szám, illetve a lakcímigazolás száma, a születési dátum, vagy 

a jogosítvány száma); 

o kapcsolódik, ismertet, összeköttetésbe hozható, vagy észszerűen összefüggésbe hozható (közvetlen vagy 
közvetett módon) egy egyénnel vagy háztartással; 

o felhasználható egy egyén azonosítására vagy a fiókjához való hozzáférés biztosítására (például 

o felhasználónév, e-mail cím, jelszó, PIN-kód, azonosítószám, biztonsági kérdések válaszai); vagy kapcsolódik egy adott 

egyénhez és érzékenynek minősülhet (mint például a személyes orvosi vagy egészségügyi adatok, fiókszáma, a fiók 

értéke). 

o A személyes információk közé tartoznak a védett egészségügyi információk (az Egyesült Államok 
egészségbiztosítás hordozhatóságáról és elszámolási kötelezettségéről szóló törvény meghatározása szerint), az 

érzékeny személyes információk és a hitelinformációk (a különböző adatvédelmi/adatbiztonsági és banki titoktartási 

törvények meghatározása szerint). 

• Nyilvános információ az, amely szabadon közzétehető a Citin kívül, vagy amely kifejezetten nyilvános felhasználás célját 
szolgálja, mint például a Citi sajtóközleményei vagy az újságokban a Citiről megjelenő cikkek. 

• Korlátozott hozzáférésű az az információ, amely ha jogosultsággal nem rendelkező egyénekhez kerül – ideértve a Citinél 
dolgozó személyeket is –, jelentős negatív hatással lehet a Citi jogi és szabályozási kötelezettségeire, illetve pénzügyi 
helyzetére, ügyfeleire vagy franchise engedélyeire nézve. 

• A korlátozott, személyazonosításra alkalmas adatok adatvédelmi besorolása „Korlátozott”, ha az adott adatok 
titkosságának, integritásának vagy rendelkezésre állásának sérülése észszerű mértékben várhatóan súlyos vagy 
katasztrofális káros hatással járna az érintett személyekre vagy a Citire nézve, illetve ha az adott törvényhozási terület 
jogszabályai alapján fokozott biztonsági ellenőrzések szükségesek az adatok jellege miatt (pl. érzékeny vagy „különleges 
kategóriájú”, személyazonosításra alkalmas adatok). Példa a korlátozott, személyazonosításra alkalmas adatokra a nyilvános, 
belső és bizalmas, személyazonosításra alkalmas adatok alábbiakkal való kombinációja: 
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o Kifejezetten az alábbiakra vonatkozó adatok: rassz, vallás, vallásos vagy filozófiai meggyőződések, etnikum, politikai 

hovatartozás vagy nézetek, szakszervezeti tagság, bűnügyi háttér adatai vagy bűncselekmények, genetikai adatok, 

biometrikus adatok, illetve az illető szexuális irányultságára vagy tevékenységére vonatkozó adatok. 

o Személyes egészségügyi adatok, melyek információkat tartalmaznak az illető egészségügyi előtörténetével, illetve 

mentális vagy fizikai állapotával, a részére nyújtott egészségügyi ellátásával, illetve ezen ellátás kifizetésével 

kapcsolatban. 

Ügyfél: a Citi bármely kliense vagy ügyfele, amely lehet többek között egyén (magánszemély), vállalat, intézmény, szervezet és jogi 

személy. 

Felhőrégió: egy fizikai hely, ahol a felhőszolgáltató adatközponto(ka)t csoportosít egybe. 

Kommunikációs eszközök, rendszerek és szolgáltatások közé tartozik minden olyan hardver, szoftver vagy alkalmazás, mely a Citi 

üzletvitelével kapcsolatos írott, hang- vagy videoalapú elektronikus kommunikáció továbbítása során használatos. Az eComm csatornák 

közé tartoznak, de nem kizárólagosan: a számítógépek, laptopok, táblagépek, mobil eszközök vagy mobiltelefonok, beleértve a „hozd a 

saját eszközöd” (BYOD) is, a BlackBerry, telefon, fax, intranet és internet hozzáférés, Wi-Fi szolgáltatások, e-mail szolgáltatások, 

azonnali üzenetküldési szolgáltatások, például a Microsoft Lync, a Skype és a Bloomberg üzenetek, a beágyazott kommunikációs 

funkciókkal rendelkező webhelyek és alkalmazások, a videomegbeszélési vagy együttműködési platformok, mint például a Zoom vagy 

a Microsoft Teams, valamint a közösségi média szolgáltatások, interaktív információmegosztó szolgáltatások, harmadik féltől származó 

csevegőszobák, elektronikus hirdetőtáblák és a blogok. 

Tartalom: a Citi bizalmas információit és bármely más adatot, jelentést, statisztikát vagy információt jelenti, amelyet (a) a Citi vagy annak 

Leányvállalatai, illetve azok vevői, ügyfelei vagy szolgáltatói közvetlenül vagy közvetve a Beszállító rendelkezésére bocsátottak vagy 

tettek elérhetővé számára, (b) a Szolgáltatásokon keresztül hoztak létre, állítottak elő, vagy (c) a fentiek bármelyikéből származtattak. 

Szerződés: Írott, két vagy több fél által aláírt jogi dokumentum, amely egy ajánlatot, vállalást, ellenszolgáltatást, felek kötelezettségeit 

vagy a cél törvényességét foglalja magában. Szerződésekre példák többek között a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 

keretmegállapodások, a feladatleírások/munkamegrendelések, a módosítások és függelékek, az ütemtervek, megrendelések vagy 

bármilyen más, valamely Citi vállalat és Beszállító által aláírt írásos dokumentum. Jelen normák értelmezésében a titoktartási 

megállapodások is szerződésnek minősülnek. 

Hozzáférésmegtagadási (DOA) teszt, amely igazolja, hogy a személyzet és a Citi üzleti folyamatainak támogatása a meghatározott 

helyreállítási időn belül helyreállítható. 

Szolgáltatásmegtagadási (DOS) teszt esetén a Citi bejelentkezik a Beszállító tulajdonában lévő vagy általa kezelt alkalmazásba vagy 

a Beszállító rendszereibe, a Beszállító pedig köteles évente legalább egyszer a Citi követelményeinek megfelelően minden, az érintett 

alkalmazásoknak helyet biztosító adatközpontban, illetve technológiai helyiségben DOS tesztet végezni annak bemutatására, hogy az 

alkalmazás helyreállítható a Beszállító katasztrófaelhárítási tervében megadott adathelyreállítási helyre. 

Elektronikus kommunikáció minden, a Személyzet által elektronikus eszközökkel, illetve vezetékes úton vagy vezeték nélküli jeleken 

keresztül elküldött, beérkezett vagy felhasznált üzenet vagy információ. Elektronikus kommunikációnak számítanak egyebek mellett a 

következők: szöveges üzenetek, e-mailek, peer-to-peer vagy azonnali üzenetek, blogbejegyzések, közösségi média bejegyzések, 

üzenetküldő szolgáltatások, mint például a WhatsApp, a WeChat, a Line, a Signal vagy a Viber segítségével küldött üzenetek, valamint 

ide tartoznak a mellékletek, képernyőfelvételek, felvett hang- és videofájlok, élő hang- és videofájlok, továbbá az elektronikus 

kommunikációs eszközök, rendszerek és szolgáltatások segítségével létrehozott, fogadott, letöltött, tárolt, továbbított, törölt vagy 

felhasznált fájlok. 

Funkcionális azonosítók: olyan általános azonosítók – például ADMIN vagy ROOT –, amelyek segítségével egy személy vagy folyamat 

egy biztonsági rendszerhez fér hozzá. A személyazonosság és hozzáférés kezelése (IAM) művelet kulcsfontosságú kezdeményezése 

annak biztosítása, hogy a Citinek érvényben legyenek konkrét, meghatározott ellenőrző eszközei a funkcionális azonosítók használatára 

vonatkozó kockázatok elleni védekezés érdekében. 



 

 

 

 
Franchise szempontjából kritikus folyamatok / franchise szempontjából kritikus alkalmazások (FCA)  azok a 

folyamatok/alkalmazások, melyeket a Citi a franchise szempontjából kritikus üzleti folyamatok sikeres végrehajtásához létfontosságúként 

határozott meg. 

Csalás: egy szándékos cselekmény, valótlan állítás vagy kihagyás, melynek célja mások megtévesztése, aminek következtében 

veszteség éri az áldozatot vagy nyereséget szerez az elkövető. 

Hosztolt szolgáltatások: magukban foglalnak minden telepített alkalmazást, valamint minden, a Beszállító által kezelt vagy használt 

létesítményt és környezetet, amelyeket a hosztolt szolgáltatások biztosítására használ, minden alkalmazást és egyéb szoftvert, 

adatbázist, webhelyet, szervert, hardvert, hálózatot, telekommunikációs és egyéb berendezést, valamint egyéb technológiát, amely a 

hosztolt szolgáltatások környezetében van telepítve vagy használva, és minden esetben az összes Frissítést és Támogatási 

szolgáltatást, kivéve az összes Tartalmat és Citi Rendszert. 

Információbiztonság (IS): azt az állapotot jelenti, amely mellett egy számítógép vagy számítógéprendszer védve van az illetéktelen 

hozzáférések és támadások elől, és ennek köszönhetően (a) a számítógép vagy számítógéprendszer továbbra is rendelkezésre áll és 

működőképes; (b) a számítógép vagy számítógéprendszer integritása fennmarad; és (c) a számítógép vagy számítógéprendszer által 

vagy azon keresztül tárolt, feldolgozott vagy továbbított adatok integritása és bizalmas jellege fennmarad. 

Információbiztonsági fenyegetés: olyan, számítógépen vagy számítógéprendszeren végzett (tudott vagy gyanított) műveletet vagy 

tevékenységet jelent, amely az adott vagy más számítógép vagy számítógéprendszer információbiztonságát tönkreteheti vagy arra 

károsan hathat. 

Információbiztonsági sebezhetőség: számítógépen vagy számítógéprendszerben előforduló minden olyan sebezhetőséget jelent, 

amelyet egy vagy több információbiztonsági fenyegetés kiaknázhat. 

Ügyfelet / bevételt nem generáló: a bevételt generáló tevékenységekhez nem kapcsolódó, üzleti szempontból kritikus tevékenységeket 

jelenti, többek között a jogi, felügyeleti, szabályozási és üzletfolytonossági tevékenységeket. 

Titoktartási megállapodás: Egy, a Citi és valamely Beszállító között létrejött megállapodás, amely kiköti, hogy az információk cseréjét, 

felhasználását és felfedését a megállapodás feltételei szabályozzák. 

Nyilvántartásjegyzék: Részletes jegyzék, amely tartalmazza a Citi nyilvántartások típusát, helyét, dátumát stb., és melynek vezetése 

elengedhetetlen ahhoz, hogy egy vállalat megfelelően kezelhesse a nyilvántartásokat az információk életciklusa során. 

Jogilag előírt megőrzési rendelkezés: nyilvántartásokra és információkra vonatkozó követelmény, amely felfüggeszti azok 

módosítását vagy megsemmisítését mindaddig, amíg a kötelezettséget kiszabó hatóság vissza nem vonja azt. 

Helyreállítási kapacitás: a Beszállító termékeinek és szolgáltatásainak biztosítási mértéke, mennyisége vagy sebessége, a normál 

termék- és szolgáltatásbiztosításhoz viszonyított százalékos értékben kifejezve. 

Helyreállítási időtartam: az a maximális időtartam (naptári napokban kifejezve), ameddig a Beszállító képes fenntartani üzletvitelét a 

helyreállítás ideje alatt. 

Helyreállítási pont: az a múltbéli időpont (órákban megadva), ameddig visszamenőleg helyre kell állítani az adatokat 

üzletmegszakadást követően. Azt a maximálisan megcélzott időközt jelöli, amelyen belül – jelentős incidens esetén – elveszhetnek egy 

információtechnológiai szolgáltatás adatai. A helyreállítási pont mindössze egy, azt a maximális időtartamot jelölő mutató, amelyen belül 

az adatok elveszhetnek, ha valamely IT-szolgáltatást jelentős incidens ér. Nem méri közvetlenül, hogy mennyi adat veszhet el – például 

az előző nap feldolgozásának végéig. 
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Helyreállítási idő: a szolgáltatásmegszakadás és a termékek és szolgáltatások helyreállítása között eltelt órák száma. 

Az erőforrás-menedzsment szervezet (RMO) felelős a Citi globális, végpontok közötti erőforrás-kezeléséért, beleértve a stratégiai 

beszerzést, a beszerzés-fizetés-műveleteket, a személyzeti irodát és a Beszállító-kezelési kereteljárást. 

Az RMO forrásbeszerzési vezető az erőforrás-menedzsment szervezetben (RMO) a szerződéses üzleti feltételek, követelmények és 

árképzés tárgyalásáért, ideértve az RFP és más Beszállító-kiválasztási tevékenységekért, a szerződés feltételeinek és a pénzügyi 

értékelés akkreditációs követelményeinek adminisztrációjáért felelős személy. 

A súlyos vagy katasztrofális káros hatás azt jelenti, hogy a személyre gyakorolt hatás észszerűen várható, hogy jelentős káros 

hatással jár, ideértve a pénzügyi veszteséget, a munkahely elvesztését, illetve a munkába állás ellehetetlenítését vagy megnehezítését, 

az emberi jogok terén történő veszteségeket, személyes vagy nyilvános megalázást vagy nem helyénvaló börtönbüntetést. 

A technológia helyreállíthatósági ideje (TRCT) egy alkalmazás/üzleti szolgáltatás, illetve annak alapvető infrastrukturális 

komponenseinek visszaállításához szükséges becsült teljes helyreállítási idő egy végrehajtást követően. 


