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Biztonsági tájékoztató 

 
a Magyar Posta Befektetési Zrt. e-Befektetési szolgáltatás használatához 

 
Az elektronikus pénzügyi szolgáltatások elterjedésével párhuzamosan megjelentek azok a bűnözők, bűnöző csoportok, amelyek célja a banki, 
pénzügyi és befektetési szolgáltatások eléréséhez szükséges adatok megszerzésén keresztül illetéktelen  tranzakciók végrehajtása, az ügyfelek 
megkárosítása. 
 Az illetéktelen tranzakciók végrehajtásának kockázata néhány szabály betartásával jelentős mértékben csökkenthető vagy akár meg is szüntethető. 
 
Általános tanácsok 

 Jelszavait úgy válassza meg, hogy azok ne legyenek könnyen megfejthetőek. A jelszavai tartalmazzanak kisbetűt, nagybetűt, speciális 

karaktereket és legalább 8 karakter hosszúak legyenek. A jelszavak ne tartalmazzanak nevet, születési helyet, születési időt, vagy egyéb, 

könnyen kitalálható azonosítókat.  

 Ideiglenes jelszavát mihamarabb változtassa meg 

 Rendszeresen változtassa meg jelszavát 

 Jelszavait ne jegyezze le mások által is könnyen hozzáférhető helyre 

 Jelszavait ne mondja el másoknak 

 A Szolgáltató semmilyen csatornán nem kéri a belépéshez használt jelszavát, így ilyen kérés esetén mondjon NEM-et  

 Belépéskor ellenőrizze az e-Befektetési szolgáltatás felületre történő utolsó belépés időpontját 

 Ne hagyja mobil készülékét őrizetlenül 

Tanácsok számítógép és mobil eszközök biztonságos üzemeltetéséhez 

 Csak jogtiszta szoftvereket használjon. 

 Rendszeresen telepítse a biztonsági frissítéseket 

 Ne használjon ismeretlen helyről letöltött programokat 

 Használjon és rendszeresen frissítse védelmi  programjait (vírusirtó, tűzfal, kártékony kód elleni védelmet szolgáló) 

 Lehetőség szerint napi szinten ne rendszergazdai joggal használja a számítógépét 

 Pénzügyi tranzakcióhoz ne használjon nyilvános számítógépet (például internet kávézóban), ha mégis nyilvános helyen található 

számítógépet használ, ne engedje jelszavának mentését, használat után törölje a böngésző tárolóját, illetve a megnyitott oldalak listáját  

Tanácsok hálózati kapcsolat biztonságos használatához 

 tranzakciókhoz egyáltalán ne, böngészéshez lehetőség szerint ne használjon nyilvános (free hotspot) vagy ismeretlen hálózatot 

 Vezeték nélküli hálózati kapcsolatait biztonságos (legalább WPA2-Personal titkosítás) módban használja 

 A hálózati eszközében cserélje le a gyári adminisztrátori jelszót egy csak Ön által ismertre. 

 Amennyiben rendelkezik a hálózati eszköz beállításának lehetőségével, használja az eszköz által biztosított biztonsági lehetőségeket 

 Vezetékes hálózati kapcsolat esetén érdeklődjön a hálózat üzemeltetőjétől, hogy  tranzakciók végrehajtására biztonságosan használható-e 

a hálózat 

Tanácsok az e-Befektetési szolgáltatás biztonságos használatához 

 Az e-Befektetési szolgáltatás eléréséhez mindig gépelje be a kapott hivatkozást. Ne kattintson elektronikus levélben vagy a Szolgáltatótól 

független honlapon található az e-Befektetési szolgáltatásra mutató hivatkozásra 

 A jelszavát ne jegyeztesse meg a böngészővel 

 Ellenőrizze a Szolgáltatói tanúsítvány érvényességét, hamis, lejárt tanúsítvány esetén ne folytassa a kapcsolódást az e-Befektetési 

szolgáltatáshoz 

 Vigyázzon, hogy jelszavát begépeléskor mások ne tudják elolvasni, a gépelést videokamera ne rögzítse 

 Kerülje a tranzakcióra használt eszköz és az egyszeri jelszót fogadó mobil eszköz összekapcsolását a tranzakció-rögzítések idejére. 

 Az egyszeri jelszót fogadó mobil eszközről ne végezzen pénzügyi tranzakciót. 

 Az e-Befektetési szolgáltatás a Kilépés gombbal hagyja el 

Gyanús esetek 

 Olyan elektronikus levelet, telefonhívást, SMS-t kap, hogy azonnal lépjen be az e-Befektetési szolgáltatási felületre.  

 Egy – látszólag a Szolgáltatótól érkező - elektronikus levélben felkérik, hogy egy hivatkozásra kattintva lépjen be az e-Befektetési 

szolgáltatás felületére 

 Egy – látszólag a Szolgáltatótól érkező - elektronikus levélben kérik belépési adatait 

 Egy – látszólag a Szolgáltatótól érkező - elektronikus levélben nyelvtani, helyesírási hibák vannak 

  Nem úgy működik az e-Befektetési szolgáltatás, ahogy eddig megszokta és korábban nem kapott tájékoztatást, hogy átalakul az e-

Befektetési szolgáltatás elérhetősége, felülete 

 Nem érkezik meg az SMS, vagy több SMS érkezik 

 Olyan műveletről érkezik SMS, amit nem Ön kezdeményezett (belépési kódot kap, amikor nem lépett be, tranzakció jóváhagyásáról érkezik 

egyszer használatos jelszó) 

 
GYANÚ ESETÉN AZONNAL ÉRTESÍTSE A SZOLGÁLTATÓT A +36 – 1 - 320 10 84-ES TELEFONSZÁMON HÉTFŐTŐL SZERDÁIG ÉS 

PÉNTEKEN 8.00-17.00 ÓRÁIG, CSÜTÖRTÖKÖN 8.00-20.00 ÓRÁIG! 

 


