ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ MNB ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA EGYENLEG LEKÉRDEZŐ
RENDSZERRŐL

A 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról (Tpt), valamint a 2007. évi CXXXVIII. törvény a
befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól (Bszt) 2016. január 1-től hatályos előírásainak következtében
2016. februárjától minden értékpapírszámla vezető kötelessége ügyfelei részére a hó végi
állományadatait, valamint a belépési jelszót, és havonta új jelszót eljuttatni azon célból, hogy
az ügyfelek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által létrehozott https://eszlaweb.mnb.hu
honlapon keresztül az értékpapír- és ügyfélszámla adataikat egyeztetni tudják. Az alkalmazás
minden értékpapírszámla tulajdonos számára elérhető, a jogszabályok értelmében a
szolgáltató kötelezett minden ügyfél részére belépési azonosítót és havi jelentést küldeni
tekintet nélkül arra, hogy az ügyfél magánszemély vagy közület-e. Azon ügyfelek részére, akik
az adott hónap végén nem rendelkeznek egyenleggel, szintén kötelező az előbb említett
adatokat elküldeni. A hatályos jogszabályok alapján az ügyfeleknek nincs lehetősége az
előbbiekben említett adatokról és dokumentumokról lemondani.
Az értékpapírszámla vezetők az előzőekben említett jogszabályok alapján kötelesek az MNB
részére minden hónapban megküldeni az ügyfélszámlák egyenlegét és a számlákon
nyilvántartott értékpapírok állományát. Ezek a jelentések anonim adatokat tartalmaznak, nem
tartalmazzák az ügyfelek nevét és olyan adatokat sem, melyek egyértelműen az ügyfelekre
utalhatnak.
A vonatkozó jogszabályok szigorúan szabályozzák az adatok kezelésének és lekérésének
kereteit. A pénzügyi szolgáltatók név nélkül küldik meg az MNB számára az egyes számlákra
vonatkozó adatokat, az egyéni számlákat egy véletlenszerűen generált belépési azonosító
kóddal látják el. Az egyedi azonosító nem származtatható semmilyen személyes adatból és
minden egyes ügyfél részére egyszeri alkalommal kerül előállításra függetlenül attól, hogy
hány alszámlát vezet a Concorde Értékpapír Zrt. az ügyfél részére. Amennyiben egy ügyfél
több szolgáltatónál is rendelkezik értékpapírszámlával vagy számlákkal, szolgáltatónként
természetesen eltérő belépési azonosítója lesz. A számlatulajdonosok ezzel a személyes
adatokat nem tartalmazó kóddal és a havonta változó jelszóval férhetnek hozzá az értékpapírés ügyfélszámla adataikhoz. A bejelentkezés és a lekérdező funkciók használata során a
számlatulajdonos személyes adatait az MNB nem tárolja, és nem is tárolhatja. Ez az anonim
adatszolgáltatás lehetővé teszi az MNB számára, hogy a szolgáltatók által átadott adatok
vonatkozásában hatékony keresztellenőrzéseket végezzen. Éppen ezen ellenőrzési funkció
hatékony működtetése miatt fontos, hogy minél többen és minél gyakrabban éljenek névtelen
ügyfél-lekérdezési jogosultságukkal.
A havi jelentés két részből áll. Tartalmazza a https://eszlaweb.mnb.hu honlap belépéshez
szükséges havi jelszót, valamint az ügyfelek hó végi záró állományait. Az állományjelentés
minden ügyfél esetében az alszámlánkénti állományon kívül tartalmaz egy összesítő állományi
adatokat tartalmazó kimutatást is. Ezen adatokat tudják az ügyfelek összeegyeztetni az MNB
lekérdező rendszerben megjelenő adatokkal. Nem jeleníti meg az MNB rendszer a
származtatott termékek és opciók hó végi adatait, tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatás
erre nem terjed ki.

Az MNB lekérdező rendszerében egyszerre csak egy időszakra vonatkozó kimutatás érhető el.
A havi adatok a lezárt hónapot követő hónap 10. munkanapjától kezdődően a tárgyhónapot
követő második hónap 10. munkanapjáig tekinthetők meg. Archív kimutatások
megtekintésére nincs lehetőség.
A Magyar Nemzeti Bank az adatbiztonság legmagasabb fokú figyelembevételével a fenti
adatok legbiztonságosabb átadásához többek között a szolgáltatók megfelelő biztonságú
internetes honlapját, valamint a postai kézbesítést írta elő a szolgáltatók részére.
A Concorde Értékpapír Zrt. a fentiek alapján azon kedves Ügyfelei részére, akik rendelkeznek
www.mycd.hu hozzáféréssel, ezen a csatornán keresztül fogja biztosítani a fenti adatok - így a
belépési azonosító és havi jelentés- valamint a jelszó átadását, és nem postai úton. Azon
ügyfelek részére viszont, akik nem rendelkeznek www.mycd.hu hozzáféréssel, a Concorde
Értékpapír Zrt. a postai címükre küldi a szükséges adatokat. A postai küldemények költségét a
Concorde Értékpapír Zrt. a hatályos Kondíciós listának megfelelően az ügyfélszámlára terheli.
Így a fentiekből kiindulva, valamint környezetünk védelmében javasoljuk Ügyfeleink részére,
hogy amennyiben erre lehetőségük van, szíveskedjenek igényelni www.mycd.hu hozzáférést
az alábbi elérhetőségeken, hogy a későbbiekben a kötelező adatküldéshez is ez a csatorna
legyen biztosítva:
• telefonon a megfelelő azonosítást követően befektetési tanácsadóján keresztül,
• telefonon a megfelelő azonosítást követően a (06-1) 489 22 22 Ügyfélszolgálati
telefonszámon keresztül,
• személyesen a Concorde Ügyfélszolgálatán (1123 Budapest Alkotás u. 50. Alkotás Point
Irodaház), munkanapokon 9-17 óráig.
Felhívjuk figyelmét, hogy Üzletszabályzatunk alapján a Concorde Értékpapír Zrt. nem tartozik
felelősséggel arra vonatkozóan, ha Ön helytelen postázási címet adott meg, vagy lakcímét
nem frissítette, és ennek következtében az Ön részére az MNB lekérdező rendszer
használatához szükséges adatok postai kézbesítése meghiúsul, vagy illetéktelen kezekbe kerül.
Természetesen, amennyiben Ön a fenti adatokat postai úton kívánja megkapni és nincs
www.mycd.hu hozzáférése, nem szükséges a mycd.hu hozzáférést igényelnie.
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