FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ AZ MNB ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA EGYENLEG
LEKÉRDEZÉSÉHEZ
A Magyar Nemzeti Bank által létrehozott online értékpapír számla egyenleg lekérdező
alkalmazás honlapja: https://eszlaweb.mnb.hu/Lekerdezo
Amennyiben Ön begépelte vagy bemásolta a böngészőjébe a címet, megjelenik az alkalmazás
belépési oldala.
Kérjük, írja be a Belépési azonosítót! A Belépési azonosító 24 jegyű 3*8 darab számból áll, az
első 8 jegye 12281248, és a Concorde Értékpapír Zrt. egyszeri alkalommal eljuttatta az Ön
részére. Bővebben ld. a TUDNIVALÓK A BELÉPÉSI AZONOSÍTÓRÓL című dokumentumot!
Kérjük, írja be a havi jelszót! A havi jelszó 12 karakterből áll, tartalmazhat számokat valamint
kis és nagybetűket, a havi jelentés részeként juttatta el az Ön részére a Concorde Értékpapír
Zrt. Bővebben ld. a TUDNIVALÓK A HAVI JELSZÓRÓL dokumentumot!
Kérjük, fogadja el a Felhasználási feltételeket, majd írja be az ellenőrző kódot a képről!

Amennyiben az előbbi lépések elvégzése után nem tudott a lekérdező alkalmazásba belépni, a
honlap felsorolja a lehetséges hiba okokat, és a megoldási javaslatokat. Felhívjuk figyelmét,
hogy a havi belépési jelszó érvényességi ideje várhatóan a vonatkozási időpontot követő
hónap 10. munkanapjától a vonatkozási időpontot követő második hónap 10. munkanapjáig
terjed! Így előfordulhat, hogy ha Ön nem hibázta el a belépési azonosító vagy jelszó beírása
közben, a belépési hiba esetleg ott keresendő, hogy a lekérdező rendszer még az előző havi
adatokat tartalmazza.
Az értékpapírszámlája egyenleg adatait tartalmazó kimutatás a belépés után automatikusan
megjelenik, valamint lehetősége van PDF formátumú letöltésre is. Egyszerre csak egy

időszakra vonatkozó kimutatás érhető el, archív kimutatások megtekintésére nincsen
lehetőség, ezért azt javasoljuk, hogy amennyiben szükségesnek találja, mentse le a PDF
formátumot, a megfelelő adatbiztonsági előírások betartása mellett (pl. jelszóval védve).
A kimutatásban lehetőség nyílik a felhasználható pénzeszközök, valamint a tulajdonolt
értékpapírok áttekintésére. Ezen adatokat tudja Ön összevetni a Concorde Értékpapír Zrt. által
az Ön részére eljuttatott havi jelentés Összesített Állomány című táblázatával. Felhívjuk
figyelmét, hogy az opciós és határidős termékek a kimutatásban nem jelennek meg.
Az értékpapírok készlete című listában az értékpapírok darabszáma összevontan jelenik meg,
a névérték megjelenítésére csak a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében kerül sor.
A tört darabszámú értékpapírok esetén a befektetési jegyek darabszámlánál esetleges
kerekítések előfordulhatnak. Felhívjuk figyelmét, hogy a vonatkozási dátum időpontjában
elszámolás alatti befektetési jegy ügyletekkel kapcsolatosan a szabályozó által előírt módon
történik az egyenlegközlő kiállítása. Eszerint a vonatkozási dátum időpontjában elszámolás
alatt lévő befektetési jegy vételi/visszaváltási ügyleteknél az egyenlegközlőn szereplő
értékpapír/pénz mennyiség a befektetési jegy ún. fedezeti árfolyamával (a megbízás
időpontjában ismert nettó eszközérték) kalkulált darabszámot/pénzösszeget mutatja, amely
eltér a tényleges, a jelentéstételi nap után publikált elszámolási árfolyammal számított
darabszámtól/pénzösszegtől.
A pénzeszközök egyenlege táblázat tartalmazza a pénzeszközök jogi egyenlegét két tizedes
jegy pontossággal devizanemenkénti bontásban szintén összevontan.
Az értékpapírszámla egyenleg lekérdező rendszerből történő kilépéskor Önnek lehetősége
van jelezni az MNB felé, amennyiben az értékpapírszámla egyenleggel kapcsolatosan nem
talált mindent rendben.
Felhívjuk figyelmét, hogy az ezen a helyen az MNB részére eljutatott jelzés nem helyettesíti az
értékpapírszámla vezetőnél tett panaszt. A panaszkezelésről szóló tájékoztatót honlapunkon
megtalálhatja.
Felhívjuk figyelmét, hogy a felhasználáshoz további hasznos információkat kaphat a
https://eszlaweb.mnb.hu/Lekerdezo
honlap
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