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Bevezetés 

Az Portfolio MobilTőzsde szolgáltatás a 

optimalizált változata. 

Használatával Ön a Portfolio Online T

adás-vételére, nyitott tranzakciói 

van. 

A MobilTőzsdén keresztül indított megbízások 

Befektetési Zrt. nyilvántartásába, ill. t

kereskedési rendszerébe.  

Felhívjuk figyelmét, hogy a mobil készüléken folytatott gép

felületre való tekintettel nagyobb a bet

A MobilTőzsde kereskedési rendszere úgy lett fejlesztve, hogy a 

megbízhatóan működjön, de az 

telefonról, illetve operációs rendszerr

fejleszti rendszereit, így az éppen aktuálisan használható készülékekr

alkalmazásokról kérjük, kérdezze munkatársainkat.

Belépés a MobilTőzsdébe

 

A MobilTőzsde szolgáltatás a következ

címen érhető el: 

https://potmobil.erstebroker.hu  

 

A MobilTőzsdébe történő belépéshez 3 azonosító 

adat megadása szükséges. 

 

Felhasználónév: Az Ön által válasz

Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások cím

keretszerződésben megadott egyedi belépési név.

 

Számlaszám: Az a Portfolio Online T

Befektetési Szolgáltatások című 

szereplő, a Társaságunknál vezetett számlájának a 

száma. 

 

Jelszó: A Portfolio Online Tőzsde

 

* Első bejelentkezés esetén az internetes szo
ben megküldött jelszó. Az SMS-ben kapott jelszót az els
megváltoztatni. Ez a mobilfelületen nem lehetséges, ezért javasoljuk a
verziójában tegyék meg. Továbbá a belépési oldalon lehet
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szolgáltatás a Portfolio Online Tőzsde szolgáltatás mobiltelefonra 

Portfolio Online Tőzsde funkcióinak jelentős részét érheti el

 lekérdezésére, nyitott tőzsdei megbízásai nyomon követésére

zsdén keresztül indított megbízások a sikeres rögzítést követően 

nyilvántartásába, ill. tőzsdei részvény megbízások esetén feladásra kerülnek a BÉT 

Felhívjuk figyelmét, hogy a mobil készüléken folytatott gépelés fokozott figyelmet igényel!

felületre való tekintettel nagyobb a betűk elütésének esélye. 

kereskedési rendszere úgy lett fejlesztve, hogy a mobiltelefonok többségén 

az Erste Befektetési Zrt. nem vállal kötelezettséget arra, hogy bármely típusú 

telefonról, illetve operációs rendszerről biztosítja a szolgáltatások elérhetőségét. Társaságunk folyamatosan 

ereit, így az éppen aktuálisan használható készülékekrő

kérdezze munkatársainkat. 

e 

zsde szolgáltatás a következő internet 

 belépéshez 3 azonosító 

n által választott, a Portfolio 

Szolgáltatások című 

désben megadott egyedi belépési név. 

a Portfolio Online Tőzsde 

 keretszerződésben 

unknál vezetett számlájának a 

zsde esetében használt jelszó.* 

 bejelentkezés esetén az internetes szolgáltatásokra vonatkozó keretszerződésben megadott mobiltelefonszámra SMS
ben kapott jelszót az első sikeres bejelentkezés után biztonsági okokból kötelez

Ez a mobilfelületen nem lehetséges, ezért javasoljuk az első bejelentkezést a Portfolio Online T
Továbbá a belépési oldalon lehetősége van a MobilTőzsde nyelvezetének beállítására is.

szolgáltatás mobiltelefonra 

t érheti el, például részvények 

megbízásai nyomon követésére is mód 

bekerülnek az Erste 

feladásra kerülnek a BÉT 

elés fokozott figyelmet igényel! A kisebb 

mobiltelefonok többségén 

Erste Befektetési Zrt. nem vállal kötelezettséget arra, hogy bármely típusú 

. Társaságunk folyamatosan 

ereit, így az éppen aktuálisan használható készülékekről és szükséges 

désben megadott mobiltelefonszámra SMS-
 sikeres bejelentkezés után biztonsági okokból kötelező 

Portfolio Online Tőzsde alap 
zsde nyelvezetének beállítására is. 



 
 

A tranzakciós kód megadása

A MobilTőzsdébe történő belépés következ

részében a szerződésben megadott

mobiltelefonszámra Ön kap egy SMS

karakterből álló tranzakciós kódot tartalmazza.  Az 

SMS-ben szerepel továbbá egy link, ami 

közvetlenül arra az oldalra mutat, ahol a kapott 

tranzakciós kódot megadhatja.   

 

A belépés folytatásához ezt a tranzakciós kódot kell 

megadni az oldal megjelenését követ

belül. (Ezt követően a tranzakciós kód elévül

belépni nem lehetséges.) A 

megadásával és a Tovább gomb megnyomásával 

léphet be a MobilTőzsdébe, a 

visszatérhet a legelső bejelentkező

A MobilTőzsde felhasználói felülete

Piacok 

A Tranzakciós kód megadását követ

kereskedési felületre jut. 

A kereskedési felületen az általunk kiválasztott 

részvények listája látható. A táblázatban, a 

oszlopban találja az adott instrumentum 

kódját. Az Utolsó oszlopban az utolsó kötési 

árfolyam látszik, míg a Változás 

részvény árfolyamának százalékos elmozdulását 

láthatja, az előző záróárhoz képest. A negyedik 

oszlopban a Megbízás/Pozíciókat

értékpapírra. A Portfolio Online T

számlájához Normál, NYESZ vagy TBSZ 

megbízások és nyitott pozíciók összesítve jelennek 

meg (csak a watchlistben beállítottak).

Valós idejű előfizetés esetén az adatok 10 

másodpercenként automatikusan frissülnek (a 

frissülés gyakorisága állítható). 

Az Új elem felvétele segítségével a kereskedési 

táblához új részvényt adhat hozzá. 
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ranzakciós kód megadása 

belépés következő 

désben megadott 

mobiltelefonszámra Ön kap egy SMS-t, ami a 4 

kódot tartalmazza.  Az 

ben szerepel továbbá egy link, ami 

közvetlenül arra az oldalra mutat, ahol a kapott 

 

ytatásához ezt a tranzakciós kódot kell 

oldal megjelenését követő 5 percen 

en a tranzakciós kód elévül, azzal 

 tranzakciós kód 

gomb megnyomásával 

, a Vissza gombbal 

 bejelentkező oldalhoz. 

zsde felhasználói felülete 

A Tranzakciós kód megadását követően a 

A kereskedési felületen az általunk kiválasztott 

részvények listája látható. A táblázatban, a Termék 

az adott instrumentum ticker 

oszlopban az utolsó kötési 

 oszlopban az adott 

részvény árfolyamának százalékos elmozdulását 

 záróárhoz képest. A negyedik 

Megbízás/Pozíciókat talál adott 

Portfolio Online Tőzsde 

számlájához Normál, NYESZ vagy TBSZ 

pozíciók összesítve jelennek 

meg (csak a watchlistben beállítottak). 

fizetés esetén az adatok 10 

másodpercenként automatikusan frissülnek (a 

segítségével a kereskedési 

nyt adhat hozzá.  



 
 

Új elem felvétele 

A kereső, szó-, vagy ticker részlet alapján is keres. 

Ez azt jelenti, hogy például a „Tel” beírása esetén 

több találatot is megjelenít. A találatok közül 

választhatja ki, hogy mely részvényt kívánj

megjeleníteni a kereskedési táblán. Egyszerre csak 

egy értékpapír adható hozzá a 

természetesen csak a MobilT

kínálatából választható értékpapír.

 

Az új elem felvétele során megadhatja

kereskedési táblában hányadik helyen szerepeljen. 

Ezt a Sorrend legördülő menüjében 

 

 

 

 

 

Megbízás 

A kereskedés táblán, a részvény nevére kattintva a 

részvény adatlapja nyílik meg. Az adatlapon látható 

a részvény napi grafikonja, aktuális árfolyama, az 

árfolyamváltozás forintban, és százalékban, a napi 

forgalom, valamint a napi minimum és a maximum 

ár. 

Az oldal alsó felén, az adott részvény ajánlati 

könyve jelenik meg. Az ajánlati könyvben bal 

oldalon láthatók az eladási ajánlatok, és jobb 

oldalon a vételi ajánlatok.  

Amennyiben nem rendelkezik valós idej

előfizetéssel, úgy az árfolyamadatok és az ajánlati 

könyv 15 perces késéssel követi a valós idej

adatokat. 

Az oldal közepén találhatók a 

gombok. Ezekre kattintva megbízást rögzíthetünk 

az adott részvényre.  
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ker részlet alapján is keres. 

Ez azt jelenti, hogy például a „Tel” beírása esetén 

több találatot is megjelenít. A találatok közül 

ki, hogy mely részvényt kívánja 

skedési táblán. Egyszerre csak 

egy értékpapír adható hozzá a táblához, illetve 

természetesen csak a MobilTőzsde szűkített 

kínálatából választható értékpapír. 

megadhatja, hogy a 

kereskedési táblában hányadik helyen szerepeljen. 

 menüjében állíthatja be.   

A kereskedés táblán, a részvény nevére kattintva a 

részvény adatlapja nyílik meg. Az adatlapon látható 

a részvény napi grafikonja, aktuális árfolyama, az 

százalékban, a napi 

forgalom, valamint a napi minimum és a maximum 

Az oldal alsó felén, az adott részvény ajánlati 

könyve jelenik meg. Az ajánlati könyvben bal 

z eladási ajánlatok, és jobb 

endelkezik valós idejű 

fizetéssel, úgy az árfolyamadatok és az ajánlati 

könyv 15 perces késéssel követi a valós idejű 

a Vétel és Eladás 

gombok. Ezekre kattintva megbízást rögzíthetünk 



 
 

A részvény adatlapján, a grafikon alatt egy nagyítás 

gomb van. Erre lépve a részvény nagyított napi 

grafikonja töltődik be.  

Készülék típustól függően, a készüléket oldalra 

döntve a grafikon elrendezése követi a mozgást, így 

maximalizálva az oldal kihasználtságá

nagyítva azt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részvény ajánlat megadása

 

A részvény adatlapján a vételre vagy eladásra 

kattintva, a részvény megbízási ablaka nyílik meg. 

 

A megbízási ablakban adhatja 

eladási ajánlat részleteit. Az oldal tetején kell 

kiválasztani, hogy milyen típusú megbízást 

adni (Stop Limit, Stop Piaci, Piaci, Limitáras). Az 

Eladási árhoz/Vételi árhoz a limitárat kell megadni 

(ha piaci megbízást választ, akk

marad), alatta pedig az eladni vagy vásárolni kívánt 

részvény darabszámot. 

 

Az aktiválási ár mező csak akkor válik aktívvá, ha a 

megbízás típusánál Stop Limitet vagy Stop

választott. Ezt követően az ajánlat érvényességét 

kell kiválasztani. Ha dátumig típusú érvényességet 

ad meg, akkor közvetlenül alatta be kell állítani, 

hogy meddig éljen az ajánlat a t

hogy ebben az esetben is, maximum 30 naptári 

napig él a megbízás.  
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vény adatlapján, a grafikon alatt egy nagyítás 

gomb van. Erre lépve a részvény nagyított napi 

en, a készüléket oldalra 

döntve a grafikon elrendezése követi a mozgást, így 

maximalizálva az oldal kihasználtságát és tovább 

Részvény ajánlat megadása 

A részvény adatlapján a vételre vagy eladásra 

ablaka nyílik meg.  

 meg a vételi vagy 

eladási ajánlat részleteit. Az oldal tetején kell 

kiválasztani, hogy milyen típusú megbízást szeretne 

Piaci, Piaci, Limitáras). Az 

Eladási árhoz/Vételi árhoz a limitárat kell megadni 

(ha piaci megbízást választ, akkor ez inaktív 

marad), alatta pedig az eladni vagy vásárolni kívánt 

 csak akkor válik aktívvá, ha a 

Limitet vagy Stop Piacit 

en az ajánlat érvényességét 

típusú érvényességet 

ad meg, akkor közvetlenül alatta be kell állítani, 

hogy meddig éljen az ajánlat a tőzsdén. Fontos, 

hogy ebben az esetben is, maximum 30 naptári 



 
 

Kereskedés TBSZ és NYESZ számlán

 

A MobilTőzsdén is van lehető

NYESZ számlára történő tranzakció rögzítésére. 

Ezt a megbízás ablakban a Számla

beállítani, ahol a legördülő menüb

jóváírandó vagy terhelendő számla. 

 

Vétel esetében a következő sor

pozíció” értéke látszik, eladás esetén pedig az 

eladható mennyiség az adott részvényb

 

A készletpárosítás módnál, a legördül

tudja beállítani, milyen párosítási módszer szerint 

kívánja értékesíteni részvényeit. 

 

Az oldal alján a Vétel/Eladás és 

találja. Az ajánlat beviteléhez az 

gombot kell kiválasztani.  

 

Jóváhagyás 

 

A Vétel/Eladás kiválasztása után

jóváhagyása következik. A jóváhagyás során 

lehetősége van ellenőrizni megbízásának adatait

Megjelenik az ügylet iránya, a darabszám és a 

jutalék nagysága is. Az árfolyam esetében, ha 

limitárat adott meg, akkor annak nagysága, piaci 

áras esetén pedig annak típusa látható.

 

Amennyiben az adatok egyeznek, akkor az oldal 

alsó felében található Jóváhagyás

tudja rögzíteni megbízását. Ha valamit módosítani 

szeretne megbízásán, akkor a 

segítségével visszaléphet az ajánlat megadásának 

ablakába. 
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számlán 

zsdén is van lehetőség TBSZ vagy 

 tranzakció rögzítésére. 

Számla sorában tudja 

 menüből kiválasztható a 

 számla.  

ő sorban „Nyitható 

pozíció” értéke látszik, eladás esetén pedig az 

eladható mennyiség az adott részvényből.  

A készletpárosítás módnál, a legördülő menüből 

beállítani, milyen párosítási módszer szerint 

értékesíteni részvényeit.  

és Mégsem gombokat 

találja. Az ajánlat beviteléhez az Vétel/Eladás 

kiválasztása után a megbízás 

jóváhagyása következik. A jóváhagyás során 

rizni megbízásának adatait. 

Megjelenik az ügylet iránya, a darabszám és a 

jutalék nagysága is. Az árfolyam esetében, ha 

limitárat adott meg, akkor annak nagysága, piaci 

áras esetén pedig annak típusa látható. 

Amennyiben az adatok egyeznek, akkor az oldal 

áhagyás gombra kattintva 

tudja rögzíteni megbízását. Ha valamit módosítani 

szeretne megbízásán, akkor a Mégsem gomb 

segítségével visszaléphet az ajánlat megadásának 



 
 

A jóváhagyás után a megbízás befogadásának 

visszaigazolása jelenik meg. A 

segítségével a kereskedési táblára jut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Megbízások és pozíciók 
 

A kereskedési táblában a Megbízások/Pozíciók 

darabszámára kattintva a nyitott megbízások ablak 

nyílik meg. Itt tudja módosítani vagy visszavonni 

adott instrumentum élő megbízásait.

Az oldal felső felében az élő megbízások adatai 

láthatók: a beadás időpontja, az ügylet iránya, az 

árfolyam és a darabszám. A 

ceruza ikonra ( ) kattintva 

ajánlatát, a Vissz. oszlopban pedig a kuka ikon (

) segítségével tudja azt törölni. 

Az oldal alsó felében az adott részvényre vonatkozó 

pozíciókat találja. Megjelenik, hogy melyik 

számláján van a részvény (Normál, TBSZ, NYESZ), 

az előfizetésnek megfelelően real

késleltetett árfolyama, darabszám

oszlopban található ikon segítségével pedig zárási 

megbízást adhat rá. 
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A jóváhagyás után a megbízás befogadásának 

visszaigazolása jelenik meg. A Vissza gomb 

segítségével a kereskedési táblára jut. 

A kereskedési táblában a Megbízások/Pozíciók 

darabszámára kattintva a nyitott megbízások ablak 

. Itt tudja módosítani vagy visszavonni az 

 megbízásait. 

ő megbízások adatai 

pontja, az ügylet iránya, az 

árfolyam és a darabszám. A Mód. oszlopban a 

) kattintva tudja módosítani 

oszlopban pedig a kuka ikon (

Az oldal alsó felében az adott részvényre vonatkozó 

. Megjelenik, hogy melyik 

n van a részvény (Normál, TBSZ, NYESZ), 

ően real-time vagy 

késleltetett árfolyama, darabszáma, az utolsó 

oszlopban található ikon segítségével pedig zárási 



 
 

Kötések 

 

A kötések táblán az adott napon 

tranzakcióinak adatai tekinthetők meg. A táblázat 

első oszlopában a vásárolt vagy eladott értékpapír 

ticker kódja van. A ticker kód előtt egy zöld 

vagy egy piros E (eladás) jelzi a tranzakció irányát. 

 

A második oszlopban a tranzakció teljesülésének 

pontos árfolyama és devizaneme jelenik meg

harmadik oszlopban pedig 

Részteljesülés esetén árfolyam szerint 

megbontva a felsorolás. 

 

Az utolsó oszlopban a teljesülés dátumát

időpontja került feltüntetésre.   

 

 

 

 

Számla 

 

A számla menüpont alatt tekintheti meg 

Online Tőzsde számláján meglévő

szabad pénzegyenlegét. 

A menüponton belül külön-külön látható a Normál, 

NYESZ vagy TBSZ számláinak egyenlege.

A tábla három oszlopra van osztva, a Termék 

oszlopban a deviza vagy értékpapír megnevezése 

látható. A Készlet oszlopban az 

értékpapír darabszámát jelenik meg

Az utolsó oszlopban, részvények esetén egy kis 

ikon ( ) található. Arra kattintva eladási 

megbízást rögzíthet az adott részvényre.
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z adott napon teljesült 

adatai tekinthetők meg. A táblázat 

 oszlopában a vásárolt vagy eladott értékpapír 

ker kód előtt egy zöld V (vétel) 

(eladás) jelzi a tranzakció irányát.  

A második oszlopban a tranzakció teljesülésének 

pontos árfolyama és devizaneme jelenik meg, a 

pedig a darabszám. 

Részteljesülés esetén árfolyam szerint van 

só oszlopban a teljesülés dátumát és pontos 

tekintheti meg a Portfolio 

lévő értékpapírjait és 

külön látható a Normál, 

NYESZ vagy TBSZ számláinak egyenlege. 

A tábla három oszlopra van osztva, a Termék 

oszlopban a deviza vagy értékpapír megnevezése 

. A Készlet oszlopban az adott deviza vagy 

meg.  

Az utolsó oszlopban, részvények esetén egy kis 

. Arra kattintva eladási 

megbízást rögzíthet az adott részvényre.  



 
 

A meglévő készletei értéke az utolsó 

záróárfolyamon összesítve jelenik meg, forintban 

kifejezve. Az összesített érték számlatípusonként 

értendő. 

 

 A TBSZ esetében külön fül jelenik meg, a 

különböző években nyitott számlákra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírek 

 

A hírek három kategória szerint

szétbontásra: 

 

Makró: a makró híreken belül olyan információkat 

talál, ami alapvetően egy-egy ország gazdaságát 

érintő fejleményekkel foglalkozik.

  

Parkett: a tőzsdei cégekkel kapcsolatos hírek, 

közlemények valamint technikai vagy 

fundamentális elemzések jelennek meg. 

 

Befektetés: befektetési jegyekkel, kötvényekkel és 

hedge fundokkal foglalkozó információk, hírek 

tartoznak ebbe a kategóriába.  
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 készletei értéke az utolsó 

jelenik meg, forintban 

kifejezve. Az összesített érték számlatípusonként 

A TBSZ esetében külön fül jelenik meg, a 

 években nyitott számlákra.  

a szerint kerültek 

a makró híreken belül olyan információkat 

egy ország gazdaságát 

 fejleményekkel foglalkozik. 

zsdei cégekkel kapcsolatos hírek, 

közlemények valamint technikai vagy 

fundamentális elemzések jelennek meg.  

befektetési jegyekkel, kötvényekkel és 

hedge fundokkal foglalkozó információk, hírek 



 
 

 

 

Frissítés, beállítások, kilépés

 

Az oldal alsó részén három menüpont 

 

Frissítés: Amennyiben a pillanatnyi árfolyamra 

kíváncsi, ezen gomb megnyomásával frissíthet

árfolyamokat.  

 

Beállítások: Ebben a pontban 3 alapvet

van lehetőség. Kiválaszthatja

nyelvezetét (magyar vagy angol), 

mennyi idő után léptessen ki automatikusan az oldal 

(5 perc, 20 perc, 1 óra, 3 óra, 

lehetőség van az árfolyamok automatikus 

frissítésének gyakoriságát beállítani (10mp, 30 mp, 

1 perc, 5 perc, soha).  

Fontos: Az új beállítások életbelé

Beállítások mentését kell választani. 

 

Kilépés: Ezen gomb segítségével léphet ki 

számlájáról. 
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Frissítés, beállítások, kilépés 

Az oldal alsó részén három menüpont látható: 

Amennyiben a pillanatnyi árfolyamra 

ncsi, ezen gomb megnyomásával frissítheti az 

Ebben a pontban 3 alapvető beállításra 

a a MobilTőzsde 

agyar vagy angol), beállíthatja, hogy 

 után léptessen ki automatikusan az oldal 

(5 perc, 20 perc, 1 óra, 3 óra, soha). Továbbá 

ség van az árfolyamok automatikus 

frissítésének gyakoriságát beállítani (10mp, 30 mp, 

Az új beállítások életbelépéséhez a 

Beállítások mentését kell választani.  

Ezen gomb segítségével léphet ki 


