
George vagyok.

Kövesd figyelemmel befektetési termékeidet a 
Készletek és a Tranzakciók menüben.



Készletek

A Készletek menüben látod a könyvelt termékeidet, ahol név, ISIN kód, termék kategória és devizanem 

szerint szűrhetsz is.

George jelenleg befektetési jegyek, állampapírok és strukturált

értékpapírok kereskedésében tud segíteni. Ha részvényekkel kapcsolatos

megbízást szeretnél megadni, kérlek, lépj be a NetBrokerbe.



Készletek

George weben a felsorolásnál, app-ban a termékekre kattintva tájékozódhatsz befektetéseidről.

Befektetett összeg: ennyi pénzért vásároltál az adott értékpapírból.

Bruttó P&L: a befektetés bruttó eredménye pénzben és százalékban kifejezve.

Ennyivel nőtt vagy csökkent a befektetett összeg. Ez az érték nem számol a 

befektetés esetleges költségeivel és adóterhével. Az eladott tételek eredménye

az elszámolási időszak alatt még megjelenik itt

Piaci érték: befeketésed aktuális értéke, az elszámolás alatt álló eladásokat is

tartalmazza. Részvényeknél az előző napi záróárral számolunk, a többi 

értékpapír esetén a legutóbbi elérhető árfolyammal.



Befektetéseid részletes adatai

Befektetéseid részletes adatainak megtekintéséhez kattints rá egy termékre.

Piaci árfolyam: egy darab értékpapír ára az alatta látható dátum idején

Bekerülési árfolyam: egy darab értékpapír vásárláskori ára

Bekerülési érték: a termék vásárláskori árfolyamának és darabszámának a 

szorzata. Ha több alkalommal vásároltál

különböző árfolyamokon, ezek átlagát 

látod

Költség: a vásárlással kapcsolatban levont 

díj, jutalék

Nettó eredmény: a bruttó eredmény (P/L) 

csökkentve a költséggel

A termék alapadatai és az eladás/vétel lehetősége mellett a befektetés értékéről, hozamáról és 

költségeiről is tájékozódhatsz:



Befektetéseidhez kapcsolódó tételek

A lentiek közül csak a portfóliódra jellemző mezők jelennek meg:

Devizák: itt a szabad szabad egyenlegedet mutatjuk meg devizanemenként

Egyéb befektetési termékek: határidős és opciós termékeid

Nyitott megbízások … : elszámolás alatti eszközök (vétel esetén a 

pénzeszközt, eladás esetén az értékpapírt látod itt) 

Zárolt eszközök: letétbe helyezett értékpapírjaid

Ügyfél szerződéses tartozások: befektetési hitel igénybevételekor tartozásaid 

felsorolása

Finanszírozott értékpapírok: befektetési hitellel vagy halasztott fizetéssel 

finanszírozott eszközeid 

Görgess lejjebb a Készletek oldalon, hogy átnézhess minden befektetéseidhez kapcsolódó tételt. 



Tranzakciók

Innen tájékozódhatsz az értékpapírszámládon történt tranzakciókról. Hogy biztos megtaláld, amire 

kíváncsi vagy, használd a keresőt, vagy szűrj rá egy-egy tranzakció típusra. 

Felül a Napi tranzakciókat, alatta pedig az elmúlt 90 nap történéseit látod 

hónapok szerint csoportosítva.

Ha rákattintasz valamelyik sorra, az lenyílik, és megjelennek a tranzakció 

részletes adatai. 

Csak a könyvelt tranzakciókat tartalmazza a felsorolás, az elszámolás alatt 

álló megbízásokat nem látod. Ha egy termék a T+n. napon könyvelődik, 

azt itt a T+n+1. napon fogod látni.

A lista azokat a megbízásokat is mutatja, melyek végül nem teljesültek.



Remélem, tudtam segíteni!

Ha valamiben továbbra sem vagy biztos, kérlek hívd fel 

ügyfélszolgáltunkat a 06 1 235 5151 telefonszámon.

A segédanyagban leírtak nem minősíthetőek befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, 

eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak. A leírtak célja kizárólag általános információk megismertetése a befektetőkkel. További 

információkat Üzletszabályzatunkban és internetes hirdetményünkben találsz, melyek elérhetők az Erste Befektetési Zrt. honlapján

(www.ersteinvestment.hu).

Ha megfontolt befektetési döntésed meghozatalához további tájékoztatásra van szükséged, kérjük, keresd fel munkatársainkat, akik készséggel 

állnak rendelkezésedre.

Befektetési döntésed meghozatala előtt mindig alaposan mérlegeld a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolóló 

díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat is.

Az Erste Befektetési Zrt. tevékenységi engedélyének száma: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagsággal a Budapesti Értéktőzsdén 

rendelkezik.


