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1. AZ ÚTMUTATÓ LÉTREHOZÁSÁNAK HÁTTERE 

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgálta-

tókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 

2016. január 1-jével beiktatott rendelkezései szerint az értékpapír- és ügyfélszámlát vezető intézményeknek 

(számlavezetők) a tárgyhónapot követő 5. munkanapig át kell adniuk az ügyfeleik értékpapír- és ügyfél-

számla egyenlegeikre vonatkozó anonim adataikat a Magyar Nemzeti Bank (MNB) részére. A jogszabálymó-

dosítás következtében az MNB által külön e célra kialakított webes felületen1 (ÉSZLA) az ügyfeleknek lehe-

tőségük van online ellenőrizni számlájuk hó végi záró egyenlegét. A lekérdezéshez szükséges 24 jegyű belé-

pési azonosítót és havonta változó 12 karakteres jelszót2  a számlavezetőknek a törvényi rendelkezések sze-

rint automatikusan meg kell küldeniük a számlatulajdonos ügyfelek részére. A számlatulajdonosok belépési 

azonosítóinak, jelszavainak megképzési szabályait, a kapcsolódó adatbiztonsági és egyéb követelményeket 

az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a kapcso-

lódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező tartalmi 

elemeiről szóló 36/2015. (IX.24.) MNB rendelet [36/2015. (IX.24.) MNB rendelet] határozza meg, amelyet 

a 3/2022. (II. 2.) MNB rendelet módosított 2022. augusztus 1-jétől (módosító MNB rendelet).  

A módosító MNB rendelet 1. §-a értelmében a havonta változó 12 karakteres jelszórész kiegészül egy ún. 

jelszó-előtaggal3, továbbá a 2. §-a rendelkezik a 36/2015. (IX.24.) MNB rendelet 10. § (9) bekezdésének mó-

dosításáról, amely szerint a jelentésnek a jelszót QR-kód szimbológiájú szabvány szerinti adatbeviteli módra 

vonatkozó fő technikai paramétereket tartalmazó, a jelen útmutató alapján megképzett formában is tartal-

maznia kell. Az MNB elvárása, hogy a számlavezetők a QR-kódos adatbevitelen alapuló jelszó esetében a 

jelen útmutató 3. pontja szerint meghatározott QR-kód szimbológiájú szabványt alkalmazzák.  

 

2. A JELSZÓ QR-KÓD FORMÁBAN TÖRTÉNŐ MEGJELENÍTÉSÉNEK CÉLJA 

Az MNB a számlatulajdonos ügyfelek részére történő, mind az Android, mind az iOS platformokon egyaránt 

elérhető mobilalkalmazás (ÉSZLA mobilalkalmazás) fejlesztésével és biztosításával az MNB ÉSZLA rendszere 

mobil készülékre is optimalizálásra kerül.  A számlatulajdonosok részére havonta átadandó, QR-kód formá-

jában is megképzendő jelszó az ÉSZLA mobilalkalmazás használatával együttesen az értékpapír- és ügyfél-

számla egyenlegek lekérdezéséhez és ellenőrzéséhez egyszerűbb és kényelmesebb megoldásokat kínál az 

ügyfelek számára. 

 

 

1 http://eszlaweb.mnb.hu/ 
2 A 36/2015. (IX.24.) MNB rendelet alkalmazásában: „UTF-8 kódolású, tizenkét alfanumerikus, nem ékezetes karakterből - kis- és nagybetű, szám - 

álló, véletlenszerűen előállított kifejezés, amely tartalmaz legalább egy kis- és egy nagy alfabetikus, valamint egy numerikus karaktert.” 
3 A módosító MNB rendelet alkalmazásában: „a számlavezető által generált, anonim, numerikus, három decimális számjegyből álló szám, amely 

adott számlatulajdonos esetében egyedileg jelöli a számlát, a számla megszűnéséig állandó, és amely nem lehet azonos természetes személy szám-

latulajdonos esetén a számlavezető által kezelt személyes adattal, nem természetes személy számlatulajdonos esetén a számlavezető által kezelt, a 

számlatulajdonos azonosítására szolgáló adattal, valamint nem származtatható azokból.” 
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3. A QR-KÓD FELÉPÍTÉSE, TARTALMA 

A QR-kód text típusú és érdemben csak az ÉSZLA mobilalkalmazáson belül rendelkezik funkcióval. Külső QR-

kód olvasóval is kiolvasható a tartalma, de ahhoz további funkcionalitás – a QR-kód text típusa miatt – nem 

kapcsolódik. A QR-kódban szereplő szöveges tartalom titkosítása nem szükséges, mivel csak olyan adatok 

szerepelnek benne, amelyek a számlatulajdonosok részére átadásra kerülő jelentésből is megismerhetőek. 

A QR-kód ismertetése: 

• Text a tartalom 

• Version 4(33x33) 

• Hibakezelés: Level L 

• Kódolás: byte 

 

A QR-kód a következő JSON formátumú adatot tartalmazza: 

{ 

"date":        "2021.11.30",  

"password": "001-asdfgh123456” 

} 

Ahol: 

• A „date” annak a hónapnak a záró napja, amire a számlatulajdonos részére átadásra kerülő jelentés 

vonatkozik. 

• A „password” a havi jelszó. 

 

Minta QR-kód 

Bármilyen QR-kód olvasóval leolvasva a fenti minta JSON tartalmat kell visszakapni. 

 

A jelentésen megjelenített QR-kód közvetlen környezetében jól láthatóan megjelenítendő a következő fel-

hívás: „Kérjük, hogy töltse le az ÉSZLA mobilalkalmazást, további tájékoztató: https://eszlaweb.mnb.hu/Mo-

bilapp/” 

https://eszlaweb.mnb.hu/Mobilapp/
https://eszlaweb.mnb.hu/Mobilapp/

