
 
Az Erste Befektetési Zrt. közleménye ügynöklistája módosulásáról 

 
 
Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT Zrt) tájékoztatja tisztelt 
Ügyfeleit, hogy Üzletszabályzatának 1. számú mellékletét képező Ügynöklistája 2019. június 24 . napjával módosul, tekintettel a következő változásokra: 
 
 
Társaságunk függő ügynökeként eljáró GP Securities Agent Kft. székhelye megváltozott: 
 
-  Régi: 9752 Bozzai, Fő út 29 
-  Új: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/A 
 

Továbbá, 
 
Társaságunk függő ügynökeként eljáró UFS Group Pénzügyi Tervező kft (Cégjegyzékszám: 13-09-180380, 2636 Tésa, Petőfi u. 16.) további közvetítői tevékenységét 
megszüntette az alábbiaval: 

 
- Mobilien Szerviz Kereskedelmi és Szolgáltató Bt (Cégjegyzékszám: 01-06-774822, 1139 Budapest, Teve u. 1/D, II. lph. 7.em. 73) 

 
Továbbá, 
 
Társaságunk függő ügynökeként eljáró PFN Prestige Finance Zrt. (Cégjegyzékszám: 09-10-000536, 1037 Budapest, Montevideo u. 2/b) további közvetítőjeként tevékenykedő 
Juhász Dóra Egyéni Vállalkozó (4028 Debrecen, Hadházi út 135. IV./10) neve megváltozott: 

 
- Új: Nagy-Juhász Dóra (egyéni vállalkozó) 

 
Továbbá,  
 

Társaságunk függő ügynökeként eljáró Qdo Invest Befektetési Tanácsadó Kft. (Cégjegyzékszám: 08-09-028698 Székhely: 9026 Győr, Ady Endre utca 2. 

Fszt.1.) a Bszt. 115.§ (4) bekezdésben meghatározott további közvetítő tevékenység végzéséről szóló szerződést kötött az alábbival: 
 

- KHPB Hungary Kft . (cégjegyzékszám: 01-09-331416, 1037 Budapest, Fakastoroki út 22.) 
 
Tevékenységi köre az alábbi szolgáltatások közvetítésére terjed ki: 

Befektetési szolgáltatások: 
- megbízás felvétele és továbbítása, 
- megbízás végrehajtása az ügyfél javára, 
- sajátszámlás kereskedés, 
- befektetési tanácsadás 
- pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül. 



 
      Kiegészítő szolgáltatások: 

- a befektetési hitel nyújtása, 
- a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés, 
- a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés. 

 
 
 
Továbbá, 
 
Társaságunk függő ügynökeként eljáró Qdo Invest Befektetési Tanácsadó Kft. (Cégjegyzékszám: 08-09-028698 Székhely: 9026 Győr, Ady Endre utca 2. 

Fszt.1.) a Bszt. 115.§ (4) bekezdésben meghatározott további közvetítő tevékenység végzéséről szóló szerződést kötött az alábbival: 
 

- Kovács Gergely Balázs egyéni vállalkozó (2643 Diósjenő, Hegyalja u. 26) 
 
Tevékenységi köre az alábbi szolgáltatások közvetítésére terjed ki: 

Befektetési szolgáltatások: 
- megbízás felvétele és továbbítása, 
- megbízás végrehajtása az ügyfél javára, 
- sajátszámlás kereskedés, 
- befektetési tanácsadás 
- pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül. 
 

      Kiegészítő szolgáltatások: 
- a befektetési hitel nyújtása, 
- a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés, 
- a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés. 

 
Továbbá, 
 
 
Társaságunk függő ügynökeként eljáró AMG Asset Managemetn Kft (cégjegyzékszám: 01-09-204152, 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.) a Bszt. 
115.§ (4) bekezdésben meghatározott további közvetítő tevékenység végzéséről szóló szerződést kötött az alábbival: 

 
- Trenton Vagyonkezelő Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-794357, 1089 Budapest, Orczy tér 4. A. ép. fsz. 13.) 

 
 
 
 



Tevékenységi köre az alábbi szolgáltatások közvetítésére terjed ki: 

Befektetési szolgáltatások: 
- megbízás felvétele és továbbítása, 
- megbízás végrehajtása az ügyfél javára, 
- sajátszámlás kereskedés, 
- befektetési tanácsadás 
- pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül. 
 

      Kiegészítő szolgáltatások: 
- a befektetési hitel nyújtása, 
- a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés, 
- a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés. 

 
Továbbá, 
 

Társaságunk függő ügynökeként eljáró UFS Group Pénzügyi Tervező kft (Cégjegyzékszám: 13-09-180380, 2636 Tésa, Petőfi u. 16.) a Bszt. 115.§ (4) bekezdésben 
meghatározott további közvetítő tevékenység végzéséről szóló szerződést kötött az alábbival: 
 

- Gál József egyéni vállalkozó (8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 25.) 
 
Tevékenységi köre az alábbi szolgáltatások közvetítésére terjed ki: 

Befektetési szolgáltatások: 
- megbízás felvétele és továbbítása, 
- megbízás végrehajtása az ügyfél javára, 
- sajátszámlás kereskedés, 
- befektetési tanácsadás 
- pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül. 
 

      Kiegészítő szolgáltatások: 
- a befektetési hitel nyújtása, 
- a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés, 
- a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés. 

 
 
 

 
Erste Befektetési Zrt. 


