
 
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 2021. június 14. napjával módosul, tekintettel a következő változásokra: 
 
Társaságunk függő ügynökeként eljáró Konkolydirect Bankers Kft. (Cégjegyzékszám: 01 09 357005; székhely: 1112 Budapest, Kékperje u. 8.)a Bszt. 115.§ (4) bekezdésben 
meghatározott további közvetítő tevékenység végzéséről szóló szerződést kötött az alábbival: 
 
Mobility Energy Innovations Kft. 
(Cégjegyzékszám: 01-09-331263) 
1202 Budapest, Vasút sor 12. I. em. 1. 
 
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 PREMI-U Investment Kft. (Cégjegyzékszám: 13-09-177731; 1072 Budapest, Rákóczi út 42. 4. em) megszüntette a további közvetítői 
szerződését az alábbival: 
 
Fodor Lajos Egyéni Vállalkozó 
7400 Kaposvár, Szent István u. 65. 
 
Továbbá, 
 
Társaságunk függő ügynökeként eljáró MPK Zrt. (Cégjegyzékszám: 01-10-044756; székhely: 1042 Budapest, Árpád út 40.)  megszüntette a további közvetítői szerződését az 
alábbiakkal: 
 

Szénási Zsolt (egyéni vállalkozó) 12371885 1182 Budapest, Kevevári utca 1/B. 

Zámbori Miklós (egyéni vállalkozó) 19972896 2141 Csömör, Hunyadi János utca 30/5. 
 



Továbbá, 
 
    
Társaságunk megszüntette partner alapkezelői szerződését az alábbiakkal: 
 
Budapest Alapkezelő Zrt 
  
EQUILOR Alapkezelő Zrt 
 
 
Továbbá, 
 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Soproni bankfiók (9400 Sopron Előkapu 2-4.) 2021. június 18-tól felújítási munkálatok megkezdése miatt ideiglenesen bezár és egy 
ideiglenesen kialakított új helyszínre (9400 Sopron Színház utca 6.) költözik át. 
A régi helyszínen az ATM szolgáltatás is szünetel a felújítás időszaka alatt.  
A költözés napján (06.18. péntek) a bankfiók 13:00 óráig tart nyitva. A felújítás várható befejezése 2021 ősz.  
 
 
2021. június 21-től az új, ideiglenes bankfiókban kollégáink az alábbi nyitvatartási rendnek megfelelően várják ügyfeleiket: 
 
Bankfiók nyitva tartás: Pénztár nyitva tartás: 
hétfő: 8:00 – 17:00 hétfő: 08:00 – 16:00 
kedd – csütörtök: 8:00 – 16:00 kedd – csütörtök: 08:00 – 15: 00 
péntek: 8:00 – 15:00 péntek: 08:00 – 14:00 
 
 
 
 
 
 

Erste Befektetési Zrt. 


