
 
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. március 23. napjával módosul, tekintettel a következő változásokra: 
 
Társaságunk függő ügynökeként eljáró DLS Befektetési és Tanácsadó Kft. (Cégjegyzék szám: 18-09-104662) a Bszt. 115.§ (4) bekezdésben meghatározott további 
közvetítő tevékenység végzéséről szóló szerződést kötött az alábbival: 

 
Taroil Ipari, Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 01-09-368049) 
1124 Budapest, Fodor utca 107. B.2 
 

Tevékenységi körük 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 DLS Befektetési és Tanácsadó Kft. (Cégjegyzék szám: 18-09-104662) megszüntette a további közvetítői szerződését az alábbival: 
 

Hegedűs Péter egyéni vállalkozó 
1124 Budapest, Fodor u. 107 B/2 

 
továbbá, 
 
Társaságunk függő ügynökeként eljáró PFN Prestige Financial Zrt. (Cégjegyzék szám: 09-10-000536) megszüntette a további közvetítői szerződését az alábbival: 
 

Nagy Sándorné Egyéni Vállalkozó 
4031 Debrecen, Földi u. 10/a. 

 
továbbá 
 



Az Eurocenter bankfiók (BPR/B52, 1032 Budapest Bécsi út 154.) 2021. április 2-tól az Eurocenter felújítási munkálatainak megkezdése miatt ideiglenesen bezár és egy új, ideiglenesen 

helyszínre költözik át: a 1039 Budapest Heltai Jenő tér 15. szám alá (BPR/B52). A régi helyszínen az ATM szolgáltatás is szünetel a felújítás időszaka alatt. A felújítás várható befejezése 
2022 eleje. 

 
2021. április 6-tól az ideiglenes helyszínen a Heltai Bank Centerben kollégáink az alábbi nyitvatartási rendnek megfelelően várják ügyfeleiket: 

 
Hétfő – Csütörtök: 9:00 – 17:00 
Péntek: 9:00 – 16:00* 
(*a pandémiás intézkedések a fenti alap nyitvatartást felülírhatják!) 
 

 
Erste Befektetési Zrt. 


