
 

A DUNA HOUSE CSOPORT RÉSZVÉNYEINEK NYILVÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSE 

JEGYZÉSI MÓDOK - ERSTE 

  

A DUNA HOUSE CSOPORT TÖRZSRÉSZVÉNYEK SZEMÉLYES JEGYZÉSE AZ ERSTE 
BEFEKTETÉSI ZRT.-NÉL  

A Részvényjegyzési Nyilatkozat személyes megtételére az Erste Befektetési Zrt.-nél, mint 

Forgalmazónál az alábbi helyeken és nyitvatartási időben kerülhet sor: 

Város Cím Nyitva tartás 

Budapest 1138, Népfürdő u. 24-26., 8. emelet H-CS: 9.00-17.00 , P: 

9.00-16.00  

Budapest 1054, Szabadság tér 14. H: 9.00-18.00, K: 9.00-

17:00, SZ: 9.00-18.00 CS: 

9.00-17.00, P: 9.00-16.00 

Továbbá, az Erste Befektetési Zrt. megjelölt közvetítőinél is sor kerülhet a Részvényjegyzési 

Nyilatkozat személyes megtételére (az Erste Befektetési Zrt. jegyzési helyeinek pontos listáját itt 

találja meg). 

A jegyzési időszak utolsó napján személyes jegyzésre 14:00 óráig van lehetőség. 

Értékpapírszámlával rendelkező ügyfeleink számára  

Részvényjegyzési Nyilatkozat a Nyilvános Értékesítés során kizárólag értékpapír-, illetve 

ügyfélszámlával rendelkező részvényjegyzőktől fogadható el.  

A személyes adatok rögzítését követően a hiánytalanul kitöltött Részvényjegyzési Nyilatkozatot az 

Erste Befektetési Zrt. és a befektető három példányban aláírja. Az aláírt Részvényjegyzési 

Nyilatkozatból egy példány a befektetőnél, két példány pedig a Forgalmazónál marad. A 

Részvényjegyzési Nyilatkozat megtételére egyebekben a Forgalmazó üzletszabályzata és a befektető 

és az adott Forgalmazó között fennálló, a jegyzéskor hatályos szerződésekben foglaltak az irányadók. 

Ügyfélszámlával még nem rendelkező érdeklődőknek  

Azon részvényjegyzők részére, akik még nem rendelkeznek értékpapír-, illetve ügyfélszámlával az 

Erste Befektetési Zrt.-nél, a Forgalmazó a hatályos üzletszabályzata és díjjegyzéke szerinti feltételek 

teljesítése esetén a jegyzést megelőzően vagy azzal egyidejűleg értékpapír-, illetve ügyfélszámlát nyit. 

A számlanyitás és a számlavezetés feltételeivel és költségeivel kapcsolatos további tájékoztatás 

(ideértve a számlanyitáshoz szükséges okiratokkal kapcsolatos tájékoztatást) a Forgalmazó honlapján 

itt és ügyfélszolgálatán, valamint az Értékesítési Helyen szerezhető be.  

A személyes adatok rögzítését követően a hiánytalanul kitöltött Részvényjegyzési Nyilatkozatot az 

Erste Befektetési Zrt. és a befektető három példányban aláírja. Az aláírt Részvényjegyzési 

Nyilatkozatból egy példány a befektetőnél, két példány pedig a Forgalmazónál marad. A 

Részvényjegyzési Nyilatkozat megtételére egyebekben a Forgalmazó üzletszabályzata és a befektető 

és az adott Forgalmazó között fennálló, a jegyzéskor hatályos szerződésekben foglaltak az irányadók. 

 

 

http://ersteinvestment.hu/static/befrt/download/DH_Erste_Ertekesitesi_helyek_20161006.pdf
http://ersteinvestment.hu/static/befrt/download/Duna_House_jegyzesi_iv.pdf
http://ersteinvestment.hu/hu/DHjegyzes
http://ersteinvestment.hu/static/befrt/download/Duna_House_jegyzesi_iv.pdf


A DUNA HOUSE CSOPORT TÖRZSRÉSZVÉNYEK JEGYZÉSE MEGHATALMAZOTT 
ÚTJÁN AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-NÉL  

Részvényjegyzési Nyilatkozatot a befektetők az általuk esetileg meghatalmazott természetes személy 

(azaz csak és kizárólag természetes személy) útján is tehetnek. A befektetőt képviselő ezen 

természetes személy meghatalmazását közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell 

foglalni. Meghatalmazás-minta szövege itt elérhető. 

Természetes személy befektetők esetében a meghatalmazáson fel kell tüntetni a meghatalmazó nevét, 

születési nevét, anyja nevét, állandó lakcímét, születési helyét és időpontját, telefonszámát, 

adóazonosító jelét, valamint személyazonosító okmányának típusát és számát. Gazdálkodó 

Szervezetnek minősülő befektető meghatalmazó esetén a meghatalmazáson fel kell tüntetni a 

Gazdálkodó Szervezet hivatalos nevét (cégnevét), hivatalos címét (székhelyét), elérhetőségét (fax, 

telefon, e-mail cím), cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, adószámát, továbbá a 

meghatalmazás aláírása során a meghatalmazó Gazdálkodó Szervezet nevében eljáró természetes 

személy teljes nevét, beosztását és személyazonosító okmányának számát (a személyazonosító 

okmány típusának megjelölésével együtt).  

Függetlenül attól, hogy a meghatalmazó természetes személy vagy Gazdálkodó Szervezet, a 

meghatalmazáson fel kell tüntetni továbbá a meghatalmazott nevét, születési nevét, anyja nevét, 

állandó lakcímét, születési helyét és idejét, telefonszámát, valamint személyazonosító okmányának 

típusát és számát, továbbá tanúk által aláírt magánokirati forma esetében a két tanú adatait (név, 

állandó lakcím, személyazonosító okmány típusa, száma) és azok aláírását. 

Az angol nyelven kiállított meghatalmazás kivételével, az idegen nyelven kiállított meghatalmazás 

esetén a meghatalmazáshoz mellékelni kell annak hivatalos, az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő 

Iroda által készített magyar nyelvű fordítását is. Külföldön kiállított meghatalmazás esetén az illetékes 

külképviseleti hatóság felülhitelesítése szükséges.  

Gazdálkodó Szervezetnek minősülő befektetők esetében a meghatalmazást a befektető nevében 

aláíró természetes személy képviseleti jogosultságát közhitelű nyilvántartás által kibocsátott 

dokumentummal vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni, amelynek keltezése nem lehet korábbi a 

felhasználás napját megelőző 30. naptári napnál. Amennyiben a közhitelű nyilvántartás által 

kibocsátott dokumentum vagy a közjegyzői nyilatkozat kiállítására külföldön kerül sor, akkor az okirat 

az illetékes magyar külképviseleti hatóság által felülhitelesíttetendő. Az előző bekezdésben 

szabályozott esetekben nincs szükség a külképviseleti hatóság felülhitelesítésére. Amennyiben a 

szervezeti képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó okiratokat nem magyar vagy angol nyelven 

állították ki, azokról hivatalos, az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda által készített magyar 

fordítást kell mellékelni.  

A meghatalmazott útján történő jegyzés kizárólag akkor érvényes, ha a meghatalmazás és azzal 

kapcsolatos okiratok egy eredeti példányban a Részvényjegyzési Nyilatkozathoz csatolásra kerülnek. 

A meghatalmazott a Részvényjegyzési Nyilatkozattal kapcsolatban nem adhat almeghatalmazást. 

 

A DUNA HOUSE CSOPORT TÖRZSRÉSZVÉNYEK ONLINE JEGYZÉSE AZ ERSTE 
BEFEKTETÉSI ZRT.-NÉL  

A Részvényjegyzési Nyilatkozat az Erste Befektetési Zrt.-nél elektronikus (online) úton is megtehető. 

Az online számlaelérési felületén keresztül történő jegyzésre, továbbá a nyilatkozatok megtételére az 

Erste Befektetési Zrt. üzletszabályzatának az online számlaelérési felület használatát szabályozó 

rendelkezései, illetve a jelen Tájékoztatónak a személyes jegyzésre vonatkozó szabályai megfelelően 

irányadóak. 

http://ersteinvestment.hu/static/befrt/download/Duna_House_Meghatalmazasi_Minta.pdf


Azon befektetők, akik egyébként jogosultak az Erste Befektetési Zrt. www.ersteinvestment.hu című 

honlapján keresztül elérhető NetBroker elnevezésű internetes rendszer használatára (a „NetBroker 

internetes rendszer” kifejezés alatt értendőek a Hozam Plaza és a Portfolio Online Tőzsde elnevezésű 

internetes rendszerek is), a Részvényjegyzési Nyilatkozataikat ezen a rendszeren keresztül is 

megtehetik. A NetBroker internetes rendszerben munkaidőn kívül is megtehető a Részvényjegyzési 

Nyilatkozat azzal, hogy az utolsó jegyzési napon erre csak 14:00 óráig van lehetőség. 

 

http://www.ersteinvestment.hu/

