
Az Erste Befektetési Zrt. és Erste Alapkezelő Zrt. közleménye a 2008. év végi és 
2009. év eleji szolgáltatásnyújtás és befektetési jegy forgalmazás kapcsán 
 
Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002, 
tőzsdetagság: BÉT és Deutsche Börse AG) és Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-
26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) a vonatkozó jogszabályban meghatározott 
kötelezettségüknek eleget téve közzéteszik az alábbiakat: 

- 2008. december 20-án és 2009. január 10-én valamennyi, az  Erste Befektetési Zrt. által 
forgalmazott és az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok befektetési jegyeinek 
forgalmazása székhelyén, valamint az Erste Bank Hungary Nyrt. és a Magyar Posta Zrt. 
forgalmazásra nyitva álló és nyitva tartó fiókjaiban/postahelyein 15:00-ig tart mint aznapi 
forgalmazás, az interneten keresztül pedig 15:00-ig adható aznapi megbízás. 

- 2008. december 31-én valamennyi, az  Erste Befektetési Zrt. által forgalmazott és az Erste 
Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok befektetési jegyeinek forgalmazása székhelyén, 
valamint az Erste Bank Hungary Nyrt. forgalmazásra nyitva álló és nyitva tartó fiókjaiban 
13:00-ig, míg a Magyar Posta Zrt. forgalmazásra nyitva álló és nyitva tartó postahelyein 12:00-
ig tart mint aznapi forgalmazás, az interneten keresztül pedig 13:00-ig adható aznapi 
megbízás. 

 
Az Erste Befektetési Zrt. továbbá a 2008. december 20-i, 2008. december 31-i és 2009. január 10-i 
szolgáltatásnyújtása és befektetési jegy forgalmazásával kapcsolatosan a fentieken túlmenően 
közzéteszi az alábbiakat 

- Az Erste Befektetési Zrt. által az interneten forgalmazott azon befektetési jegyek 
tekintetében, amelyekre 2008. december 20-án, 2008. december 31-én és 2009. 
január 10-én van forgalmazás, az interneten keresztül aznapi megbízás - 
amennyiben az adott befektetési alap alapkezelője korábbi időpontot nem határoz 
meg – 15:00-ig adható 

- Az Erste Befektetési Zrt. által forgalmazott ESPA befektetési alapok befektetési jegyei 
tekintetében 2008. december 20-án és 2009. január 10-én a forgalmazás – tekintettel 
arra, hogy az Erste Sparinvest Kag. tekintetében 2008. december 20. és 2009. január 
10. nem munkanap – szünetel. Az Erste Befektetési Zrt. által forgalmazott egyéb 
befektetési jegyek esetében a forgalmazás szünetelésére egyebekben a vonatkozó 
alapkezelő eljárása az irányadó. 

- Pénz átutalására aznapi értéknappal 13 óráig van lehetőség 
- Értékpapír transzferálására aznapi értéknappal 15 óráig nyílik lehetőség 
- Az Erste Befektetési Zrt. állampapírok tekintetében aznapi megbízást 15 óráig fogad 

el. 
- 2008. december 20-án és 2009. január 10-én BÉT ügyletkötés szünetel, 2008. 

december 31-én pedig 13:00-ig van lehetőség ügyletkötésre 
- Az Erste Befektetési Zrt. székhelyén általános ügyfélfogadás 12 óráig lesz. 
 
Azon befektetési alapok befektetési jegyei tekintetében továbbá, ahol 2008. december 
24, 25. és 26., valamint 2009. január 1. és 2. munkanap vagy forgalmazási nap, az Erste 
Befektetési Zrt-nél ezen napokon a forgalmazás szünetel.  
 

 
Erste Befektetési Zrt. és Erste Alapkezelő Zrt.  

   

 
 


