
Az Erste Befektetési Zrt. közleménye az Erste Bank Hungary Zrt. által meghirdetett, 

bankszünnappal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról 

 

Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-

19/2002, E-III/324/2008, tőzsdetagság: BÉT; a továbbiakban: Társaság) a vonatkozó 

jogszabályban meghatározott kötelezettségének eleget téve közzéteszi az alábbiakat az Erste 

Bank Hungary Zrt. által meghirdetett, 2022. 12. 01. 22:00 órától 2022. 12. 04. 24:00 óráig tartó 

bankszünnap (a továbbiakban: Bankszünnap) kapcsán: 

 

I. Társaságunkat és az Erste Bank Hungary Zrt-t együttesen érintő változások: 

 

1. Erste Bank Hungary Zrt. által vezetett bankszámlára/-ról átutalási megbízás nem 

indítható, illetve nem érkeztethető, a 2022. december 2-án beérkező utalások és 

kimenő utalási megbízások feldolgozása december 5-én fog megtörténni.   

2. Erste Bank Hungary Zrt. által vezetett bankszámlára/-ról átvezetési megbízás nem 

indítható azaz a pénz átvezetés bankszámla és értékpapírszámla között funkció nem 

fog rendelkezésre állni az érintett időszakban. 

3. banki beszedési megbízások teljesítése 1 napot késik. 

 

II. Egyes szolgáltatások: 

 

1. Devizaváltás 

- 2022. december 2-a kötésnap, azaz Társaságunk felvesz devizaváltási megbízást, 

de azok elszámolási napja 2022. december 5. 

2. Befektetésijegy-forgalmazás 

- Az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt alapoknak 2022. december 2-án nem lesz 

elszámolási napja, így 2022. december 2-án az aznapi elszámolású befektetési 

alapok (pl. Erste Bázis befektetési alapok) kereskedése nem lesz elérhető, illetve 

ezen alapokra nettó eszközérték sem kerül számításra; az érintett befektetési jegyek 

elszámolási napja 2022. december 5. 

- A Bankszünnap idején elszámolás alatt lévő befektetési jegyek elszámolása 1 

munkanapot csúszik. 

3. Erste Future Befektetési Program/Erste Future Junior Befektetési Program 

- A 2022. december 2. napján esedékes EFP-k 2022. december 5-én indulnak.  

 

III. További információk: 

 



A bankszünnap alatt Társaság online kereskedési rendszerei (NetBroker, NetBrokerPro, 

NetBrokerGo, George Investment, Hozamplaza) és ügyfélszolgálata a szokásos nyitva 

tartással működnek, azaz december 2-án is elérhetőek lesznek: 

 Tőzsdei kereskedés hazai és külföldi piacokon 

 Deviza ügyletek 

 Kötvény és struktúrált kötvény jegyzések 

 Állampapír forgalmazás 
 

Az Erste Befektetési Zrt. telefonos ügyfélszolgálatának nyitvatartása: 8-tól 14 óráig. 

 

Az Erste Bank fiókok zárva tartanak, ennek következtében a pénztári tranzakciók nem 

lesznek elérhetőek. 

 

Kérjük befektetési döntéseihez kapcsolódó pénzigénye kapcsán legyen tekintettel a 

fentiekre. 

 

További részletekről tájékozódjon az erstebank.hu/bankszunnap, a www.ersteinvestment.hu 

és www.erstealapkezelo.hu oldalakon vagy Ügyfélszolgálatunkon a 06-1-2355-151-es 

telefonszámon. 

 

Erste Befektetési Zrt.  

http://www.ersteinvestment.hu/
http://www.erstealapkezelo.hu/

