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Az Erste Befektetési Zrt. közleménye díjjegyzékeinek 2022. szeptember 1. napjával történő módosításáról 

 
 

Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002, E-III/324/2008 tőzsdetagság: BÉT), Üzletszabályzata alapján 
közzéteszi, hogy a Társaság módosítja:  

 

- Üzleti Díjjegyzékét 

- Diákszámlacsomag díjjegyzéke 

- Nagyvállalati munkavállalók díjjegyzéke 

- Munkavállalói Értékpapír Számlacsomag díjjegyzéke 

- Portfolio Online Tőzsde befektetési szolgáltatások díjjegyzéke 

- Hozam Plaza díjjegyzéke 

- Ramasoft befektetési szolgáltatások díjjegyzéke 

- Online számlacsomag díjjegyzéke 

- DLS Kft. befektetési szolgáltatások díjjegyzéke 

- MB Consult befektetési szolgáltatások díjjegyzéke 

- Promptvonal Kft. befektetési szolgáltatások díjjegyzéke 

- Arrabona Privátbankár Befektetési Kft befektetési szolgáltatások díjjegyzéke  

- Generali Alapkezelő Zrt befektetési szolgáltatások díjjegyzéke  

- New York Broker Zrt befektetési szolgáltatások díjjegyzéke  

- Bróker EXTRA díjcsomag díjjegyzéke 
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A módosítások az alábbiakra terjednek ki:  

 
1. Üzleti Díjjegyzék II./1. pontja és II./2. pontja: megszüntetésre kerül a NetBroker Online díjcsomag és a NetBroker Brókeri díjcsomag. 
2. Üzleti Díjjegyzék II./16. pontja: Módosításra kerülnek a BÉT real-time adatok előfizetésének díjai jogi személyek részére. 
3. Diákszámlacsomag díjjegyzéke: Megújításra kerül a Diákszámlacsomag Díjjegyzéke. Ennek keretében módosul a II./1. pontban meghatározott BÉT  

bizományosi díj és II./2. pontban bevezetésre kerülnek a diákszámlacsomaghoz tartozó BÉT-en kívüli bizományosi díjak.  
4. Nagyvállalati munkavállalók díjjegyzéke V./1. pontja és V./2. pontja: Módosulnak a BÉT és a BÉT-en kívüli bizományosi díjak.  
5. Nagyvállalati munkavállalók díjjegyzéke V./3. pontja: Módosulnak a BÉT real-time adatok előfizetésének díjai.  
6. Munkavállalói Értékpapír Számlacsomag díjjegyzéke: IV./1. pontja: Módosulnak a BÉT bizományosi díjak. 
7. Bevezetésre kerül az Erste Online számlacsomag díjjegyzéke: A díjjegyzék azokra az ügyfelekre hatályos, akik számlanyitás előtt online regisztrációt 

végeztek NetBroker számlanyitásra és számlájukhoz kijelölt bróker vagy üzletkötő nem tartozik és a számlacsomag választást telefonon, az 
ügyfélszolgálatunk részére jelezték vagy Portfolio Online Tőzsde számlával rendelkeznek vagy Hozamplaza számlával rendelkeznek. Tovább a díjjegyzék 
hatályos 2022. október 1-jétől a Random Capital Zrt. –től átvett ügyfelekre.  

8. Promptvonal Kft. Üzleti díjjegyzékének III. pontja: Kiegészítésre kerül az egyéb rendelkezések pontja.  
9. DLS Kft. és MB Consult Kft. Üzleti díjjegyzékének II. pontja: Kiegészítésre kerül az egyéb rendelkezések pontja. 

 
10. Az alábbi ügynökségek díjjegyzékeit pedig 2022. szeptember 1-jétől hatályon kívül helyezik: 

a. Arrabona Privátbankár Befektetési Kft befektetési szolgáltatások díjjegyzéke 
b. Generali Alapkezelő Zrt befektetési szolgáltatások díjjegyzéke 
c. New York Broker Zrt befektetési szolgáltatások Díjjegyzék 
d. Bróker EXTRA díjcsomag díjjegyzéke 

 
Helyettük 2022. szeptember 1-jétől az Erste Befektetési Zrt mindenkor hatályos Üzleti díjjegyzéke lesz az irányadó. 
 

11. Az alábbi díjjegyzékeit pedig 2022. szeptember 1.-től hatályon kívül helyezik: 
a. Portfolio Online Tőzsde befektetési szolgáltatások díjjegyzéke  
b. Hozam Plaza díjjegyzéke 
c. Ramasoft befektetési szolgáltatások díjjegyzéke 

 
Helyettük 2022. szeptember 1-jétől az Erste Befektetési Zrt mindenkor hatályos Online számlacsomag díjjegyzéke lesz az irányadó. 

 
 

E Díjjegyzék 2022. augusztus 8-tól megtekinthető a Társaság ügyfélszolgálatán és vonatkozó internetes oldalain, valamint rendelkezésre állnak a Társaság 
ügynökhálózatában. 
 
 
Kérjük, hogy a fenti díjjegyzékeket – saját érdekében – gondosan tanulmányozza át. 
 
2022.08.08              Erste Befektetési Zrt.  


