
 
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 2023. január 13. napjával módosul, tekintettel a következő változásokra: 
 
 
Társaságunk függő ügynökeként eljáró HUNPénzügyi Tervező Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-346494; 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. C ép. 6.em.) további közvetítői szerződést 
kötött az alábbival: 
 
Döbrösi Gergő Egyéni Vállalkozó 

8449 Magyarpolány, Bakony u. 2/a 
 
 
Továbbá, 
 
Társaságunk függő ügynökeként eljáró Quality Invest Zrt. (Cégjegyzékszám: 07-06-016594; Székhely: 8000 Székesfehérvár, Huba köz 5.) további közvetítői szerződést kötött az alábbival: 

 
Clearlake Consulting Kft 
(Cégjegyzékszám: 07 09 028715) 

Székhely: 2421 Nagyvenyim, Határvölgyi utca 45 
 

 
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 MPK Zrt. (Cégjegyzékszám: 01-10-044756; 1042 Budapest, Árpád út 40.) megszüntette a további közvetítői szerződést az alábbival: 

 

Junghardtné Szabó Szilvia (egyéni vállalkozó) 32749308 1135 Budapest, Béke utca 5. 2/25. 

 

 
 



 
Továbbá, 
 
 
Társaságunk függő ügynökeként eljáró MPK Zrt. (Cégjegyzékszám: 01-10-044756; 1042 Budapest, Árpád út 40.) további közvetítői szerződést kötött az alábbival: 
 
Baboo Financial Kft  13 09 211975 2600 Vác, Földváry Károly tér 3. 2. em. 22. 

 
Tevékenységi köre 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 

 
Erste Befektetési Zrt. 


