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Tisztelt Ügyfelünk! 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı 
Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 3. B. ép. I. em.; a továbbiakban: 
Társaság) közgyőlése a 2/2016 (II.23.) sz. közgyőlési határozatban akként döntött, hogy a Társaság 

a)  legkésıbb 2016 ıszéig felhagy a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, 
valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 
(Bszt.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja (megbízás felvétele és továbbítása), valamint b) pontja 
(megbízás végrehajtása az ügyfél javára) szerinti befektetési szolgáltatási tevékenységgel (a 
továbbiakban: Bizományosi Tevékenység) és az arra vonatkozó tevékenységi engedélyét 
visszaadja; továbbá  

b) legkésıbb 2016. március 26-ig felmondásra kerülnek a Bizományosi Tevékenységhez 
kapcsolódó ügyfélszerzıdések, illetve a hivatkozott közgyőlési határozat napjától 
kezdıdıen ilyen szerzıdések megkötésére nincs lehetıség.  

A fentieknek megfelelıen, a Társaság a Határidıs, Opciós és Deviza Spot és CFD befektetési 
számlaszerzıdés (a továbbiakban: Határidıs Keretszerzıdés) és a Tartós Befektetési Szerzıdés 
mint bizományosi keretszerzıdés (a továbbiakban: TBSZ) tekintetében ezennel  

f e l h í v j a  

a szíves figyelmet arra, hogy Ön ügyfélként a jelen értesítés kézhez vételét követı 30 nap elteltével 
nem lesz jogosult a Társaságnak a Határidıs Keretszerzıdés, illetve TBSZ alapján eseti bizományosi 
megbízásokat (így megbízási jegyet, határidıs megbízási jegyet, opciós megbízási jegyet, deviza spot 
és CFD megbízási jegyet) adni, illetve az eseti bizományosi megbízásokat –a zárási megbízások 
kivételével – a Társaság nem fogja befogadni.  

A hivatkozott 30 napos határidı elteltével Ön ügyfélként a Határidıs Keretszerzıdés, illetve TBSZ 
keretében már csak zárási eseti megbízásokat tud adni, illetve a Társaság csak zárási eseti 
megbízásokat fogad be.  

A Társaság a fentieken felül a Bizományosi Tevékenység tervezett megszüntetése okán a hatályos 
Üzletszabályzat 1.7.2.2., illetve 1.7.5 pontjai alapján 30 nap felmondási idıvel ezennel kizárólag a 
Bizományosi Tevékenységgel érintett rész tekintetében, a többi rendelkezés hatályban tartásával 

r é s z b e n  f e l m o n d j a 

az ügyfelekkel megkötött 
  



 

a)  Általános Értékpapír-Befektetési Számlaszerzıdés mint keretszerzıdés bizományosi 
keretszerzıdésként minısülı rendelkezéseit, amelynek okán a felmondási határidı 
elteltével az Ön jogosultsága az Általános Értékpapír-Befektetési Számlaszerzıdés 
keretében eseti értékpapír-adásvételi bizományi megbízások Társaságunk részére 
történı adására megszőnik. Társaságunk az Önnel kötött Általános Értékpapír-Befektetési 
Számlaszerzıdés keretében továbbra is ellátja a számlaszerzıdés, illetve értékpapír-letéti 
keretszerzıdés alapján rá háruló feladatait (így például teljesíti az Általános Értékpapír-
Befektetési Számlaszerzıdés vonatkozásában felmerülı számlavezetési, illetve győjtı letét 
tárgyát képezı fizikai értékpapírokkal kapcsolatos ırzési és letétkezelési feladatait); 

b) Nyugdíj-elıtakarékossági Számlaszerzıdés mint keretszerzıdés bizományosi 
keretszerzıdésként minısülı rendelkezéseit, amelynek okán a felmondási határidı 
elteltével az Ön jogosultsága a Nyugdíj-elıtakarékossági Számlaszerzıdés keretében eseti 
értékpapír-adásvételi bizományi megbízások Társaságunk részére történı adására 
megszőnik. Társaságunk az Önnel kötött Nyugdíj-elıtakarékossági Számlaszerzıdés 
keretében továbbra is ellátja a számlaszerzıdés, illetve értékpapír-letéti keretszerzıdés alapján 
rá háruló feladatait (így például teljesíti a Nyugdíj-elıtakarékossági Számlaszerzıdés 
vonatkozásában felmerülı számlavezetési, illetve győjtı letét tárgyát képezı fizikai 
értékpapírokkal kapcsolatos ırzési és letétkezelési feladatait); 

c) Kiegészítı Megállapodás Befektetési Számlaszerzıdésekhez és D-net Tızsdeterminál 
Szolgáltatási Keretszerzıdéshez mint keretszerzıdés bizományosi keretszerzıdésként 
minısülı rendelkezéseit, amelynek okán a felmondási határidı elteltével az Ön jogosultsága 
a Kiegészítı Megállapodás Befektetési Számlaszerzıdésekhez és D-net Tızsdeterminál 
Szolgáltatási Keretszerzıdéshez keretében eseti értékpapír-adásvételi bizományi 
megbízások Társaságunk részére történı adására megszőnik. Társaságunk az Önnel kötött 
Kiegészítı Megállapodás Befektetési Számlaszerzıdésekhez és D-net Tızsdeterminál 
Szolgáltatási Keretszerzıdéshez keretében továbbra is ellátja a számlaszerzıdés, illetve 
értékpapír-letéti keretszerzıdés alapján rá háruló feladatait (így például teljesíti a Kiegészítı 
Megállapodás Befektetési Számlaszerzıdésekhez és D-net Tızsdeterminál Szolgáltatási 
Keretszerzıdéshez vonatkozásában felmerülı számlavezetési, illetve győjtı letét tárgyát 
képezı fizikai értékpapírokkal kapcsolatos ırzési és letétkezelési feladatait). 

Amennyiben a fenti tájékoztatással kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, a Társaság a szokásos 
elérhetıségeken és nyitvatartási idıben készséggel áll ügyfelei rendelkezésére. Kérjük, forduljon 
hozzánk bizalommal. 

Budapest, 2016. március 09. 
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