
 
 
 

A CODEX Tőzsdeügynökség Zrt. közgyűlési határozatai 
 

A CODEX Tőzsdeügynökség Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 3. B. épület I. em.) a 2007. évi CXXXVIII. 
Tv. 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján közzéteszi, hogy a 2016. január 18. napján megtartott  rendkívüli 
közgyűlési határozatai az alábbiak: 
 

 
 
 
1/2016.(I.18.) sz. közgyűlési határozat: 
 
A Közgyűlés – az alább megjelölt okok miatt – ezúton elhatározta a Társaság üzletpolitikájának 
megváltoztatását akként, hogy mindenekelőtt a letéti üzletágat kívánja fejleszteni, és háttérbe 
kívánja szorítani és mielőbb, legkésőbb 2016 őszéig fel kíván hagyni a bizományosi üzletághoz 
tartozó meghatározott eddigi főbb bizományosi tevékenységeivel, nevezetesen az 
Üzletszabályzatában meghatározott engedélyezett jelenlegi befektetési szolgáltatási és kiegészítő 
befektetési szolgáltatási tevékenységi körei közül a Bszt. 5. § (1) bekezdése a), b), g) pontjai és 5. § 
(2) bekezdése g) pontja és 8.§ (5) bekezdés d) pontja szerinti tevékenységeket kívánja megszüntetni.  
 
A Társaság e módosított Üzletpolitikája, az ennek megfelelő profilváltás eredményeként főképp a 
letéti üzletágához tartozó tevékenységi köreit, összességében csak a Bszt. 5. § (1) bekezdése e) pontja 
és 5. § (2) bekezdése a), b), d) pontjai szerinti és a 8.§ (5) bekezdés b) pontja szerinti és a 111-116. §-
ai szerinti tevékenységeit – kívánja megtartani. A Társaság elkötelezte magát a letéti üzletág 
fejlesztésében. 
    
A Közgyűlés (a Társaság részvényesei) az alábbi okok miatt döntöttek az Üzletpolitika fenti 
módosításáról: 
– a Társaság működésével járó sokasodó és növekvő kockázatok és terhek közül csak az 
elkerülhetetlen és lehető legkisebb kockázatokat kívánják vállalni, azért mert 
– a jogszabályi változásokra, a szabályozói környezet módosulására, az MNB Felügyeletnek – a 
minél biztonságosabb befektetési szolgáltatások működését célzó, illetve erősítő – intézkedéseire és 
ajánlásaira, valamint a már elfogadott, azonban a jövőben hatályba lépő követelményrendszer 
elvárásaira tekintettel a Társaságnak növekvő pénzügyi terhekre, költségekre kell számítania és igen 
nagy (nem kizárhatóan, váratlanul és kiszámíthatatlanul felmerülő) jelentős pénzügyi kockázatokat 
is viselnie kellene, melyek jelentős veszteségeket okozhatnak.  
Mindezek indokolják a Társaság működésének a lehető legbiztonságosabb és legkockázatmentesebb 
tevékenységre redukálását, a letétkezelési tevékenység elsődlegessé tételét és a bizományosi 
tevékenység mielőbbi háttérbe szorítását, fokozatos leépítését, ilyen Üzletpolitika közgyűlés általi 
meghatározását, ezzel a korábbi Üzletpolitika ilyen tartalmú módosítását. 
A Közgyűlés – tekintettel a BEVA-díjak emelésére és a 2015. évi CCIV. törvény miatti, valamint 
egyéb jelentős költségnövekedésekre is – a módosított Üzletpolitika keretében kifejezetten jóváhagyja 
a 2016. január 6. napján közzétett módosított Üzletszabályzat mellékletét képező Díjjegyzék szerinti 
díjemeléseket (köztük a letéti díj alábbiak szerint 
  



 
Szolgáltatás típusai Vetítési alap Díjtétel Minimum díj Esedékes 

Befektetővédelmi Alap által nem biztosított 
befektetők letéteire:  

Éves értékpapír nyilvántartás 

  

  

  

Értékpapírok  

címletértéke=(fizikailag 
1 darab) 

Össznévérték 
(szorzatában) 

 

1. 200,-Ft / 
hó + áfa 

havonta 

000 001-   100 000 

0,00777 /év 

+ áfa 

100 001-vagy több 
0,00481 /év 

+ áfa 

Befektetővédelmi Alap által biztosított 
befektetők letéteire:  

Éves értékpapír nyilvántartás 

Értékpapírok 
címletértéke=(fizikailag 

1 darab) 

 

 

  

000 001-   100 000 
0,008325 

/év + áfa 

100 001-vagy több 
0,005365 

/év + áfa 

 
, a felelős őrzés, megbízás nélküli ügyvitel díj  3%-ra emelését), e díjemelések 2016. február 6-i 
hatálybalépését. 
 
A Közgyűlés ezúton felhatalmazza az Igazgatóságot a módosított Üzletpolitika végrehajtására, az 
ahhoz szükséges intézkedések megtételére, egyúttal akként rendelkezik, hogy az Igazgatóság a 
leépítéssel érintett befektetési szolgáltatások közül mindenekelőtt a tőkeáttételes ügyleti 
szolgáltatásokat szüntesse meg. Az Igazgatóság a bizományosi üzletághoz tartozó ügyfeleket és 
befektetési állományt illetően kíséreljen meg állomány-átruházást előkészíteni; de az esetleges 
állomány-átruházásig is késlekedés nélkül tegye meg a módosított Üzletpolitika realizálásához 
szükséges és szabályszerűen lehetséges intézkedéseket, így különösen a profilváltáshoz, a társaság 
rentábilis működéséhez szükséges Üzletszabályzat-módosításokat, a meglévő befektetési szolgáltatási 
szerződések módosítását, illetve indokolt esetben azok felmondását. 
 


