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Ügyfél azonosító: 

Számla szám:  

 

A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Üzletszabályzatának 

melléklete 

 

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR-NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁMLA SZERZŐDÉS 

– nyomdai úton előállított értékpapírok egyedi letétként történő őrzésére, letétkezelésére és az 

ehhez kapcsolódó egyedi értékpapír letéti számla és ügyfélszámla vezetésére – 

 

 

amely létrejött egyrészről  

Név/Cégnév  

Lakcím/Székhely  

Adóazonosító/Adószám  

 

másrészről a CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített neve: CODEX 

Értéktár Zrt., székhelye: 2092 Budakeszi, Szüret utca 5.) mint letéteményes és számlavezető (a 

továbbiakban: CODEX) (a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel: 

 

 

1. A számla megnyitása és vezetése 

  

1.1. Az Ügyfél megbízza a CODEX-et azzal, hogy nyisson részére egyedi értékpapír letéti- és 

ügyfélszámlát. A CODEX az összevont értékpapír nyilvántartási számlán tartja nyilván az 

Ügyfél rendelkezése alatt álló valamennyi, az Ügyfél döntése alapján letétbe helyezett, egyedi 

letétként kezelt, nyomdai úton előállított értékpapírt (a továbbiakban: Értékpapír). A CODEX 

a megbízást elfogadja és a jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követően megnyitja az 

Ügyfél egyedi értékpapír letéti- és ügyfélszámláját (a továbbiakban: Számla). 

 

  

1.2. A CODEX vállalja a Számlán nyilvántartott, nyomdai úton előállított értékpapírok egyedi 

elvű tárolását és kezelését, az Ügyfelet megillető pénzeszközök nyilvántartását, az Ügyfél eseti, 

a Számlára vonatkozó megbízásainak teljesítését, valamint számlakivonatok kiadását, továbbá 

minden olyan kötelezettség teljesítését, amelyet jogszabály ír elő számára, az ott előírt 

feltételeknek és rendelkezéseknek megfelelően. A CODEX a nyomdai úton előállított 

értékpapírok vonatkozásában ezen keretmegállapodás alapján az alábbi letéti szolgáltatásokat 

nyújtja: 

a.) az értékpapírokat sorozat, ISIN kód, sorszám és mennyiség szerint átveszi az Ügyféltől 

vagy az Ügyfél által meghatározott és erre feljogosított személytől, valamint a letét 

megszűnésekor ugyanezen értékpapírokat adja ki, 

b.) az értékpapírokat biztonságosan, a CODEX és más Ügyfelek értékpapírjától elkülönítve 

egyedi elven őrzi és kezeli, az értékpapírokat tűz, betöréses lopás, rablás, értékpapír 

szállítás esetére újraelőállítási költségen biztosítja, 
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c.) az Ügyfél kérésére letéti igazolást állít ki, 

d.) részvény esetén az Ügyfél kérésére a közgyűlésre szóló letéti igazolást állít ki,  

e.) részvények esetében az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában az Üzletszabályzatban 

meghatározottak szerint eljár a kibocsátónál a részvénykönyvi bejegyeztetés érdekében, 

f.) az Ügyfél ilyen utasítása esetén gondoskodik a kamat-, osztalék-, egyéb pénzhozam-, 

valamint a törlesztő részletre vonatkozó szelvények levágásáról és a kibocsátóhoz való 

eljuttatásáról, illetve eljár az osztalék beszedése érdekében, 

g.) az Ügyfél javára befizetett összegnek az Ügyfél ügyfélszámláján történő jóváírását 

elvégzi, illetve gondoskodik annak az Ügyfél rendelkezése szerinti átutalásáról. 

 

1.3. Az 1.2. f pont keretében az Ügyfél a szelvények átadásának időpontját legalább 5 (Öt) 

munkanappal megelőzően köteles erre irányuló írásbeli rendelkezését a CODEX-hez eljuttatni. 

Abban az esetben, ha az Ügyfél a CODEX-től szelvényvágást igényel és az esedékes szelvényt 

megelőzően a korábbi szelvények levágására nem került sor, a CODEX automatikusan jogosult 

és köteles a korábbi szelvényeket az Értékpapírról levágni és az Ügyfél részére azt 

kiszolgáltatni. 

 

1.4. A CODEX lehetőséget biztosít az Ügyfél részére arra, hogy az Értékpapírok ideiglenes 

kiadása iránt intézkedjen. Az Értékpapírok ideiglenes kiadása nem haladhatja meg a 14 

(Tizennégy) nap időtartamot. Az értékpapírok ideiglenes kiadásának időtartama alatt az 

Értékpapírokkal kapcsolatos minden felelősség, valamint a kárveszély az Ügyfelet terheli. 

Amennyiben az ideiglenes kiadás időtartama az Értékpapíroknak CODEX részére való 

visszaszolgáltatása nélkül telik el, a kiadás véglegesnek minősül. A Felek eltérő egyedi 

megállapodásának hiányában az ideiglenes kiadás esetén az Ügyfél köteles a kiadással 

egyidejűleg a kiadási díjat a CODEX részére megfizetni azzal, hogy amennyiben az 

értékpapírok az ideiglenes kiadás határidején belül ismételten a CODEX birtokába (őrzésébe, 

letéti kezelésébe) kerülnek, úgy a CODEX a kiadási díjat az Ügyfél számláján jóváírja. 

 

1.5. Az Értékpapírok kikérése esetén a CODEX – a kiadáshoz technikailag feltétlenül szükséges 

idő figyelembevételével – az Értékpapírokat leghamarabb a kiadási rendelkezés kézhezvételét 

követő munkanapon szolgáltatja ki.  

 

1.6. A Számla felett rendelkezésre jogosultak aláírását a jelen szerződéssel egyidejűleg aláírt 

dokumentumok (azonosítási adatlap, aláíró karton) tartalmazza. 

 

1.7. A Számla tartalmazza: 

a) a számla és alszámla számát és elnevezését, 

b) a számlatulajdonos Ügyfél nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), 

c) az értékpapírt, illetve pénzeszközt és mennyiségét, 

d) az értékpapír esetleges zárolására való utalást. 

 

1.8. A Számla a következő alszámlákból áll: egyedi értékpapír letéti számla, ügyfélszámla.  

 

1.9. Az Ügyfél jogosult, egyben köteles bejelenteni a CODEX-nek, hogy a Számlán elhelyezett 

értékpapírokat vagy azok egy részét harmadik személy javára szóló jog terheli. A CODEX az 

így meghatározott értékpapírokat ún. zárolt értékpapír letéti számlára vezeti át, megjelölve a 

zárolás jogcímét és azt a személyt, akinek javára a zárolás szól. A zárolt alszámláról a CODEX 

számlakivonatot állít ki, amelyet megküld az Ügyfélnek és a zárolás jogosultjának egyaránt. 

Ugyanígy jár el a CODEX a jogosultság bejegyzésének törlése esetén. A CODEX a 
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jogosultságot kizárólag a jogosult írásbeli nyilatkozata alapján törli, az Ügyfél és a jogosult 

közötti jogviszonyt a CODEX nem vizsgálja. 

 

 

2. Díjazás 

 

2.1. A CODEX az e Szerződésben meghatározott tevékenységekért a mindenkor hatályos 

Díjjegyzékben meghatározott költség- és díjösszegeket számítja fel az Ügyfélnek. A CODEX 

az esedékes díjakkal és költségekkel megterheli a Számla ügyfélszámla alszámláját. 

 

 

3. Kivonatok 

 

3.1. A CODEX évente pontos kimutatást (számlakivonatot) küld az Ügyfél részére, mely 

tartalmazza:  

- az elszámolási időszakban végzett összes, a számlát érintő értékpapír tranzakciót,  

- a Számlán nyilvántartott értékpapírt legalább fajtánként, sorozat, ISIN kód, sorszám, 

mennyiség szerint, 

- a Számlán nyilvántartott pénzeszközt, 

- az értékpapír zárolására való utalást. 

 

A fentieken túl a CODEX a számla forgalmáról és egyenlegéről az Ügyfél (írásbeli) kérésére 

haladéktalanul számlakivonatot állít ki. 

 

 

4. Hatály és felmondás 

 

4.1. A jelen szerződés az aláírásával lép hatályba és határozatlan időre szól. 

 

4.2. A Szerződést az Ügyfél bármikor felmondhatja. A jelen szerződés Ügyfél által történő 

felmondásának feltétele, hogy az Ügyfél a felmondási idő végéig a CODEX-szel szemben 

fennálló valamennyi kötelezettségének eleget tegyen. A Számla kimerülése a Számlát nem 

szünteti meg. 

 

4.3. A CODEX jogosult a szerződést 30 (harminc) napi felmondási idővel megszüntetni akkor, 

ha 

– a tevékenységével felhagy, vagy 

– az Ügyfél a számla vezetéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettségét ismételt felszólítás 

ellenére nem teljesítette, 

– egyéb olyan – a Tőkepiaci törvényben vagy az üzletszabályzatban meghatározott – okból, 

amely miatt a szerződéskötés megtagadásának lenne helye, vagy 

– a CODEX az Ügyféllel úgy állapodott meg, hogy a mindenkori Díjjegyzékéhez képest 

biztosít az Ügyfélnek fix díjat vagy díjengedményt, és utóbb a CODEX a fix díj, illetve 

díjengedmény módosítására vagy megszüntetésére irányuló szerződésmódosítást 

kezdeményez, de az Ügyfél a módosítás-tervezetet nem fogadja el, 

– ha az Ügyfél az Üzletszabályzat II. Különös Rész 2.1.15. pontjában részletezett bejelentési 

kötelezettségének nem tesz eleget. A szerződés ezen okból történő, Társaság általi 

felmondása esetén az Ügyfél köteles az értékpapírok átvételének időpontjáig felmerülő 

őrzési díjat viselni és a kiadási díj megfizetésével egyidejűleg az értékpapírok átvétele 
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érdekében intézkedni és azokat a Társaságtól átvenni. 

 

4.4. A CODEX a felmondás közlésével egyidejűleg tájékoztatja az Ügyfelet a Számla 

megszűnésének következményeiről. 

 

4.5. A Számla megszűnésekor a CODEX köteles elszámolni az Ügyféllel. 

 

4.6. A Számla megszüntetését követő 5 (öt) munkanapon belül a CODEX kiszolgáltatja az 

Ügyfelet megillető, letétbe helyezett értékpapírokat, illetve - a Díjjegyzékben meghatározott 

költségeinek és díjainak levonását követően - átutalja az Ügyfél részére járó pénzösszeget az 

Ügyfélnek. Amennyiben az Ügyfél személyesen nem jelenik meg az elszámolás érdekében, a 

CODEX az Ügyfelet megillető pénzösszeget postai úton fizeti ki az Ügyfélnek, illetve a 

Számlán elhelyezett Értékpapírokra a megbízás nélküli ügyvitel szabályait megfelelően 

alkalmazza. 

 

4.7. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a CODEX Üzletszabályzatának elfogadásával óvadékot 

alapítanak a CODEX Ügyféllel szemben fennálló, a jelen szerződésen alapuló jogviszonyból 

származó minden követelésének biztosítására az Ügyfél CODEX-nél vezetett valamennyi 

számláján, illetve a CODEX-nél az Ügyfél által letéti őrzési vagy letétkezelési szerződés 

keretében elhelyezett vagy egyébként a CODEX birtokában lévő valamennyi számláján 

nyilvántartott valamennyi pénzeszközén és pénzügyi eszközén. Az Ügyfél szavatol azért, hogy 

a számlán elhelyezett értékpapíro(ko)n nem, illetve az értékpapírból is kitűnő vagy ennek 

hiányában az Ügyfél által közölt terhet meghaladóan áll fenn olyan jog, amely a CODEX 

igényérvényesítését korlátozná vagy kizárná.  

 

 

5. Vegyes rendelkezések 

 

5.1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a CODEX az egyedi értékpapír letéti számlán jóváírt 

részvények adatait, illetve ha a részvény e letétből kiadásra kerül, annak tényét az Ügyfél 

kifejezett írásbeli kérelmére 2 (Kettő) munkanapon belül a részvénykönyv vezetőjének 

bejelenti. A CODEX a közgyűlési igazolás kiállításáról is az Ügyfél kifejezett írásbeli 

kérelmére tájékoztatja a részvénykönyv vezetőjét. 

 

5.2. Tényleges tulajdonosi nyilatkozat (a megfelelő rész külön aláírandó) 

5.2.1. Az Ügyfél büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az 1.1. pontban megjelölt 

pénzügyi eszközök tényleges tulajdonosa, megbízása során kizárólag a saját nevében és/vagy 

érdekében jár el. 

 

 

       …………………………………. 

              Ügyfél 

 

vagy 
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5.2.2. Az Ügyfél kijelenti, hogy más nevében és/vagy érdekében és/vagy javára jár el, és ezen 

személy nevében/javára/érdekében ad megbízást, illetve a megbízás során létrejött vagyoni 

előny felett utasítási, kapcsolt vállalkozási, megbízási, vagyonkezelési, meghatalmazási, vagy 

egyéb jogviszony alapján a számlaszerződéshez csatolt nyilatkozatban felsorolt személy 

rendelkezhet. 

 

 

 

       …………………………………. 

              Ügyfél 

 

 

 

Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a CODEX-nek haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) 

naptári napon belül írásbeli nyilatkozatot tesz minden olyan esetben, amikor a tényleges 

tulajdonosi helyzetben változás következik be. 

 

5.3. A jelen szerződésben foglalt adatokat, illetve a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban 

a CODEX tudomására jutó adatokkal, információkkal kapcsolatban a CODEX-et a befektetési 

vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatásokról, valamint az általuk végezhető 

tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényen (Bszt.) szerinti értékpapír 

titoktartási kötelezettség terheli. Ezekről az adatokról, információkról a CODEX az Ügyfél 

hozzájárulása nélkül felvilágosítást kizárólag a jogszabályban meghatározott esetekben ad. 

 

5.4. Az Ügyfél elismeri, hogy CODEX a szerződés megkötése előtt az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti teljes 

körű tájékoztatást nyújtott személyes adatainak kezeléséről, illetve felhasználásáról. Ennek 

megfelelően az Ügyfél jelen Számlaszerződés aláírásával hozzájárul személyes adatainak 

kezeléséhez, felhasználásához a CODEX-szel fennálló jogviszonyával kapcsolatosan, továbbá 

hozzájárul ahhoz, hogy a jelen pont szerinti adatait a CODEX az Ügyféllel fennálló szerződések 

teljesítése érdekében is teljeskörűen kezelje és felhasználja, valamint a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően továbbítsa. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a személyes 

adatok kezelésének jogalapja az Ügyfél hozzájárulása mellett a CODEX jogszabályi 

kötelezettségén (így különösen, de nem kizárólag a Bszt., valamint a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény) 

alapul. 

5.5. Az Ügyfél elismeri, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint a Bszt. 

szerinti teljes előzetes tájékoztatást a jelen Szerződés aláírása előtt a CODEX-től megkapta, a 

CODEX Üzletszabályzatát megismerte és a jelen Szerződést mindezek ismeretében köti meg. 

 

5.6. Felek a szerződéssel kapcsolatosan felmerülő esetleges vitás kérdéseiket egyeztetés útján 

kísérlik meg rendezni. 

Az egyeztetés eredménytelensége esetén a Társaság Üzletszabályzatának mellékletét képező 

Panaszkezelési Szabályzatban foglaltak az irányadók. A Felek megállapodtak abban, hogy  

bármely vita elbírálására, amely a CODEX Üzletszabályzatából, illetve a jelen szerződésből 

vagy azzal összefüggésben, így különösen annak megszegésével, megszűnésével, 

érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek az állami bírósági utat 

kizárják és alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó 
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Választottbíróság (Kereskedelmi Választottbíróság Budapest) kizárólagos és végleges 

döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját (Gyorsított Eljárásra vonatkozó Alszabályzat 

rendelkezéseivel kiegészített) Eljárási Szabályzata szerint jár el, az eljáró választottbíró(k) 

száma három és az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. A felek kizárják a 

választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott eljárásújítás 

lehetőségét. A jogvita eldöntésére alkalmazandó anyagi jog a magyar jog. A választottbírósági 

kikötést a felek egyedileg megtárgyalták, a jelen szerződésben rögzített alávetési nyilatkozat 

megtételére és a jelen szerződés aláírására azt követően került sor. 

 

5.7. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a CODEX Üzletszabályzata és a 

Polgári Törvénykönyv előírásai az irányadók.  

 

 

6. Egyéb kikötések: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

A Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a felek a jelen szerződést egymás távollétében és 

eltérő időpontban írják alá, úgy azt először – természetes személy esetén két tanú együttes 

jelenlétében - az Ügyfél, ezt követően a CODEX Értéktár Zrt. írja alá. A jelen szerződés abban 

az időpontban jön létre, amikor azt az Ügyfél általi aláírást követően a CODEX Értéktár Zrt. 

cégszerűen aláírja.  

 

 

 

…………………………………, ……...... (év) .............................................. (hó) ……. (nap) 

(Ügyfél általi aláírás helye és időpontja) Kérjük, hogy az aláírás helyét és időpontját kitölteni 

szíveskedjék! 

 

 

…………………………………………………. 

       Ügyfél 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

(Természetes személy ügyfél esetében kérjük, hogy aláírását két tanú aláírásával igazolni, 

ennek megfelelően a szerződést két tanú jelenlétében aláírni szíveskedjék) 

1.  

Név: …………………………………………….. 

Cím: ……………………………………………... 

Sz.ig.sz.: ………………………………………… 

Tanú aláírása: …………………………………… 

 

2. 

Név: ……………………………………………. 

Cím: ……………………………………………. 

Sz.ig.sz.: ………………………………………… 

Tanú aláírása: ………………………………….. 

 



 
___________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

7 

Hatályos: 2019.04.01. napjától 

Folytatólag aláírva Budapesten a CODEX Értéktár Zrt. székhelyén  

 

 

…………..(év) …………………………. (hó)………………… napján 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

CODEX Értéktár Zrt.  


