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Nyilatkozat származtatott ügyletek bejelentéséről 
 
 
 
Alulírott …………………….., mint a ……………………. (székhely:…………………………………….., 
cégjegyzékszám:…………………..) képviselője nyilatkozom, hogy a tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárról szóló 648/2012/EU rendelet (a 
továbbiakban: EMIR rendelet) által előírt jelentéstételi kötelezettség teljesítésének szabályait, elmaradásának 
következményeit ismerem, és tudatában van annak, hogy a jelentéstételi kötelezettség kizárólag engem terhel. 

 
 

1. Nyilatkozom továbbá, hogy az EMIR rendeletben, valamint az EMIR rendeletnek a kereskedési 
adattáraknak bejelentendő minimális részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok 
tekintetében történő kiegészítésről szóló 148/2013/EU rendeletben és az EMIR rendelet végrehajtási 
technikai standardok meghatározásáról szóló 1247/2012/EU rendeletben (a továbbiakban együtt: EMIR 
rendeletek) meghatározott jelentéstételi kötelezettségemnek önállóan kívánok eleget tenni, annak 
teljesítéséhez a KBC Securities Magyarországi Fióktelepének a segítségét, illetve közreműködését nem 
kívánom igénybe venni. 

  
2. Kijelentem, hogy az EMIR rendeleteket elolvastam, megértettem és az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelezőnek ismerem el. 
 
3. Kijelentem, hogy tájékoztatást kaptam a következőkről: 

a) az EMIR rendeletekben foglalt jelentéstételi kötelezettség kizárólag engem terhel;  

b) az EMIR rendeletekben foglalt jelentéstételi kötelezettségem teljesítéséhez szükségem van 
Jogi Személy Azonosító kódra (Legal Entity Identifier) (a továbbiakban: LEI kód), amelynek 
igénylése szintén kizárólagosan az én kötelezettségem; 

c) a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe a LEI kódok igénylését, illetve a jelentéstételi 
kötelezettség átvállalását különálló szolgáltatásként nyújtja ügyfelei számára, amely 
szolgáltatást bármely ügyfél igénybe veheti az erre irányuló megállapodás aláírását követően; 

d) a későbbiekben jogosult vagyok jelen nyilatkozatomat megváltoztatni, és a KBC Securities 
Magyarországi Fióktelepe jelentéstételi szolgáltatását igénybe venni a vonatkozó 
megállapodás aláírásával, azonban ezen esetben a Fióktelep csak a megállapodás aláírását 
követően végrehajtott ügyleteim jelentését vállalja át, visszamenőlegesen nem pótolja a 
korábban elmaradt jelentéseimet; 

e) a magyar hatóságok nem jogosultak az EMIR rendeletek értelmezésére, az EMIR rendeletek 
egységes gyakorlati alkalmazásának elősegítése érdekében az Európai Unió két hatósága, az 
Európai Bizottság, illetve az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (European Securities and 
Markets Authority − ESMA) ad ki véleményt, iránymutatást. 

 
 
 
Budapest, ..…… év …………………. hó …..… nap   

 
 
 
 
 

………………………………….    
ügyfél aláírása 

 


