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FONTOS TÁJÉKOZTATÁS JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZETI 

FORMÁBAN MŰKÖDŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE! – EMIR jogszabályi megfelelés 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Szeretnénk felhívni a figyelmét a 648/2012/EU Rendelet (EMIR) által meghatározott, az EU-ban székhellyel 

rendelkező származékos ügyleteket bonyolító vállalkozásokat érintő különböző kötelezettségekre, így pl. az 

ügyleteket és azok szerződő feleit érintő, a megfelelő szervezetek felé teljesítendő, kötelező jelentéstételi 

kötelezettségekről, és a Felek által alkalmazandó különböző kockázatcsökkentési intézkedésekről. Fontos, hogy 

a hivatkozott jogszabály közvetlenül alkalmazandó minden ilyen ügylettípust kötő félre, a jogszabálynak történő 

megfelelést a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzi és meg nem felelés esetén szankcionálja.  

A rendelet alkalmazásához kapcsolódó következő mérföldkő 2014. február 12., amely naptól jelenteni szükséges 

az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (ESMA) felé a Vállalkozása által kötött tőzsdei és tőzsdén kívüli 

származékos ügyleteket. A jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez a Rendelet által előírtak szerint 

elengedhetetlen, hogy vállalkozása rendelkezzen a ’’Legal Entity Identifier – LEI’’ elnevezésű azonosítóval.  

Az egységes azonosító célja, hogy lehetővé tegye az adattárházak felé jelentett ügyletek uniós szintű 

egyeztetését. A LEI kódok kibocsátását, nyilvántartását különböző, erre feljogosított szervezetek végzik, ezek 

jellemzően online módon kérelmezhetők, az egyes szervezetek által meghatározott eljárásrend szerint. A LEI kód 

igényléséért egyszeri, és fenntartásáért, nyilvántartásáért általában éves díjat kell fizetni a kibocsátó szervezet 

részére. Az egyes LEI kód kibocsátó szervezetek díjai eltérnek egymástól, erről minden esetben érdemes a LEI 

kód kibocsátók oldalán tájékozódni.  

Az alábbi linken találhatók a főbb LEI kód kibocsátók: http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf 

További információk a LEI kódról: http://www.leiroc.org/ 

Amennyiben vállalkozása érintett az EMIR rendelkezései által és még nem rendelkezik LEI kóddal, 

jelenleg az egyik legfontosabb feladat a LEI kód igénylése, annak érdekében, hogy teljesíthetővé váljon a 

jelentéstételi kötelezettség.  

 

Részletes tájékoztatónk az alábbi helyen érhető el:  

 http://www.equilor.hu/media/files/EQUILOR_EMIR_Reszletes_tajekoztato.pdf 
 

Tájékoztatjuk, hogy az EQUILOR lehetőséget biztosít érintett ügyfeleinek a jelentéstételi kötelezettség EQUILOR-

ra történő delegálására, azaz Vállalkozásától történő átvállalására.  

A szolgáltatás igénybevételének feltétele az EMIR-hez kapcsolódó megbízások (honlapon kerülnek közzétételre) 

cégszerű aláírása, és az Önök LEI kódjának EQUILOR részére történő megküldése, ezek nélkül Társaságunk 

nem tud segítséget nyújtani az EMIR-ből eredő kötelezettségek teljesítésében, ill. nem biztosítható a jövőbeli 

szabályszerű üzletelési gyakorlat a derivatív termékek tekintetében. Az aláírt megállapodások és LEI kód 

megküldésének határideje 2014. január 31.  

Fentiek szerint, amennyiben vállalkozása nem rendelkezik még LEI azonosítóval, kérjük, hogy 

haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az azonosító kibocsátására jogosult intézményekkel. 

(http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf) 

Kérjük, hogy folyamatosan kövesse nyomon az EMIR-rel kapcsolatos tájékoztatásainkat. További kérdései 

esetén kérjük, hogy forduljon üzletkötőjéhez. 

Tisztelettel:  

EQUILOR Zrt.  
 
Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül jogi tanácsadásnak. Figyelemmel arra, hogy az EMIR, valamint a kapcsolódó és a 

végrehajtására szolgáló más rendeletek (a továbbiakban: jogszabályok) az EQUILOR ügyfelei, illetőleg a leendő szerződő felek által közvetlenül 

alkalmazandók, így a tájékoztatóban foglaltak nem helyettesítik ezen jogszabályok pontos és kimerítő ismeretét. A jogszabályokból eredő 

kötelezettségek maradéktalan teljesítése érdekében kérje jogi tanácsadó értelmezését és kísérje figyelemmel a hatáskörrel rendelkező 

hatóságok, különösen az MNB, az ESMA és az Európai Bizottság honlapján olvasható tájékoztatásokat. Az EQUILOR a jogszabályok nem 

megfelelő értelmezéséből eredő károkért való felelősségét kizárja. 
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