Bejelentés
Közvetlen Piaci Elérés Szolgáltatás Nyújtására
I.

Kérelmező adatai

Tőzsdetag neve:
Tőzsdetag címe:
II.

Közvetlen Piaci elérés szolgáltatást (DMA) igénybe vevő, illetve igénybe venni kívánó
ügyfelek (Ügyfelek) száma

Ügyfelek száma:
III.

Nyilatkozatok

1. Alulírott(ak), mint a Kérelmező cégjegyzésre jogosult képviselője(i) nyilatkozom(unk), hogy
a) a Kérelmező megfelel DMA elérés szolgáltatás nyújtására vonatkozó, a magyar és Európai
uniós jogszabályok rendelkezéseinek, így különösen a befektetési vállalkozásokról és az
árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló
2007. évi CXXXVIII. törvény 26/D. §-ában, a Bizottság (EU) 2017/589 Felhatalmazáson Alapuló
Rendelete III. fejezetében, illetve a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló
rendeletének 20. cikkében, illetve a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Általános Üzletszabályzatának
4. Könyve „Technikai Csatlakozási Szabályok”-ban foglaltaknak, valamint a Kérelmező teljes
egészében magára nézve kötelező erejűnek fogadja el ezen előírásokat, vállalja ezek
betartását, valamint kifejezetten elismeri, hogy az DMA elérés szolgáltatás nyújtására
vonatkozó előírások megszegése esetén a Budapesti Értéktőzsde az Általános
Üzletszabályzatának megfelelő szankciókat alkalmazhatja;
b) a Kérelmező a DMA elérés szolgáltatást igénybe venni kívánó Ügyfeleit tájékoztatja a Budapesti
Értéktőzsde Zrt. Általános Üzletszabályzatának 4. Könyve „Technikai Csatlakozási Szabályok”
7. fejezetének rendelkezései szerinti követelményekről, ezen követelményeket az Ügyfeleivel
elfogadtatja, illetve az Ügyfelei szerződéses kötelezettségévé teszi az abban foglalt előírások
betartását. A Kérelmező vállalja, hogy az Ügyfél átvilágítását fent megjelölt szabályokkal
összhangban elvégzi;
c) az Ügyfelek számában bekövetkezett változást a Kérelmező a Budapesti Értéktőzsde Zrt-nek
haladéktalanul bejlenti.
d) az alábbiak szerint különbözetem meg a Közvetlen Piaci Elérést (DMA) használó ügyfeleimet:

Ügyfél

Megkülönböztetés*
Spot piac (Xetra) – dedikált
Származékos piac (MMTS) – dedikált
TraderID
kereskedési számla

1.
2.
3.
4.
5.
…
* csak a releváns mezők töltendők

2. Alulírott(ak), a Kérelmező nevében hitelességi és teljességi nyilatkozatot teszek(szünk) arról, hogy
a jelen okiratban foglalt nyilatkozatok tartalma a valóságnak megfelel, és jelen bejelentés során nem
hallgattam(tunk) el olyan tényt, ami az engedélyezési kérelem elbírálásának eredményét
befolyásolhatja.

Kelt:
______________________________
A Kérelmező nevében
(cégszerű aláírás)

