
 

2. sz. melléklet a MiFIR 20-21. cikke szerinti adatok illetékes hatóság felé történő továbbítására. / 
Attachment No. 2 to Contract on forwarding of data determined by Article 20-21. of MiFIR to trade repositories. 

2. sz. melléklet / Attachment 2. 

Adatlap a Trade Reporting (MIFID II./APA) felhasználók adatainak 
módosításához 

Trade Reporting (MIFID II./APA) application sheet for user data modification 

Ügyfél adatok / Client data 

Ügyfél neve / Client name:  ..................................................................................................  

Ügyfél azonosítók / Company identifiers: 

• Székhely / Registered seat:  ......................................................................................  

• Adószám / Tax ID:  .................................................................................................  

• Cégjegyzékszám / Company registry number:  ................................................................  

• LEI kód / Legal Entity Identifier:  ................................................................................  

Kapcsolattartó neve / Contact person’s name:  ..........................................................................  

Kapcsolattartó e-mail címe / Contact person’s e-mail address:  ......................................................  

Kapcsolattartó mobil telefonszáma / Contact person’s mobile number:  ............................................  

Web-service szolgáltatás igénybevétele esetén használt IP cím / IP address for web-service: 

 .....................................................................................................................................  

Törlendő felhasználó(k) / User(s) to be deleted: 

Felhasználó neve/ 
User’s name 

Felhasználó telefonszáma/ 

User’s phone number 

Felhasználó e-mail címe/ 

User’s e-mail  

   

   

   

   

Új felhasználó(k) / New user(s): 

Felhasználó neve/ 
User’s name 

Felhasználó telefonszáma/ 

User’s phone number 

Felhasználó e-mail címe/ 

User’s e-mail  

   

   

   

   

Dátum / Date: ............................. 

  ..............................................  
 Cégszerű aláírás / Authorised signature 
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