Tájékoztatás jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére
a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési
adattárakról szóló Európai Parlament és Tanács 648/2012/EU rendelet valamint a kapcsolódó
végrehajtási rendeletek (European Market Infrastructure Regulation - EMIR) által előírt
kötelezettségekről,
Tisztelt Ügyfelünk!
A 2008. évi gazdasági válságot követő pénzügyi piacokat érintő (újra)szabályozási folyamat egyik fontos
lépésének tekinthető az EURÓPAI UNIÓ illetékes szervei által kialakított EUROPEAN MARKETS
INFRASTRUCTURE REGULATION (EMIR) keretében kialakított szabályozás, amelynek célja a pénzügyi piacok
átláthatóságának, stabilitásának fokozása, a kockázatok mérséklése. A hivatkozott szabályokat az illetékes
szervezetek 2012 júliusában fogadták el, majd ezt követően került sor az implementációhoz szükséges
intézkedések meghozatalára, infrastruktúra kialakítására, amelynek eredményeként 2014. február 12. napjától az
EMIR újabb mérföldkövéhez érkezünk.
A fentiekben jelzett folyamatot bizonyára Önök is figyelemmel követték, így az alábbiakban röviden foglaljuk
össze az EMIR szabályozás lényegét, érintettek körét, ill. a hatálya alá tartozók jogszabályi megfelelés érdekében
szükséges intézkedéseit.
Kik tartoznak az EMIR hatálya alá?
1

2

Az EMIR az ún. központi szerződő feleken , klíringtagjaikon és pénzügyi szerződő feleken kívül közvetlenül
vonatkozik az Európai Unióban székhellyel rendelkező származtatott (derivatív) ügyletet kötő jogi személyre ill.
’’vállalkozásként’’ működő, azaz nyereségtermelés céljából kereskedelmi tevékenységet folytató
természetes személyekre, azaz vállalkozásokra.
Milyen ügyletekre terjed ki az EMIR hatálya?
Az EMIR hatálya a tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott (derivatív) ügyletekre terjed ki.
Milyen főbb kötelezettségeket határoz meg az EMIR?
A) Jelentéstétel, Kereskedési adattár (Trade Repository)
2014. február 12. napjától lép hatályba a származtatott ügyletek (tőzsdei és tőzsdén kívüli) jelentéstételi
kötelezettsége az ún. kereskedési adattárházak felé. A jelentéstétel keretében a rendelet hatálya alá tartozó
személyeknek így az EU területén székhellyel rendelkező jogi személyeknek, ügyletkötés esetén, naponta
szükséges továbbítani az ügyletekre vonatkozó adatokat az ESMA által nyilvántartásba vett vagy elismert
kereskedési adattárházak felé. A jelentéstételi kötelezettség mindkét szerződő felet terheli, tehát pl. amennyiben
Ön az EQUILOR ügyfeleként köt ügyletet az EQUILOR befektetési szolgáltatásainak igénybevételével, akkor az
3
ügylet jogszabály által meghatározott jellemzőit mind az ügyfélnek , mind az EQUILOR-nak jelenteni szükséges
az adattárház felé. Az EQUILOR a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt., ill. egyéb üzletfeleinek
közreműködésével tesz eleget a jelentéstételi kötelezettségének, ill. az érintett jogi személyként, ill. jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetként működő ügyfelei részére lehetőséget biztosít az ügyfelet érintő
jelentéstételi feladatok EQUILOR-ra történő delegálására.

1

„központi szerződő fél”: olyan jogi személy, amely helyettesíti az egy vagy több pénzügyi piacon kötött szerződésekben érintett ügyfeleket, így
vevőként lép fel valamennyi eladóval szemben és eladóként valamennyi vevővel szemben;
2
„pénzügyi szerződő fél”: a 2004/39/EK irányelvvel összhangban engedélyezett befektetési vállalkozások, a 2006/48/EK irányelvvel összhangban
engedélyezett hitelintézetek, a 73/239/EGK irányelvvel összhangban engedélyezett biztosítási vállalkozások, a 2002/83/EK irányelvvel
összhangban engedélyezett, életbiztosítással foglalkozó biztosítóintézetek, a 2005/68/EK irányelvvel összhangban engedélyezett
viszontbiztosítók, a 2009/65/EK irányelvvel összhangban engedélyezett, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások
(ÁÉKBV) és – amennyiben vonatkozik rájuk – az alapkezelő társaságaik, a 2003/41/EK irányelv 6. cikkének a) pontja értelmében vett,
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények, valamint a 2011/61/EU irányelvvel összhangban engedélyezett vagy nyilvántartásba vett
alternatívbefektetésialap-kezelők által kezelt alternatív befektetési alapok;
3
A vonatkozó jogszabály rendelkezései alapján a természetes személy ügyfelek esetében a befektetési vállalkozás köteles eleget tenni a jelentési
kötelezettségnek.
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B) Kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazása a nem elszámolt ügyletek esetében
Az EMIR az alábbi akcióterületeket határozza meg a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek kockázatainak
csökkentése érdekében:
B.1. Időben történő visszaigazolás

Az EMIR a szerződést kötő felek számára előírja az ügylet visszaigazolásának kötelezettségét, ill.
ügylettípusonként és szerződő fél típusaként a visszaigazolás határidejét.
Az EQUILOR ügyfelei számára az ügyfélszámla szerződésben foglalt módon számlánként küld
visszaigazolást az ügyfél számláinak terhére adott származtatott termékekre vonatkozó megbízásokról
és azok teljesüléséről, valamint ezzel egy időben a számlán nyilvántartott, nyitott derivatív ügyletekről. A
visszaigazolásra az ügylet megkötését követő banki napon, de legkésőbb az EQUILOR partnerének
visszaigazolását követő banki napon kerül sor az ún. Derivatív kereskedés visszaigazolása és
jelentés a nyitott pozíciókról riport alkalmazásával.
B.2. Portfólió egyeztetés
A portfólió egyeztetés keretében a Feleknek, így az Ügyfélnek és az EQUILOR-nak meghatározott
időközönként egyeztetni szükséges a közöttük fennálló nyitott tőzsdén kívüli származékos ügyleteket,
azok lényeges jellemzőit, így a nyitott pozíciók értékelésének eredményét is. Az egyeztetés során az
EQUILOR tekintendő egyeztetést kezdeményező, megküldő, míg az Ügyfél portfólió egyeztetést fogadó
félnek.
Az EMIR az ügyletek darabszámától és partnertípustól függően az alábbiak szerint határozza meg a
kötelező portfólió egyeztetés gyakoriságát:
4

Nem pénzügyi szerződő felek (Non Financial Counterparty - NFC )
•
•

Negyedévente egyszeri egyeztetés, ha az Ügyfél lezáratlan ügyleteinek száma a negyedév
során bármikor meghaladja a 100 db-ot
Évente egyszeri egyeztetés, ha az Ügyfél lezáratlan ügyleteinek száma eléri, vagy kevesebb,
mint 100 db.

Pénzügyi szerződő felek és speciális nem pénzügyi szerződő felek (Financial Counterparty – FC, Non
5
Financial Counterparty+ - NFC+ )
•
•
•

Egyeztetés minden munkanap, ha az Ügyfél lezáratlan ügyleteinek száma eléri, meghaladja
az 500 db-ot
Hetente egyszeri egyeztetés, ha az Ügyfél lezáratlan ügyleteinek száma a hét folyamán
bármikor eléri vagy meghaladja az 51 db-ot, de kisebb, mint 500 db.
Negyedévente egyszeri egyeztetés, ha az Ügyfél lezáratlan ügyleteinek száma a teljes
negyedévben legfeljebb az 50 db-ot éri el.

Amennyiben az ügyfél a portfólió egyeztetés során az EQUILOR által küldött adatokkal szemben 2
munkanapon belül nem emel kifogást, az EQUILOR ezeket jogosult az adatokat elfogadottnak, és a
portfólió egyeztetési eljárást sikeresen lezárultnak tekinteni.
A portfólió egyeztetéssel szembeni észrevételek esetén az B.5. Vitarendezés pontban foglalt eljárásra
kerül sor.
4

Nem pénzügyi szerződő fél (NFC): a ’’központi szerződő féltől’’ és a ’’pénzügyi szerződő féltől’’ eltérő, az Európai Unióban székhellyel
rendelkező vállalkozás.
5
„NFC+”-nak minősül minden olyan NFC, amely az Európai Értékpapírpiaci Felügyeleti Hatóság (EÉPH; angol rövidítése és a továbbiakban:
„ESMA”) által meghatározott elszámolási értékhatár feletti, tőzsdén kívüli származtatott ügylet(ek)ből származó pozícióval rendelkezik. Az
elszámolási értékhatár eszközkategóriánként a következő:
a. tőzsdén kívüli származtatott hitelműveletek esetében 1 milliárd EUR-s névérték (bruttó nominális érték);
b. tőzsdén kívüli származtatott részvényműveletek esetében 1 milliárd EUR-s névérték (bruttó nominális érték);
c. tőzsdén kívüli származtatott kamatláb-műveletek esetében 3 milliárd EUR-s névérték (bruttó nominális érték);
d. tőzsdén kívüli származtatott devizaműveletek esetében 3 milliárd EUR-s névérték (bruttó nominális érték);
e. tőzsdén kívüli származtatott árupiaci ügyletek és egyéb, az a)-d) pontban nem említett tőzsdén kívüli ügyletek esetében 3 milliárd EUR-s
névérték (bruttó nominális érték).

Az érétkek meghatározásához a meghatározási napot megelőző 30 napos időszak mozgóátlagát szükséges figyelembe venni.
Az elszámolási értékhatár számításának részletes szabályait az ESMA által közétett, következő dokumentum tartalmazza:
http://www.esma.europa.eu/system/files/emir_for_non-financials.pdf
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B.3. Portfólió tömörítés
A portfólió tömörítési kötelezettség azon esetekben áll fent, amikor az Ügyfél és az EQUILOR között 500
db-nál több nyitott tőzsdén kívüli ügylet áll fent. A portfólió tömörítés keretében évente két alkalommal
felül kell vizsgálni a portfólió tömörítés lehetőségét.
B.4. Napi pozíció értékelés/kiértékelés jelentése
Abban az esetben, ha az EMIR hatálya alá tartozó személyek nyitott, tőzsdén kívüli ügyleteinek értéke
meghaladja az alábbiakban felsorolt értékhatárokat, akkor kötelező a pozíciók felek általi napi értékelése
és jelentése az ESMA felé. Az értékelések eredményeit a Felek a B.2. pont szerinti Portfólió egyeztetési
eljárás keretében vetik össze, az ott meghatározott gyakorisággal.
A jelentési kötelezettség – előreláthatólag - 2014. február 12. követő 180. napon lép hatályba.
Amennyiben Vállalkozása az A) Jelentéstétel, Kereskedési adattár (Trade Repository) pont szerinti
feladatokat az EQUILOR-ra delegálja, akkor terveink szerint Társaságunk az Ön vállalkozása által az
EQUILOR-nál kötött ügyletek tekintetében eleget tesz ezen jelentéstételi kötelezettségnek is.
•
•
•
•
•

Tőzsdén kívüli származtatott hitelműveletek – 1 mrd. EUR bruttó nominális érték
Tőzsdén kívüli származtatott részvényműveletek - 1 mrd. EUR bruttó nominális érték
Tőzsdén kívüli származtatott kamatláb műveletek - 3 mrd. EUR bruttó nominális érték
Tőzsdén kívüli származtatott devizaműveletek - 3 mrd. EUR bruttó nominális érték
Tőzsdén kívüli származtatott árupiaci ügyletek, valamint a fent nem említett ügylettípusok - 3 mrd. EUR
bruttó nominális érték

B.5. Vitarendezési eljárások
Az Ügyfél köteles ellenőrizni az EQUILOR által a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel kapcsolatban
küldött kimutatásokat, adatokat, különösen az ügyletek értékelésére vonatkozó adatokat és azokat
összevetni az Ügyfél által vezetett, saját nyilvántartás szerinti adatokkal.
Az adatok eltérése esetén az ügyfél 2 munkanapon belül írásban köteles jelezni, bejelenteni az
EQUILOR számára az eltérést, amennyiben feltételezhető, hogy az az EQUILOR által közölt adatok
hibájából eredhet. Az EQUILOR az Ügyfél bejelentését 2 munkanapon belül kivizsgálja és erről az
Ügyfelet értesíti. Amennyiben az EQUILOR nem ért egyet az ügyfél bejelentésében foglalt kifogással
személyes egyeztetést kezdeményez az Ügyféllel, amelyre a feleknek 5 munkanap áll rendelkezésre. A
személyes egyeztetés eredménytelensége esetén, amennyiben a bejelentésben foglalt kifogás a pozíció
értékelésével függ össze, az Ügyfél és az EQUILOR által megjelölt két-két referencia banktól értékelést
kérnek be a Felek az érintett termékkel kapcsolatban. Az Ügyfél az EQUILOR számára 2 munkanapon
belül, írásban köteles megjelölni az általa választott referencia bankokat, amely alapján az EQUILOR
további 2 munkanapon belül megküldi az értékelésre vonatkozó felkérést. A Felek referencia bankok
által megadott értékelés szerinti árak számtani átlagát kötelesek elfogadni, amennyiben legalább két
referencia bank eleget tesz a felkérésnek. A banki adatszolgáltatások költségét az adott bankot jelölő fél
köteles megtéríteni.
A referencia bank általi értékelés sikertelensége esetén, valamint akkor, ha az Ügyfél kifogása nem az
értékelésre irányult és a személyes egyeztetés nem járt sikerrel, az Ügyfél az adott ügylettel
kapcsolatban panaszkezelési, vagy az üzletszabályzat szerinti polgári peres vitarendezési eljárást
kezdeményezhet.
Az EQUILOR a fenti vitarendezési eljárás tárgyát képező ügyekről legalább a Vita időtartamát, a Vitatott
ügylet értékét, az Ügyfél nevét tartalmazó nyilvántartást köteles vezetni, valamint tájékoztatnia
szükséges a Felügyeletet, amennyiben az adott vita értéke 15 millió eurót, rendezésének ideje 15 napot
meghaladja.
C) Központi elszámolóházon keresztüli elszámolás
A központi elszámolási kötelezettség alapján a pénzügyi szerződő felek számára a későbbiekben kötelezővé
válik a tőzsdén kívül kötött ügyleteik központi szerződő félen keresztüli elszámolása. A központi elszámolási
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kötelezettség a nem pénzügyi szerződő felekre kizárólag abban az esetben vonatkozik, amennyiben az ügyfél
által kötött ügyletek értéke bármely eszközosztályban eléri, vagy meghaladja a külön jogszabályban
meghatározott,B.4. pontban található küszöbértékeket, elszámolási értékhatárokat.

Milyen módon teljesítheti vállalkozásom az EQUILOR-nál kötött ügyleteihez kapcsolódó jelentéstételi
kötelezettségét?
A jelentéstételi kötelezettség teljesítésére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:
a.
b.
c.

A jelentést maga a vállalkozás teljesíti az adott Kereskedési adattár (TR) felé.
A jelentéstételt a vállalkozás az EQUILOR-ra delegálja.
A jelentéstételt a vállalkozás harmadik félre delegálja.
Csak a 2014. február 12-ét követően megkötött ügyleteket szükséges jelenteni?

Nem. Az EMIR előírásai szerint ún. back loading keretében szükséges a 2012. augusztus 16. követően
megkötött, illetőleg a korábban megkötött, de ezen időpontot követően zárásra kerülő ügyletek visszamenőleges
jelentése is.
Mit kell tennem, ha a jelentéstételi feladatokat az EQUILOR-ra kívánom delegálni?
Ön a Megállapodás a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek EMIR szerinti jelentéstételének átvállalásáról
elnevezésű szerződés aláírásával megbízhatja az EQUILOR-t a vállalkozását érintő, EQUILOR-ral kötött
ügyleteire vonatkozó jelentéstételi feladatok ellátásával. A megbízás esetén az EQUILOR visszamenőlegesen az
EMIR hatálybalépéséig bejelenti az érintett ügyleteket.
Fontos, hogy a jelentéstételi megbízást csak abban az esetben tudjuk elfogadni, megbízása akkor válik
hatályossá, amennyiben vállalkozása rendelkezik ún. Legal Entity Identifier (LEI) kóddal.
Mi a LEI kód, milyen módon tudom igényelni, milyen költséggel jár a LEI kód igénylése, fenntartása?
A LEI kód egy egyedi referencia azonosító, amellyel a különböző pénzügyi ügyleteket (pl. tőzsdei, tőzsdén kívüli
származékos ügyleteket) kötő személyek azonosíthatják magukat. Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti
Hatóság (ESMA) az EMIR hatálya alá tartozók számára kötelezővé tette ezen egyedi azonosító alkalmazását. 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.
A LEI kód meglétének feltétele annak is, hogy az EQUILOR az Ügyfél megbízása alapján elláthassa a
jelentéstételi feladatokat.
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European Market Infrastructure Regulation
Milyen díjakat számol fel az EQUILOR a jelentéstételi feladatok ellátásáért?
Az EQUILOR a jelentéstételi feladatok ellátásáért a mindenkor hatályos díjtételeiben meghatározott díjat
számolhatja fel, azonban jelenleg a jelentéstétel díja 0 Ft, azaz díjmentes.
Az EMIR-rel kapcsolatban milyen dokumentumokat kell aláírnom?
Kérjük, hogy 2014. január 31-ig megfelelően kitöltve legyen kedves aláírni és megküldeni (posta, fax, scanelt
formában elektronikus úton) az alábbi szerződéseket:

•

Megállapodás az EMIR által meghatározott kockázatcsökkentési intézkedések
végrehajtásáról - (A megállapodás aláírása és megküldése a szabályszerű együttműködéshez
elengedhetetlen.) http://www.equilor.hu/downloads/EQUILOR_EMIR_Kockazatcsokkentes_megallapodas.pdf

•

Megállapodás a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek EMIR szerinti jelentéstételének
átvállalásáról - (A megállapodást csak abban az esetben szükséges aláírni és megküldeni, amennyiben
vállalkozását
érintő
jelentéstételi
kötelezettségét
az
EQUILOR-ra
http://www.equilor.hu/downloads/EQUILOR_EMIR_Jelentestetel_atvallalas.pdf

kívánja

delegálni.)

-

FONTOS, HOGY MINDKÉT MEGÁLLAPODÁSHOZ SZÜKSÉGES LEI KÓD MEGADÁSA!
Milyen joghátránnyal jár az EMIR rendelkezéseinek való meg nem felelés?
Az EMIR-nek való megfelelést a Magyar Nemzeti Bank, mint pénzügyi felügyelet jogosult ellenőrizni, mind a
pénzügyi szerződő, mind a nem pénzügyi szerződő felek tekintetében. Szintén az MNB hatáskörébe tartozik az
esetleges jogszabálysértések esetén alkalmazandó szankciók megállapítása.

Az EM IR- re l k ap cso l a t os t ov áb bi h asz nos i nf or má c ió k
Magyar Nemzeti Bank - Felügyelet
http://felugyelet.mnb.hu/bal_menu/eu/kiemelt_temak/emir
Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.
http://www.keler.hu/keler/keler.head.page?nodeid=2118
ESMA
http://www.esma.europa.eu/page/European-Market-Infrastructure-Regulation-EMIR

Budapest, 2014. január

EQUILOR Zrt.
Jogi nyilatkozat!
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.
Equilor Befektetési Zrt.
H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Cg. 01-10-041431

Tel: (36 1) 430 3980
Fax: (36 1) 430 3981
V.1.0. – 2014. január

equilor@equilor.hu
www.equilor.hu

A Budapesti, a Varsói és a
Prágai Értéktőzsdék tagja

5/6

EMIR - Ügyfél tájékoztató
European Market Infrastructure Regulation
EMIR - European Market Infrastructure Regulation jogforrások
•

Az Európai Parlament és a Tanács a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a
kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0001:0059:HU:PDF

•

A BIZOTTSÁG 876/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 648/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a központi szerződő felek kollégiumairól szóló szabályozási technikai standardok tekintetében
történő kiegészítéséről
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:244:0019:0022:HU:PDF

•

A BIZOTTSÁG 153/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 648/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a központi szerződő felekre vonatkozó követelményekről szóló szabályozási technikai standardok
tekintetében történő kiegészítéséről
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0041:0074:HU:PDF

•

A BIZOTTSÁG 152/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 648/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a központi szerződő felekre vonatkozó tőkekövetelményekről szóló szabályozási technikai
standardok tekintetében történő kiegészítéséről
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0037:0040:HU:PDF

•

A BIZOTTSÁG 151/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a tőzsdén kívüli származtatott
ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárak által közzéteendő és hozzáférhetővé teendő adatokat, valamint az
adatok összesítésére, összehasonlítására és az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó működési standardokat
meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0033:0036:HU:PDF

•

A BIZOTTSÁG 150/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a tőzsdén kívüli származtatott
ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit meghatározó
szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0025:0032:HU:PDF

•

A BIZOTTSÁG 149/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 648/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a közvetett elszámolási megállapodásokról, az elszámolási kötelezettségről, a nyilvános
jegyzékről, a kereskedési helyszínhez való hozzáférésről, a nem pénzügyi szerződő felekről és a nem központi
szerződő fél által elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletek tekintetében alkalmazott kockázatcsökkentési
technikákról szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0011:0024:HU:PDF

•

A BIZOTTSÁG 148/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a tőzsdén kívüli származtatott
ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a kereskedési adattáraknak bejelentendő adatok minimális részleteit meghatározó szabályozási
technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0001:0010:HU:PDF

•

A BIZOTTSÁG 1249/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi
szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
megfelelően a központi szerződő felek által vezetett nyilvántartások formátumára vonatkozó végrehajtási technikai
standardok megállapításáról
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:352:0030:0031:HU:PDF

•

A BIZOTTSÁG 1248/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi
szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
megfelelően a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétel iránti kérelmének formátumára vonatkozó végrehajtási
technikai standardok megállapításáról
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:352:0030:0031:HU:PDF

•

A BIZOTTSÁG 1247/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi
szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
megfelelően a kereskedési adattáraknak benyújtandó kereskedési jelentések formátumára és gyakoriságára
vonatkozó végrehajtási technikai standardok meghatározásáról
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:352:0020:0029:HU:PDF
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