
 

  



 

A jelen Értéktári Leirat tartalmazza a KELER Zrt. (KELER) az (EU) 2015/2365 rendelet (SFTR) 4. cikk 

(1) bekezdése szerinti ügyletjelentési kötelezettség teljesítésére vonatkozó szolgáltatások egyes 

részletszabályait. 

Az SFTR 4. cikk (1) bekezdése alapján – az SFTR. cikk (2) bekezdésére figyelemmel - a KELER 

adatszolgáltatási tevékenységet végez, melyre vonatkozóan szerződést köt az ESMA által 

nyilvántartásba vett kereskedési adattárházzal. Az adatszolgáltatási tevékenység végzésére a KELER az 

SFTR jogszabály alapján bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó felekkel (Ügyfél) szerződést köt. 

A KELER a felé megküldött jelentések kapcsán elvégzi a jelentésekben szereplő tranzakciók első 

szintű formai ellenőrzését. A KELER lehetőséget biztosít Ügyfelei számára a webservice-en történő 

riport beküldésre, valamint a web-es felületen való fájl feltöltésre. Az SFTR jelentések kizárólag 

XML formátumban küldhetőek meg a KELER felé. Ezen jelentéseket a KELER minden esetben az ISO 

20022 szabvány által elvárt XML formátumban küldi tovább a kereskedési adattár felé. 

A KELER felé megküldött SFTR jelentésekben több ügylet is bejelentésre kerülhet. A KELER minden 

esetben ellenőrzi a jelentéseket és csak a formailag megfelelő jelentések kerülnek a kereskedési 

adattár felé továbbításra, a hibás jelentések visszautasításra kerülnek. Amennyiben a KELER TR 

rendszere a formai ellenőrzés során hibát talál, akkor a teljes csomagot visszautasítja, egy tételt 

sem továbbít a kereskedési adattár felé. 

A KELER az általa a kereskedési adattárház felé továbbított adatok tartalmáért nem vállal 

felelősséget. 

A KELER részére megküldött jelentések státusza folyamatosan elérhető a KELER Trade Reporting 

rendszerében, azaz nyomon követhető, hogy a jelentések befogadásra kerültek-e a kereskedési 

adattár részéről. Hibás jelentések esetében pedig a visszaigazolások tartalmazzák a hiba pontos okát. 

A jelentésállományok formai és tartalmi követelményeit a KELER által meghatározott specifikációs 

dokumentumok tartalmazzák, melyek Ügyfeleink kérésére megküldésre kerülnek. 

Az értékpapír – finanszírozási ügyletekhez kapcsolódó jelentéseket kétféle módon lehet a KELER-nek 

továbbítani: 

 az elvárt XML formában küldött jelentés manuális feltöltésével a KELER Trade Reporting 

rendszerébe; 

 a jelentés web-service szolgáltatáson keresztül automatikusan feltöltésével. 



 

Intézkedés 

típusa 

Riport 

típusa 

Az SFTR jogszabály által meghatározott jelentésekben az egyes ügylet típusokhoz az alábbi 

táblázatokban megjelölt adatok megadása szükséges: 

Ügylet típusa Jelentéshez tartozó táblázat 

Repoügylet 1. és 2. táblázat 

Értékpapír vagy áru kölcsönbe adása, 
valamint értékpapír vagy áru kölcsönbe 
vétele 

1. és 2. táblázat 

Értékpapír vétel-eladás (buy-sell back) 
ügylet vagy eladás-visszavásárlás (sell-buy 
back) ügylet 

1. és 2. táblázat 

Értékpapírok vásárlásával, eladásával, 
tartásával és kereskedésével kapcsolatban 
nyújtott hitel 

1. és 2. táblázat 

Letéti (Margin) adatok 3. táblázat 

Újrafelhasználás 4. táblázat 

Az ügylet típusok és az intézkedés típusok („Action type) közötti kapcsolatot az alábbi táblázat 

szemlélteti: 
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Repoügylet X X X X X X X 
   

Értékpapír vagy áru 
kölcsönbe adása, valamint 
értékpapír vagy áru 
kölcsönbe vétele 

X X X X X X X X 
  

Értékpapír vétel-eladás (buy-
sell back) ügylet vagy eladás-
visszavásárlás (sell-buy back) 
ügylet 

X X X X X X X 
   

Értékpapírok vásárlásával, 
eladásával, tartásával és 
kereskedésével kapcsolatban 
nyújtott hitel 

X X X X 
 

X X 
   

Letéti (Margin) adatok X 
 

X X 
    

X 
 

Újrafelhasználás X 
 

X X 
     

X 

Az egyes intézkedés típusok használatával kapcsolatos leírást az üzleti specifikáció tartalmazza. 

A beküldött jelentésekre a KELER formai ellenőrzést végez. A KELER rendszere csak az ellenőrzések 

folyamán megfelelőnek nyilvánított jelentéseket fogadja be és küldi tovább. 



 

A befogadás után a rendszer továbbküldi a jelentést, majd ezt követően az Ügyfelek számára elérhetővé 

teszi a státuszok lekérdezését (webservice-en és a TR rendszer felületén keresztül is). A KELER által 

küldött státuszüzenetek minden esetben tartalmazzák az Ügyfél által megadott összes adatot. 

A KELER Trade Reporting rendszere a felé küldött jelentéseket, azok befogadását követően - 

amennyiben azok nem kerülnek visszautasításra - azonnal továbbítja a kereskedési adattár felé. 

A KELER befogadottnak tekinti az Ügyfél által beküldött jelentést, ha az elektronikus úton sikeresen 

beérkezik és a megbízás nem kerül visszautasításra. 

Az SFTR jogszabály által előírt jelentési kötelezettség teljesítésének feltétele a kereskedési adattár 

oldaláról történő elfogadás és ennek kapcsán az általa küldött visszaigazolása. 

A hibás tartalommal vagy véletlenül beküldött jelentések visszavonására nincs lehetőség, azonban 

azok vagy módosíthatóak, vagy  helyesbíthetőek egy erre szolgáló újabb jelentés beküldésével. 

Csak egy, a kereskedési adattár által már sikeresen visszaigazolt jelentés esetében van lehetőség 

annak módosítására, helyesbítésére vagy törlésére. 

A jelentések javításának, módosításának folyamatát, lépéseit az üzleti specifikáció tartalmazza. 

Az adatszolgáltatási kötelezettség hatálya alá tartozó szerződő fél átruházhatja az értékpapír-

finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatás feladatát harmadik személy részére. 

Amennyiben pénzügyi szerződő fél olyan nem pénzügyi szerződő féllel köt értékpapír-finanszírozási 

ügyletet, amely a mérlegfordulónapján nem lépi túl a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 3. cikkének (3) bekezdésében lefektetett három kritérium közül legalább kettő esetében a 

határértéket, a pénzügyi szerződő fél feladata, hogy mindkét szerződő fél nevében teljesítse az 

adatszolgáltatást. 

Mivel a kereskedési adattár ellenőrzi azt, hogy az SFT ügyletben szereplő szerződő fél delegálta –e 

az adatszolgáltatást, az erre vonatkozó információkat a KELER külön riport formájában fogja 

megadni a REGIS-TR részére. A delegálás tényét nem csak a KELER-rel SFTR jelentésre szerződött 

partnerekre vonatkozóan kell megadni, hanem azon szerződő felekre is, akik a KELER partnereire 

delegálták a jelentést, azaz amennyiben az SFTR 4. cikk (2) bekezdése szerinti delegálás önkéntes, 

úgy az Ügyfél köteles nyilatkozni azon partnereiről, akiktől átvállalja az SFTR 4.cikk (1) bekezdése 

szerinti jelentési kötelezettségét. 

A delegáló entitások listájához megadandó adatok köre: 

 Delegáló etnitás neve 

 LEI kód 



 

 Delegálás kezdete 

 Delegálás vége 

A delegáló entitások listáját mind az SFTR formaszerződés mellékleteként (35. számú 

formaszerződésk1. melléklete, valamint 36. számú formaszerződés 3. melléklete), mind 

elektronikus formában (.xlsx file formátumban) el szükséseg juttatni a KELER részére. 

A delegált jelentésekre vonatkozó további részleteket az üzleti specifikáció tartalmazza. 

A fenti említett feltöltési megoldások esetén a jelentés státuszok, visszaigazolások, esetleges 

hibajelzések is elérhetőek a KELER Trade Reporting rendszerében. 

Az SFTR jelentések kezelésével és a beküldött jelentésekkel kapcsolatos alapinformációk (feltöltés 

azonosító, jelentés típusa, beküldés dátuma, megbízott, beküldő személye, beküldött jelentés 

státusza és beküldés módja) az SFTR Jelentéscsomag monitoring menüpontban érhetőek el. 

Az SFTR jelentés monitoring (Report monitoring) felületen érhetőek el a rendszerbe feltöltött 

fájlok, web service hívások eredményeként mentett és regisztrált jelentéscsomagokhoz tartozó 

jelentések köre. 

Az SFTR jelentés monitoring felületen megjelenő alapadatok: 

 Feltöltés azonosító 

 Jelentéscsomag típusa 

 Jelentés típua 

 TradeID (UTI) 

 Jelentés azonosító (Technical record identifier) 

 Partner kód 

 Másik partner kód 

 Jelentés státusz 

 Jelentéscsomag státusz 

 Portfolio kód 

 Rekonsziliálás státusz 

Az SFTR Ügylet monitoring (Trade monitoring) felületen érhetőek el az egyes fogadott új SFT 

üzleti ügyletek jelentései nyomán képzett ügyletek, melyeken a beérkező életciklus üzeneteknek 

megfelelő változásokat is vezetjük. 

Az SFTR Ügylet monitoring felületen megjelenő alapadatok: 

 Feltöltés azonosító 

 Jelentéscsomag típusa 

 TradeID (UTI) 

 Jelentés azonosító (Technical record identifier) 



 

 Partner kód 

 Másik partner kód 

 Jelentés státusz 

 Jelentéscsomag státusz 

 Ügylet állapota 

 Rekonsziliálás státusz 

Az SFTR jelentés és ügylet monitoring felületen alkalmazott szűrések eredményét MS Excel 

formátumban is le lehet tölteni. 

A fentieken kívül az SFTR jelentések kapcsán egy, főbb statisztikákat tartalmazó felület is 

kialakításra került. Itt először meg kell adni azt az időintervallumot, melyre a lekérdezés irányul, 

ezt követően az alábbi 3 dimenizó mentén kerülnek az adatok megjelenítésre: 

 A jelentések típusai (az összes lehetséges jelentéstípus számossága megjelenítendő). 

 A jelentések tranzakció státuszai. 

 A statisztikai kiértékelés időintervalluma: Alapértelmezett aktuális napra vonatkozó 

statisztika látszik, de az időintervallum a „–tól-ig” időpontja beállítható a felhasználó által. 

A KELER által nyújtott Trade Reporting szolgáltatáshoz kapcsolódó webes felület banki 

munkanapokon 08:30 – 18:00 óra között érhető el. 

Ezen időszak alatt van lehetőség a jelentések manuális vagy web service-en keresztül, KELER felé 

történő továbbítására, illetve a feltöltött, megküldött jelentésekre vonatkozó visszaigazolások is 

ezen időszakon belül érhetőek el, a kapcsolódó beérkezési-visszaigazolási határidőknek 

megfelelően. 

A fent meghatározott üzemidőn kívül a KELER Trade Reporting rendszere nem elérhető, azaz újabb 

jelentések feltöltésére nincs lehetőség, illetve, a már korábban megküldött jelentésekhez 

kapcsolódó monitoring funkciók sem tekinthetőek meg. 

A normál üzemszerű működés esetén (a jelentési folyamatban érintett szolgáltatások elérhetőek, 

feldolgozási és kommunikációs folyamatok megfelelően futnak) a KELER Trade Reporting rendszere 

a felé továbbított jelentésekhez kapcsolódóan a KELER által végzett ellenőrzések eredményét 

haladéktalanul, a kiválasztott kereskedési adatártól kapott visszaigazolásokat legkésőbb egy órán 

belül megküldi a jelentést beküldő partner felé. 

A jelentések manuális feltöltése esetén a visszaigazolások a Trade Reporting rendszer webes 

felületén érhetőek el. 



 

Web service-en keresztül beküldött riportok esetén a visszaigazolások web service-en küldött query 

üzenetek segítségével lekérhetőek. 

A nem normál üzemszerű működés esetén (technikai és kommunikációs problémák fennállása) a 

KELER biztosítja, hogy az adott napon a probléma megjelenését követően legkésőbb 4 órán belül 

helyreállítja a normál üzemszerű működést. 

A nem normál üzemszerű működés esetén, a KELER Trade Reporting rendszerének adott napi 

üzemidején belül várhatóan nem megoldható problémák esetén a KELER által kidolgozott BCP 

folyamat kerül alkalmazásra. 

A KELER Trade Reporting rendszerének hibája esetén (legyen szó technikai vagy kommunikációs 

hibáról), melynek okán az Ügyfelek nem tudnak jelentéseket beküldeni a rendszeren keresztül, a 

KELER Service Desk osztálya haladéktalanul értesítést küld az érintett Ügyfelek felé. A megküldött 

értesítés tartalmazza a hiba okának leírását és a várható javítási időt. Amennyiben a hiba 

előreláthatólag nem javítható a KELER Trade Reporting rendszerének adott napi üzemidején belül, 

akkor a kapcsolódó BCP folyamat részeként a KELER Service Desk által megküldött értesítés 

tartalmazni fogja azt a leírást is, hogy milyen módon van lehetőség a jelentések KELER részére 

történő továbbítására. Az elsődleges csatorna ilyen esetekben az e-mail-es beküldés, amihez a 

kapcsolódó e-mail cím a már említett tájékoztatóban megküldésre kerül a Service Desk által. 

A KELER a BCP folyamat során felé megküldött e-maileket haladéktalanul feldolgozza és továbbküldi 

a kereskedési adattár felé. 

Amennyiben a KELER és a kereskedési adattár között kommunikációba lép fel hiba, akkor az 

ügyfelek a normál működés szerint tudják a jelentéseket továbbítani a KELER felé, amelyek a KELER 

és a kereskedési adattár által kidolgozott BCP folyamat szerint kerülnek kezelésre. 

A KELER nem vállal felellőséget a kiválasztott kereskedési adattárnál fellépő hibák okozta 

csúszások, egyéb hibák miatt. 

Budapest, 2020. július 13. 

KELER Zrt. 


