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TISZTELT ÜGYFELEINK! 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket az EMIR-ben meghatározott derivatív ügyletek kereskedési 

adattárak (Trade Repository, a továbbiakban: TR) felé teljesítendő jelentési kötelezettségével 

kapcsolatos legfrissebb információkról valamint a KELER Trade Reporting szolgáltatásával 

kapcsolatos változásokról. A tájékoztatóban bemutatott változások az ESMA által kidolgozott új 

validációs szabályok (LEVEL II. Validation) által bevezetett módosításokat tartalmazzák. Az új 

szabályok 2015. november 2.-val lépnek hatályba, azaz ettől az időponttól kezdve már csak a lent 

részletezetteknek megfelelő üzenetek kerülnek a kereskedési adattárak által befogadásra.  

A LEVEL II. szabályokat részletesen tartalmazó táblázat az ESMA oldaláról („Validation table” 

néven), az alábbi linken érhető el: http://www.esma.europa.eu/page/Trade-reporting 

ÚJ „VALIDÁLÁSI” SZABÁLYOK 

Legal Entity Identifier (LEI) kód használata 

Az ESMA Q&A-ben foglaltak alapján a jelentésekben a jogi személyek azonosítására a LEI kódjuk 

megadásával van lehetőség. Ügyfélkód (COD) megadása csak a magánszemélyek esetében 

lehetséges. A kereskedési adattárak azonban továbbra sem ellenőrzik ezen azonosítók 

használatának helyességét, így, bár nem ez az elvárt, de gyakorlatban jogi személyek esetében is 

lehetőség van azonosítóként az ügyfélkód használatára. 

Fontos változás azonban, hogy 2015. november 2-val már csak azon jelentések kerülnek befogadásra 

a kereskedési adatárak részéről, amelyek teljesítik az alábbi feltételeket: 

 Party ID; Reporting Entity ID mezőkben feltüntetett LEI kódok státusza csak az alábbi 

lehet: „issued”, „pending transfer” vagy „pending archival”. 

 Counterparty ID; Broker ID; Clearing member ID; Beneficiary ID; CCP ID mezőkben 

feltüntetett LEI kódok státusza az alábbi lehet: „issued”, „lapsed”, „pending transfer” vagy 

„pending archival”. 

A LEI kódok ellenőrzése során az adattárak a www.p-lei.org oldalon elérhető adatbázist veszik 

figyelembe. 

Időformátum módosulása 

Az eddigi gyakorlat alapján, a lentebb felsorol mezőkben kétféle formátumban is lehetőség volt a 

vonatkozó időpontok megadására.  

Az új szabályok alapján a Reporting timestamp; Valuation time; Execution timestamp; 

Confirmation timestamp; Clearing timestamp; Delivery start date and time; Delivery end date 

and time mezők esetében csak az alábbi formátum kerül majd befogadásra: YYYY-MM-

DDThh:mm:ssZ. 

http://www.esma.europa.eu/page/Trade-reporting
http://www.p-lei.org/
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Annak érdekében, hogy segítsük az ügyfeleinket, ezért a KELER részéről automatikusan javításra 

kerülnek a nem megfelelő formátumban megadott időpontok, azaz minden időpont mögé, ahova 

szükséges a Z betű automatikusan beírásra kerül 

Korábban az alábbi formátum is befogadásra került: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+-HH:MM, azonban 

november 2-val már ezen formátumot tartalmazó jelentések a kereskedési adattár részéről 

elutasításra fognak kerülnek.  

Mezőkötelezettségekben bekövetkezett változása 

Az egyes ügyletek jelentéseknél eddigi is voltak kötelezően töltendő mezők. Ezek főleg az ügyletben 

résztevő feleket azonosítását szolgálták, valamint az ügyletekhez kapcsolódó alapadatokat kellett 

minden esetben megadni. A LEVEL II. keretében az eddigi kötelezően megadandó adatokon kívül az 

egyes ügylettípusokhoz kapcsolódóan újabb mezők váltak kötelezően töltendővé. 

Az új szabályok az alábbiakban kerültek összefoglalásra. 

1 Commodity ügyletek jelentése 

Az árupiaci ügyletek jelentésében is hoznak változásokat az új validációs szabályok. Bizonyos 

esetekben (Commodity details mezőben „NG” vagy „EL” érték kerül megadásra) több mező is 

kötelezően töltendővé válik, az alábbiak szerint. 

Amennyiben a „Commodity details” mező értéke: „NG” vagy „EL” akkor a: 

 Load Type; 

 Delivery start date and time; 

 Delivery end date and time; 

 Contract capacity; 

 Quantity Unit; 

 Price/time interval quantities mezők kötelezően töltendőek. 

 

2 Opciós ügyletek jelentése 

Az opciós ügyletek jelentésénél („Product ID 2” mező értéke „OP”) akkor a következő mezők:  

 Option type; 

 Option style; 

 Strike price mezők kötelezően töltendőek. 
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3 Ügyfél azonosító megadása 

A Party ID mezőben lehetőség van Ügyfélkód (COD) megadására is. Ebben az esetben azonban a 

következő mezők is kötelezően töltendőek: 

 Name of the party; 

 Domicile of the party; 

 Corporate sector of the party; 

 Financial/non/financial nature of the party. 

4 Egyedi ügyletazonosító során megadható speciális karakterek 

Az egyedi ügyletazonosító (UTI) kód hossza nem változott, azaz továbbra is 52 karakterhossz áll 

rendelkezésre. Azonban a számokon és betűkön kívül csak az alábbi speciális karakterek használata 

engedélyezett: kettőspont „:”, pont „.”, gondolatjel „-” és alulvonás „ _”. 

Az UTI kód üres helyet (space-t) nem tartalmazhat a jövőben.  

5 Taxanomi used mező töltése 

A „Taxanomi used” mező értéke csak „I” (ISIN esetében) vagy „E” (Interim taxanomy) lehet. 

A fenti értékek a következők szerint adandóak meg: 

 Amennyiben a „Venue of execution” mezőben egy tőzsde (szabályozott piac) MIC kódja vagy 

„XOFF” érték került megadásra akkor a „Taxanomi used” mező értéke csak „I” lehet. 

Ebben az esetben a „Product ID 1” mező értéke ISIN vagy AII kód lehet. 

 Amennyiben a „Venue of execution” mezőben egy MTF piac MIC kódja került megadásra 

akkor a „Taxanomi used” mező értéke „I” és „E” is lehet.  

Ebben az esetben a Product ID 1 mezőben vagy ISIN vagy a termék tőzsdekódja 

tüntethető fel. 

 Amennyiben a „Venue of execution” mezőben egy Unión kívüli (non-EEA) kereskedési 

platform MIC kódja vagy „XXXX” érték került megadásra akkor a „Taxanomi used” mező 

értéke csak „E” lehet. 

6 Product ID 2 mező töltése 

Amennyiben a „Taxanomi used” mezőben „I” érték került megadásra, akkor ebben a mezőben csak 

CFI kód kerülhet megadásra (az ISO 10962 szabályok alapján) 

7 Underlying mező töltése 

Amennyiben a „Taxanomy used” mező értéke „E” és a „Product ID 1” mező értéke „CO” vagy „CU” 

vagy „IR” akkor ez a mező üresen hagyható. 
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8 Kamat derivatívák jelentése 

Amennyiben a „Product ID 1” mezőben az „IR” érték került megadásra akkor az alábbi mezők 

valamelyike minden esetben töltnedő:  

 Fixed rate of leg 1; 

 ,Fixed rate of leg 2;  

 Floating rate of leg1; 

  Floating rate of leg 2. 

Amennyiben a fenti mezők valamelyike töltésre került, akkor az annak gyakoriságára vonatkozó 

mezők is töltendőek. 

Például, amennyiben a „Fixed rate of leg 1” töltésre került akkor a „Fixed rate day count” és a 

„Fixed leg Payment Frequency” mezők is kötelezően töltendőek. 

9 Deviza ügyletek jelentése 

Amennyiben a „Product ID 1” mező értéke „CU” akkor az „Exchange rate basis” és „Currency 2” 

mező is kötelezően töltendőek. (Amennyiben a „Currency 2” nem értelmezhető az adott ügylet 

kapcsán akkor értékként „XXX” írandó). 

Szintén deviza ügyletek jelentésénél az „Exchange rate” vagy „Forward exchange rate” mező 

valamelyike kötelezően töltendő. 

10 Interim Trade ID mező használata 

Az új validációs szabályok hatálybalépésért követően (2015. november 2.) nem lesz lehetőség az új 

ügyletek jelentésénél Interim Trade ID azonosító megadására, azaz ettől az időponttól kezdve 

csak a Trade ID feltüntetésével van lehetőség ügyleteket jelenteni. 

A fenti időpontban még élő ügyletek esetében van lehetőség az Interim Trade ID mező Trade ID-ra 

történő módosításra, a megfelelő Modification üzenet beküldésével. Ennek azért is kiemelt 

jelentősége van, hiszen november 2-tól kezdve már csak a Trade ID-t tartalmazó ügyletekre lehet 

bármilyen más üzenetet például Valuation vagy Collateral Update üzeneteket beküldeni. 

Az EMIR alapján továbbra is elvárás, hogy a felek a jelentés érdekében megállapodjanak egy közös 

azonosítóba, ami mint Trade azonosító mindkét fél által feltüntetésre kerül a jelentésben.  
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ID Modification üzenet használata  

Új üzenettípus került bevezetésre (már korábban), melynek célja, hogy a korábban egy ügyfélkóddal 

(COD azonosítóval) jeleneltett ügyletek esetében a Party ID és/vagy Counterparty ID módosításra 

kerüljön. 

Az új üzenet jelentősége, hogy a jelentési kötelezettség indulásakor nem minden piaci szereplő 

rendelkezett LEI kóddal, ezért a jelentésekben, az ő esetükben a COD azonosító került megadásra. 

Amennyiben idő közben ezen ügyfelek megszerezték a LEI kódjukat, akkor az ID Modification 

üzenettel van lehetőség a korábban COD-dal jelentett ügyletek esetében a LEI kód átvezetésére. 

Sajnos az ID Modification üzenetek esetében a Trade ID mező megadása kötelező, ami azt jelenti, 

hogy a LEI kód átvezetést minden ügylet esetében külön-külön kell megadni, és nem lehet egy adott 

megbízó/ügyfél esetében az összes korábbi ügyletben megadott azonosítót egy üzenettel 

módosítani. 

„Modification” üzenetben bekövetkezett változás 

Az Modification üzenet kapcsán az alábbi két változás lép életbe november 2-val: 

a) Új mező, a „modification date” mező bevezetésre kerül. 

b) Az „Action Type” mező értéke kiegészül az eddigi „O” és „M” értéken túl „V” 

értékre is. 

a) Modification date mező bevezetése  

Az új mező kapcsán a KELER részéről automatikusan lefejlesztésre került, hogy minden esetben az 

„creation timestamp” mezőbe szereplő dátum automatikusan beírásra kerül ebbe az új mezőbe, így 

az üzenet a kereskedési adattár által elvártak szerint kerül továbbításra. Az új mező kapcsán a 

KELER keresztül jelentő ügyfeleknek így semmi tennivalója sincs. 

b) „Action type” mező új értéke 

Az új validációs szabályok alapján a „Modification” üzenet utolsó mezőjébe eddig „M” érték került 

feltüntetésre, amennyiben egy korábban már lejelentett ügylet módosítására került sor, illetve „O” 

amennyiben egyéb oka volt a módosításnak. A jövőben, az új elvárások alapján, amennyiben az 

alábbi mezők töltésre kerülnek:  

 „Collateralisation”; 

 „Collateral Portfolio”; 

 Collateral Portfolio Code” 

Akkor az „Action Type” mezőbe „V” írandó.  
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Trade Cancellation üzenet használata 

Az eddigi gyakorlat szerint, amennyiben egy ügylet Trade Cancellation üzenettel törlésre került 

(hibás adatokkal történő jelentést követően), akkor az ügylet a hibák javítása után újból beküldhető 

volt a Trade ID módosítása nélkül.  

A LEVEL II. szabályok alapján azonban erre a jövőben nem lesz lehetőség. Azaz amennyiben egy 

hibásan lejelentett ügylet egy Trade Cancellation üzenettel került törlésre, akkor az eredeti 

ügyletben lejelentett UTI kód már csak abban az esetben lesz újra használható, amennyiben a Party 

ID vagy Counterparty ID mezőkben megadott adatokban is történik változás.  

Amennyiben az ezekben a mezőkben megadott azonosítók megegyeznek a Trade Cancellation 

üzenettel törölt eredeti ügyletben szereplőkkel akkor a jövőben nem lesz lehetőség ezen ügyletek 

esetében használt Trade ID ismételt használatára, azaz minden ilyen esetben, egy új Trade ID 

megadására van szükség. 

Összefoglalva, amennyiben egy ügylet Trade Cancellation üzenettel került törlésre, akkor az abban 

szereplő UTI csak abban az esetben használható újra, amennyiben a Party ID vagy Counterparty ID 

mezőkben is történik változás, ellenkező esetben új UTI megadása szükséges. 

A változások az alábbi táblázatban is bemutatásra kerültek: 
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Amennyiben további kérdésük merülne fel a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, forduljanak 

bizalommal a KELER Csoport kollegáihoz az alábbi elérhetőségeken: 

TÓTH-BEDE ÉVA 

nemzetközi elszámolási munkatárs 

Nemzetközi Elszámolási Osztály 

Tel: (+36 1) 483 – 6288 

E-mail: toth-bede.eva@keler.hu 

SZARKA GERGELY  

termékmenedzser 

Stratégiai és Termékmenedzsment Osztály 

Tel: (+36 1) 483 – 6213 

E-mail: szarka.gergely@keler.hu  

  

Központi e-mail cím: tradereporting@keler.hu vagy servicedesk@keler.hu 

 

 

 

 

mailto:toth-bede.eva@keler.hu
mailto:szarka.gergely@keler.hu
mailto:tradereporting@keler.hu

