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EMIR 9. cikk szerint a származtatott ügyletek, illetve az ügyletek módosításainak és 

megszüntetésének adatait kell jelenteni 

EMIR 2. cikk 5. pont szerint „származtatott ügylet”: a 2004/39/EK (MiFID) irányelv I. 

melléklete C. szakaszának 4–10. pontjában felsorolt, az 1287/2006/EK rendelet 38. és 39. 

cikke szerint végrehajtott pénzügyi eszköz. 

MIFID I. sz. mell. C szakasz 4-10. pont: 

4. Értékpapírokhoz, devizákhoz, kamatlábakhoz vagy hozamokhoz kapcsolódó opciók, 

határidős ügyletek, swapügyletek, határidős kamatláb-megállapodások, valamint 

bármely más származtatott megállapodás, vagy más származtatott eszköz, pénzügyi 

index vagy pénzügyi intézkedés, ami természetben vagy készpénzben kiegyenlíthető. 

5. Árukhoz kapcsolódó opciók, határidős ügyletek, swapügyletek, határidős kamatláb-

megállapodások és bármely más, származtatott ügylet, amelyet készpénzben kell 

kiegyenlíteni, vagy a felek valamelyikének választása szerint készpénzben 

kiegyenlíthető (nem a határidő lejárta vagy más megszűnési ok miatt). 

6. Árukhoz kapcsolódó opciók, határidős ügyletek, swapügyletek és bármely más 

származtatott megállapodás, amely természetben kiegyenlíthető, feltéve, hogy azokkal 

valamely szabályozott piacon és/vagy MTF-en kereskednek. 

7. Árukhoz kapcsolódó opciók, határidős ügyletek, swapügyletek, határidős árfolyam és 

bármely más származtatott megállapodások, amelyek természetben kiegyenlíthetők, és 

amelyeket a C.6 pont másképpen nem említ, illetve amely nem üzleti célt szolgál, 

amely rendelkezik más származtatott pénzügyi eszközök jellemzőivel, tekintettel arra, 

hogy, egyebek között, azokat elismert elszámolóházakon keresztül számolják el és 

egyenlítik ki, vagy rendszeres pótfedezeti felhívások hatálya alá tartoznak 

8. A hitelkockázat átruházására irányuló származtatott eszközök. 

9. Különbözetre vonatkozó pénzügyi szerződések. 

10. Klimatikus változókhoz, fuvardíjakhoz, engedélyezett kibocsátáshoz, inflációs 

rátákhoz vagy más hivatalos gazdasági statisztikákhoz kapcsolódó opciók, határidős 

ügyletek, swapügyletek, határidős kamatláb-megállapodások és bármely más 

származtatott ügylet, amelyet készpénzben kell kiegyenlíteni, vagy amely a felek 

valamelyikének választása szerint készpénzben kiegyenlíthető (nem a határidő lejárta 

vagy más megszűnési ok miatt), valamint bármely más eszközökhöz, jogokhoz, 

kötelezettségekhez, indexhez vagy az e szakaszban másképpen nem említett 

intézkedéshez kapcsolódó származtatott szerződés, amely rendelkezik a többi 

származékos pénzügyi eszköz jellemzőivel, tekintettel többek között arra, hogy 

valamely szabályozott piacon vagy MTF-en kereskednek-e velük, és azokat elismert 

elszámolóházakon keresztül számolják el és egyenlítik ki, vagy azokra rendszeres 

pótfedezeti felhívás vonatkozik. 

 
 
 
 
 
 



2 

 

1287/2006/EK rendelet 38. cikk - Egyéb származtatott pénzügyi eszközök tulajdonságai 

(1) A 2004/39/EK irányelv I. melléklete C. szakasza 7. pontjának alkalmazásában az e cikk 

(2) bekezdése szerint nem azonnali ügyletnek minősülő és a (4) bekezdés hatályán kívül 

eső ügylet egyéb származtatott pénzügyi eszközök tulajdonságaival rendelkezőnek és 

nem kereskedelmi célúnak minősül, ha teljesíti az alábbi feltételeket: 

a) teljesíti az alábbi kritériumok valamelyikét: 

i. az ügyletet harmadik ország szabályozott piachoz vagy MTF-hez hasonló 

funkciót betöltő kereskedelmi létesítményében kötik; 

ii. az ügyletet kimondottan szabályozott piacon, MTF-en vagy harmadik 

országbeli kereskedési létesítményben kötik meg vagy ezek szabályai alá 

tartozik; 

iii. az ügylet kimondottan egyenértékű a szabályozott piacon, MTF-en vagy 

harmadik országbeli kereskedési létesítményben kötött ügylettel; 

b) az ügyletet elszámolóház vagy a központi partnerével azonos funkciókat ellátó más 

jogalany számolja el, vagy megállapodás szól az ügylettel kapcsolatos letét nyújtásáról 

vagy fizetéséről; 

c) az ügyletet egységesítik, hogy az árfolyamot, a mennyiséget és a szállítási határidőt 

vagy az egyéb feltételeket elsősorban a rendszeresen közzétett árfolyamok, 

szabványmennyiségek vagy szabvány szállítási határidők említésével határozzák meg. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában azonnali ügylet az áru, eszköz vagy jog eladására 

vonatkozó ügylet, amelynek feltételei szerint a teljesítésre az alábbi határidők közül a 

hosszabbat figyelembe véve kerül sor: 

a)  két kereskedési nap; 

b)  a piacon az adott áru, eszköz vagy jog esetében szabvány teljesítési határidőként 

elfogadott határidő.  

Az ügylet azonban nem azonnali ügylet, ha – függetlenül a feltételektől – az ügylet résztvevői 

megállapodnak, hogy az alapügylet teljesítését elhalasztják, és nem hajtják végre az első 

albekezdésben említett határidőn belül. 

(3) A 2004/39/EK irányelv I. melléklete C. szakaszának 10. pontja alkalmazásában az 

említett szakaszban vagy a 39. cikkben említett alapügylettel összefüggő származtatott 

ügylet az egyéb származtatott pénzügyi eszközök tulajdonságaival rendelkezőnek 

minősül, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

a) az ügyletet készpénzben teljesítik vagy teljesíthetik egy vagy több fél választása 

alapján, az alapesettől vagy egyéb lezárási esettől eltérően; 

b) az ügyletet szabályozott piacon vagy MTF-en kötik meg; 

c) teljesülnek az (1) bekezdésben említett, ügylettel kapcsolatos feltételek. 
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(4) Az ügylet akkor minősül kereskedelmi célúnak a 2004/39/EK irányelv I. melléklete C. 

szakasza 7. pontjának alkalmazásában, illetve egyéb származtatott pénzügyi eszközök 

tulajdonságaival nem rendelkezőnek az említett melléklet C. szakasza 7. és 10. pontjának 

alkalmazásában, ha a villamosenergia-átviteli hálózat, villamosenergia-kiegyenlítő 

mechanizmus vagy csővezetékes hálózat üzemeltetője vagy kezelője köti, és szükség van 

rá a villamos energia kínálatának és használatának kiegyensúlyozásához. 

 

1287/2006/EK rendelet 39. cikk - A 2004/39/EK irányelv I. melléklete C. szakaszának 10. 

pontja szerinti származtatott ügyletek   

 

A 2004/39/EK irányelv I. melléklete C. szakaszának 10. pontja szerinti származtatott 

ügyletek mellett a következő esetekhez kapcsolódó származtatott ügyletek is az említett 

szakaszhoz tartoznak, ha az ott és a 38. cikk (3) bekezdésében felsorolt egyéb feltételeknek 

megfelelnek: 

a) telekommunikációs sávszélesség;   

b) árutárolási kapacitás; 

c) árukra vonatkozó továbbítási vagy szállítási kapacitás, legyen az vezeték, csővezeték 

vagy más eszköz; 

d) támogatás, hitel, engedély, jog vagy hasonló eszköz, amely közvetlenül kapcsolódik a 

megújuló erőforrásokból származó energia kínálatához, szállításához vagy 

fogyasztásához; 

e) geológiai, környezeti vagy egyéb fizikai változó; 

f) bármely helyettesíthető eszköz vagy jog – szolgáltatás fogadásának jogát kivéve –, 

amely átruházható; 

g) index vagy mérték, amely valamilyen eszköz, jog, szolgáltatás vagy kötelezettség 

ügyletének árához, illetve értékéhez vagy mennyiségéhez kapcsolódik. 

 


