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Tisztelt Ügyfeleink! 

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

(Trade Repository-TR) felé történő jelentési kötelezettségével kapcsolatos legfrissebb információkról. 

ESMA jóváhagyása négy Kereskedési Adattár számára 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ESMA a tegnapi nappal, 2013. november 7-én, az alábbi négy vállalat 

kereskedési adattárként való nyilvántartásba vételét hagyta jóvá. 

 DTCC Derivatives Repository Ltd. (DDRL, Nagy Britannia)  

 Krajowy Depozyt Papierów Wartosciowych S.A. (KDPW, Lengyelország) 

 Regis-TR S.A. (Luxembourg)  

 UnaVista Ltd (Nagy Britannia) 

A TR-ok regisztrációja 2013. november 14-étől lép hatályba. A jóváhagyás megtörténte azért különösen 

fontos, mert így véglegesedett a jelentéstételi kötelezettség kezdete, ami 90 nap a jóváhagyás hatályba 

lépésétől számítva. 

A jelentéstételi kötelezettség kezdete:  2014. február 12. 

A fentiek alapján valamennyi derivatív osztályba tartozó ügyletet jelenteni kell 2014. február 12-től. 

A KELER által kínált szolgáltatás 

Mint ahogy korábban tájékoztattuk Önöket, a jövőben a KELER adatközvetítőként összegyűjti a vele 

szerződött piaci szereplők ügyletkötésére vonatkozó adatait és továbbítja azokat az általa kiválasztott 

kereskedési adattár felé. A KELER az EMIR-ben meghatározott minden eszközosztályra vonatkozóan 

fogadja a jelentéseket. 

A KELER hamarosan kiválasztja a fenti, ESMA által jóváhagyott kereskedési adattárak közül azt, akin 

keresztül teljesítjük a jelentéstételt, A döntésről hamarosan további információt teszünk közzé. 

A KELER által kínált szolgáltatás tesztelése 

Ezúton is szeretnénk felhívni a figyelmet a KELER szolgáltatásainak tesztelési lehetőségére. A 2013. 

november 11. és 2013. december 13, valamint a 2014. január 5. és 2014. január 20. közötti tesztidőszakkal 

kapcsolatos tudnivalókat az alábbi tájékoztatóban hirdettük meg: 

http://www.keler.hu/keler/keler_files/File/Partnertajekoztatok/2013/2013_10_30_ugyfeltajekoztato_trteszteles.

pdf 

http://www.keler.hu/keler/keler_files/File/Partnertajekoztatok/2013/2013_10_30_ugyfeltajekoztato_trteszteles.pdf
http://www.keler.hu/keler/keler_files/File/Partnertajekoztatok/2013/2013_10_30_ugyfeltajekoztato_trteszteles.pdf


 

 

 

A tesztre jelentkezni a következő adatlap kitöltésével és a tradereporting@keler.hu címre való beküldéssel 

lehetséges: 

http://www.keler.hu/keler/keler_files/File/EMIR/2013_10_30_jelentkez%E9si%20adatlap.pdf 

 

Amennyiben további kérdésük merülne fel a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, forduljanak bizalommal a 

KELER Csoport kollegáihoz az alábbi elérhetőségeken: 

 

Elérhetőségeink: 

Csiszér Péter 

igazgató 

Stratégiai és Ügyfélkapcsolati Igazgatóság 

Tel: (+36 1) 483-6274  

E-mail: csiszer.peter@keler.hu  

Banadics Iván    

osztályvezető 

Stratégiai és termékmenedzsment Osztály 

Tel: (+36 1) 483-6284 

E-mail: banadics.ivan@keler.hu 

 

Szarka Gergely  

termékmenedzser 

Stratégia és Termékmenedzsment Osztály 

Tel: (+36 1) 483-6213 

E-mail: szarka.gergely@keler.hu 

Nyíri Szabolcs 

osztályvezető 

Ügyfélkapcsolati és marketing Osztály 

Tel: (+36 1) 483-6187 

E-mail: nyiri.szabolcs@keler.hu  

 

Központi e-mail cím: tradereporting@keler.hu 

 

 

Budapest, 2013. november 8. 
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