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 A mindkét fél oldalát tartalmazó jelentéseket (Delegation Y) nem rekonsziliálja az adattár. 

 A többi esetben az adattárak felé megküldött jelentések minden nap végén összevetésre kerülnek 

egymással. 

 Először az adattárakon belül kerül sor a jelentések UTI kód alapján történő összehasonlítására, majd 

ezt követően kerül sor az adattárak közötti ellenőrzésére. 

 A rekonsziliálásról az adattár minden másnap megküldi a kapcsolódó jelentést, mely a KELER 

rendszerében szintén elérhető. 

 A „rekonsziliálás üzenet” csak az éles rendszerben elérhető. 

 A visszaigazolások tartalmazzák a rekonsziliálásra vonatkozó információkat is:  

 NREC – a másik oldal nem található (nem volt UTI egyezés); 

 NNEC – nincs szükség összehasonlításra – mindkét oldal benne volt a jelentésbe; 

 INDI – a másik fél COD azonosítóval volt megadva (nem lesz másik oldala a jelentésnek); 

 RECO – a másik oldallal összevetésre került a jelentés; 

 MATC – összehasonlított jelentésben minden adat az elvárt határon belül meg is egyezett; 

 FAIL – összehasonlításra kerültek az ügyletek, de az elvárt határon felül is voltak különbözőségek. 
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A visszaigazolás tartalmazza a rekonsziliálásra vonatkozó adatokat, pl.: 
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Az EMIR Report monitoring 

menüponton belül a   gombra 

kattintva kiválasztható a 

Reconciliation status funkció. 

A hibás tételek leszűrhetőek: 
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A      ikonra kattintva  tölthető le a 

rekonsziliálás eredménye 
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Két standard került kiadásra, melyek összefoglalják az új elvárásokat, szabályokat és azok értelmezését: 

2017/104 (RTS) és 2017/105 (ITS). 

Hatályba lépés: 2017.11.01. 
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Ügylet értékelése 
 

Névleges összeg 

meghatározása 

Központilag elszámolt 

ügyletek lejelentése 

(cleared trades) 

Komplex ügyletek 

jelentése 

 

• Központilag elszámolt ügyletek esetében CCP-k által használt elszámolóár alapján. 

• Egyéb ügyletek esetében „faire value”alkalmazása – IFRS Standard 13. szerint. 

• Meghatározásra került, hogy az egyes ügylettípusoknál mi alapján kell megadni az ügylet 

értékét. 

• „Cleared” ügyleteket mint új ügylet le kell jelenteni. Az eredeti ügylett pedig le kell járatni 

(terminated). 

• Összetett ügyleteket több ügyletként kell lejelenteni. 

• Új mező került bevezetése „Complex trade component ID” – az egy ügylethez tartozó 

jelentések összekötésére. 
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A KELER KSZF az őt megbízó klíringtagok számára most is az általa használt értékelési 

árfolyamot tünteti fel a jelentésekben - nem jelent változást a jelenlegi gyakorlathoz képest. 
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Jelenlegi gyakorlat a tőzsdei ügyletek jelentésénél: 

 Új ügylet jelentése (TRTRADEN fájl) majd, 

 Compression üzenet (TRTRADEC) amivel az ügylet 

kvázi „törlésre került”, 

 és a nap végi pozíció lejelentése (szintén új 

ügyletként – TRTRADEP) – ezekben az üzenetekben 

a Venue mező üresen volt hagyva, és a 

Compression mező étéke Y volt. 

Az új szabályok alapján: 

 Elegendő lesz egy pozíciós jelentés (Action 

type: P)  azon tőzsdei ügyletek esetében, 

amik a nap végével el is számolódnak; 

 Ebben az esetben a Venue mező már nem 

lehet üres és a Compression mező értéke N 

lesz. 



13 

Az UTI kód mellett újabb egyedi azonosító, mely a több jelentésben lejelentett összetett ügyleteket köti össze. A 

jelentés előtt a két félnek meg kell állapodnia a jelentések számában. 

Valószínűleg kevés ügyletet fog érintetni a hazai piacon. 



14 

1 REKONSZILIÁLÁS KEZELÉSE 

RTS-BEN ELŐÍRT VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA 

TABLE 1 VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA 

2 

4 

TABLE 2 VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA 5 

3 ITS-BEN ELŐÍRT VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA 



15 

Im
p
le

m
e
n
ti

n
g
 S

ta
n
d
a
rd

s 

 

 

 

 

UTI kód képzése 

 

 
 

Vevő/Eladó 

azonosítása 

 

Termék azonosítás 

 

 

LEI kód használata 

 

• Megegyezés hiányában új szabályok bevezetése a UTI kód generálás érdekében. 

• Központilag elszámolt ügyletek esetében: CCP, központilag végrehajtott, de nem központilag 

elszámolt esetekben: kereskedési helyszín. 

• Egyéb esetekben a „magasabb szinten lévő fél (FC, NFC+, NFC-) vagy azonos szinten mindig az eladó. 

• Aki képzi a UTI kódot meg kell adnia időben a partnere számára is azt. 

• Meghatározásra került, hogy az egyes ügylettípusoknál mi alapján kell megadni, hogy ki vette, illetve 

adta el az adott terméket. 

• ISIN lett a fő azonosító. 

• CFI standardokat is módosították. 

• Kötelező a LEI kód használata a következő mezőkben: Reporting Counterparty ID, Broker ID, 

Report submitting entity ID, Clearing member ID, CCP. 
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 Új mezők bevezetése 

 Módosult mező értékek 

 Módosult mező nevek 

 Törölt mezők 

 Új validációs szabályok bevezetése 

Változás típusa Ügyfél oldali érintettség 

Közepestől – Nagyig 

Kicsi  

Közepes 

Közepes 

Közepes 
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Az ügyletben résztvevő felek azonosítása kapcsán megadandó információkat érintő változások 

 

Általános 

 LEI kód használatát érintő változások (lásd később) 

1 Új mezők bevezetése 

 Country of the other Counterparty (a másik szerződő fél országa) 

3 Törölt mező: 

 Name of the counterparty (LEI kódból kinyerhető az információ) 

 Domicile of the counterparty - (LEI kódból kinyerhető az információ) 

 Contract with non-EEA counterparty (nem EGT-beli szerződő féllel folytatott kereskedés) 

Mező értékek módosulása: 

 Corporate sector of the reporting counterparty (bejelentő vállalati fél adatai – nem pénzügyi 

szerződő fél esetében 21 lehetséges szektorkód) 

 Nature of the reporting counterparty (bejelentő szerződő fél adatai – F, N,C - központi 

szerződő fél, O - egyéb) 
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ESMA Q&A-ből  

2017. November 1-től az alábbi mezőkben csak LEI kód vagy CLC (ügyfélkód) használható, az alábbiak szerint: 

A LEI kódok minden jelentésben ellenőrzésre kerülnek - hibás vagy lejárt kód esetén a jelentés elutasításra kerül 
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Továbbra is meg lehet adni a biztosítékokat portfolió szinten,illetve ügyletenként, de már külön be kell az adott/kapott 

alap, változó és többlet biztosítékokat. 

1. Initial margin posted  

2. Currency of initial margin posted 

3. Variation margin posted  

4. Currency of variation margin posted 

5. Initial margin received 

6. Currency of initial margin received 

Új mezők: 

7. Variation margin received 

8. Currency of variation margin received 

9. Excess collateral posted  

10. Currency of excess collateral posted 

11. Excess collateral received 

12. Currency of excess collateral received  

Eddig használt mezők 

 Valuation date 

 Valuation time 

 Valuation type 

Új mezők és értékek 

 Valuation timstamp 

 Valuation type (M: model; O:modell; C: under 

CCP) 

Valuation mezők 

Collateralizaton mezők 
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A jelentő fél szempontjából meg kell adni a biztosítékeszközzel való fedezettséget (U: biztosíték eszközzel 

nem fedezett; PC: biztosíték eszközzel részben fedezett; OC: egyoldalúan fedezett; FC: teljes mértékben 

fedezett) 
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1. Asset class (CO, CR, CU, EQ, IR, OT)  

2. Taxanomy used (E vagy I) 

3. Product ID 1 (CO, CR, CU, EQ, IR, OT visszautalt a 

Taxanomy mezőre) 

4. Product ID 2 (CD, FR, FU, FW, OP, SW, OT vagy ISIN 

code)  

5. Underlying ID type (ISIN,LEI,B,I,NA) 

6. Underlying ID   

7. Country of Underlying  

Eddigi mezők 

1. Contract type (Ügylet típusa) (CD, FR, FU, FW, 

OP, SB: különbözetre fogadás, SW, ST: 

csereügyletre szóló opció, OT) 

2. Asset class (CO,CR,CU,EQ,IR) 

3. Product classification type (CFI vagy UPI) 

4. Product classification (termék besorolása) 

5. Product identification type (ISIN vagy AII) 

6. Product identification (termékazonosító) 

7. Underlying identification type (I,A,U,B,X) 

8. Underlying indetification (alaptermék) 

9. Country of Underlying 

Új mezők 

VÁLTOZÁSOK 

 4 új mező lett (Product classification és identification) 

 3 mezőnek módosult a neve (Product ID 2 mezőből Contract type mező lett és Underlying ID mezőből 

Underlying identification) 

 1 mező megszűnt (Product ID 1) 
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‚INTERETS RATE DERIVATIVES’ 

 14 új mező illetve (ebből pár már eddig is használható volt – REGIS-TR induláskor bevezette ezeket);  

 Néhány meglévő mező átnevezésre került; 

 Eddigiekhez képest sokkal bővebb adattartalom – eddig összesen 14 mező volt, most lett 22 mező; 

Új mezők:  

1. Multiplier of fixed rate payment frequency for leg 1 and 2  

2. Multiplier of floating rate payment frequency for leg 1 and 2 

3. Multiplier of floating rate reset frequency for leg 1 and 2 

4. Multiplier of floating rate reference period for leg 1 and 2 

CREDIT DERIVATIVES 

Új szekció került bevezetésre a Származtatott hitelügyletek jelentése érdekében. 

10 új mezőt jelent: 

1. “Seniority” - szenioritás 

2. “Reference entity” – referencia-jogalany 

3. “Frequency of payment” – fizetés gyakorísága   

4. “The calculation basis“ – számítás alapja 

5. “Series“ - Sorozat 

1. “Version” - verzió 

2. “Index factor” – indextényező 

3. “Tranche” – ügyletrészsorozat 

4. “Attachment point“ – alsó értékhatár 

5. “Detachment point“ – felső értékhatár 
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COMMODITY DERIVATIVES 
 

Ezen belül is - Energia ügyletek esetében (REMIT jelentések „hatására”))  
 

3 új mező került bevezetésre: 

 Load delivery intervals (hh:mmz) 

 Duration  

 Days of the week 
 

2 mező esetében értékváltozás  

 Load type új értékek (eddig BL,PL,OP,BH,OT – most BL,PL,OP,BH,SH - görbealakítás,GD - gáznap,OT) 

 Quantity unit  - módosult értékkészlet 
 

1 mező átnevezésre került 

 Contract capacity mezőbő – Delivery capacity mező lett 

OPTIONS 

2 új mező került bevezetésre 

 Strike price notation (kötési 

árfolyam jelzése 

 Maturity date of the underlying  

 

1 mező esetében módosuzlt az érték  

 Option exercise style (új érték O: ha nem lehet megállapítani, 

hogy vételi vagy eladási opcióról van-e szó 
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„R” értékkel lehet egy korábban 

lejelentett jelentést módosítani 

 

„P” tőzsdei pozíciók lejelentésére 

szolgál (amikor az ügylet még az 

ügyletkötés napján el is számolódik) 
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

Ügyfélkapcsolat és szerződéskötés 

Temesvári Ágnes, Ügyfélkapcsolati menedzser 

E-mail: temesvari.agnes@keler.hu, Telefon: +36 1 483 6205 

Jelentés-tartalom, szabályozások 

Szarka Gergely, Szenior termékmenedzser 

E-mail: szarka.gergely@keler.hu, Telefon: +36 1 483 6213 
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