
 
 

EMIR jelentési kötelezettség 
 
 
Az EMIR (European Market Infrastructure 
Regulation) a származtatott ügyletekre, a 
központi szerződő felekre és a kereskedési 
adattárakra vonatkozó olyan szabályozás, 
melynek célja, hogy növelje a derivatív 
ügyletek piacainak átláthatóságát és 
csökkentse az ilyen ügyletekből fakadó 
kockázatot. A 648/2012/EU rendelet 9. cikke 
jelentési kötelezettséget ír elő minden 
derivatív ügyletekre, melyet az alábbiak 
figyelembevételével kell a piaci szereplőknek 
teljesíteniük. 

 
Jelentésre kötelezettek köre 

 
EMIR szerinti jelentési kötelezettségük van az 
EU-ban székhellyel rendelkező, derivatív 
ügyletben résztvevő pénzügyi és nem 
pénzügyi szerződő feleknek, valamint a 
Központi szerződő feleknek. 
Magánszemélyeknek nincs jelentési 
kötelezettségük. 
 

Delegálás lehetősége 

 
Az adatszolgáltatási kötelezettség hatálya alá 
tartozó szerződő fél átruházhatja az 
adatszolgáltatás feladatát az ügyletben részt 
vevő partnerre vagy harmadik fél részére.

A jogszabály által előírt esetekben lehetőség 
van arra, hogy amennyiben egy pénzügyi 
szerződő fél nem pénzügyi szerződő féllel köt 
értékpapír-finanszírozási ügyletet, akkor 
mindkét szerződő fél nevében a pénzügyi 
szerződő fél teljesíti az adatszolgáltatást. 

 

Jelentendő ügyletek köre 
 
Minden derivatív ügylet, függetlenül, hogy: 
 
 Tőzsdei (ETD) vagy OTC ügyletről van szó; 
 Terméktípustól (részvény, hitel, deviza, 

kamat, árú és egyéb derivatívák) 
 Pénzügyi vagy nem –pénzügyi szereplő 

köti az ügylet 
 
Nemcsak az ügyleteket, hanem az azokhoz 
kapcsolódó módosításokat is jelenteni kell 
életciklus üzenet formájában. 

 
Jelentés módja 
 
 Legkésőbb az ügyletkötést követő T+1 

napig 
 ESMA által jóváhagyott kereskedési 

adattárak felé (jelenleg 7 db van 
Európában)



 

A KELER által nyújtott szolgáltatás 

 
A KELER TR rendszere korszerű technológiával 
egy-ablakos megoldást biztosít az uniós 
szabályozás szerinti jelentéstételi 
kötelezettségek teljesítéséhez. 
 
Az EMIR jelentési szolgáltatásunk az alábbi 
funkciókat látja el: 
 

 automata (webservice) és manuális 
riportfeladási lehetőség 

 autentikációs ellenőrzések 
 formai validáció 
 beküldött jelentések státuszának 

nyomon követése: mind a sikeres, 
mind a sikertelen jelentésről 
visszajelzést kap a felhasználó. Az 
esetleges hibák okok megjelenítése. 

 delegált riportálási lehetőség 
 
Riport generálás és beküldés: 
 
 KELER KSZF által garantált ügyletek 

jelentése (BÉT derivatív és HUDEX) 
 A KELER KSZF-en mint klíringtagon 

keresztül elszámolt ügyletek jelentése 
(ECC által garantált derivatív ügyletek)  

 

A KELER által nyújtott szolgáltatás 
előnyei 
 

 egyszerű, hatékony megoldás a 
jelentések továbbítására 

 mind a pénzügyi, mind a nem 
pénzügyi szereplők számára teljes 
megoldás 

 „egy-ablakos” ügyintézés: a KELER 
Trade Reporting (TR) rendszere EMIR 
és MiFID II. jelentéseket továbbítására 
is alkalmas 

 KELER TR: internet alapú rendszerünk 
folyamatosan, ingyenesen tesztelhető 

 harmonizált fájl és jelentési 
formátumok 

 lehetőség a delegált jelentésre 
 kedvező díjstruktúra 

 

Kapcsolat 
 
tradereporting@keler.hu  
sales@keler.hu  
intezmenyi.kapcsolatok@keler.hu 
www.keler.hu/Szolgáltatások/Piaci 
jelentések  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Felelősség kizárása: Semmilyen, a KELER Zrt./KELER KSZF Zrt. által küldött hírlevél/tájékoztató/anyag nem tekinthető vagy értelmezhető úgy, 

mint ami a KELER Zrt./KELER KSZF Zrt. részéről kötelezettség vállalás, ha csak a KELER Zrt./KELER KSZF Zrt. és a címzett(ek) erről kifejezetten 

írásban másképpen meg nem állapodnak. 

A KELER Zrt. ezért felhívja a figyelmet, hogy minden általa kiküldött anyag „Tervezet” formátumban van. A szabályozási környezet valamint a 

KELER munkafolyamatainak változása eredményezhet tartalmi változást. A KELER Zrt. kizár minden ebből eredő felelősséget. 
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