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I. Bevezetés 

Jelen dokumentum célja, hogy bemutassa a KELER ügyfelei számára a MiFID II./MiFIR 

jogszabályokban előírt transzparencia jelentések teljesítésére tervezett megoldást. 

Ahhoz, hogy a jelentési szolgáltatásait ezzel a funkcióval is bővíthesse, a KELER úgynevezett 

Approved Publication Arrangement (APA) engedélyt kell, hogy szerezzen az illetékes hatóságtól 

(MNB). A jelentési szolgáltatás kizárólag az OTC ügyletekre vonatkozik, a tőzsdei ügyletek jelentése 

nem KELER hatáskörbe tartozik. A KELER a szolgáltatást a már jelenleg is üzemelő Trade Reporting 

(TR) rendszerében fogja megvalósítani, egy új jelentéstípus bevezetésével, illetve a jelentést 

befogadó és a publikálás státuszának lekérdezését befogadó web-service-ek kiajánlásával. 

A KELER mint APA szolgáltató a tervezett szolgáltatás keretében az alábbi kötelezettségek 

teljesítéséhez kíván segítséget nyújtani:  

1) ’Pre-trade transparency’: kereskedés előtti közzétételi kötelezettség teljesítése; 

2) ’Post-trade transparency’: kereskedés utáni közzétételi kötelezettség teljesítése; 

3) SI (’systematic internaliser’, azaz rendszeres internalizáló) reference data továbbítása az 

ESMA-nak. 

Az előírások szerint egyes fent felsorolt kötelezettségeknek 2018. január 3.-tól kell megfelelni azzal a 

kitétellel, hogy a kereskedés előtti transzparencia és az ún. referencia adatok megadása csak a 

rendszeres internalizálók számára előírás. Az ESMA előzetes tájékoztatása alapján, 2018. augusztus 

végével publikálja majd az SI besorolásokhoz szükséges küszöbértékeket, adatokat. Így hivatalosan 

csak 2018. szeptemberétől minősülhet a befektetési vállalkozás a MIFID II. jelentési előírásai szerinti 

rendszeres internalizálónak. A jogszabály persze nem tiltja, hogy valaki már ezt megelőzően, a 

jelentési kötelezettség januári indulásától kezdve mint rendszeres internalizáló járjon el egy adott 

termékkör kapcsán, ebben az esetben előre jelezheti azt az illetékes hatóságnál.  

Értelemszerűen, akik elérik az ESMA által meghatározott küszöbértékeket, azok mindenképp 

rendszeres internalizálóknak minősülnet. Ezt be kell jelenteniük a helyi hatóságnál és mint SI-k, 

eleget kell tenniük a kereskedési előtti transzparencia jelentési kötelezettségének is. 

Az ESMA 2018. augusztust követően minden negyedévben közzé teszi a megelőző hat hónap alapján 

számolt összesített adatokat és az egyes befektetési vállalkozásoknak két hetük lesz eldönteni, hogy a 

számok alapján elérték-e a küszöbértéket vagy sem. 

A fentiek alapján kijelenthető, hogy míg a kereskedés előtti adat-közzététel a befektetési szolgáltatók 

egy részét érinti, addig a kereskedés utáni közzétételi kötelezettség teljesítése minden befektetési 

szolgáltatóra vonatkozik 2018. január 3.-tól. Ennek türkében jelen specifikációban kifejezetten a 

kereskedés után közzétételre koncentrálunk, de készülünk a másik két, egymáshoz kapcsolódó 

szerep ellátására is. 

A kereskedés utáni közzététel esetében különbséget kell tennünk a részvény típusú („equity like”) és 

a nem-részvény („non-equity like”) típusú ügyletek között. Az első esetben az ügyletkötést követő 1 

percen belül meg kell történnie az ügyletadatok nyilvánosságra hozatalának, míg ez az időhatár a 

másik termékkör esetében 15 perc. Az egyes terméktípusok esetében a megadandó mezők között is 

számíthatunk eltérésre.  
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II. Post-trade transparency kapcsán kötelezően publikálandó adatok  

A kapcsolódó RTS-ek (RTS 1 és 2) foglalják össze az APA-knak továbbítandó és általuk nyilvánosságra 

hozandó adatokat. A publikálandó adattartalmat illetően különbséget kell tennünk a részvény típusú 

és a nem-részvény típusú termékek között, viszont a KELER egy jelentési sablont alakított ki, hogy 

Ügyfeleink mindkét termékkör adatainak nyilvánosságra hozatalához azonos formátumú sablont 

tudjanak használni. A KELER rendszere ellenőrizni fogja az egyes jelentésekben, hogy az adott termék 

kapcsán elvárt mezőket töltötték-e ki. Amennyiben nem, úgy a KELER az ügylet jelentését 

visszautasítja, valamint hibaüzenetet küld a visszautasítás pontos okáról.  

A kereskedés utáni nyilvánosságra-hozatalra vonatkozóan a KELER jelentési sablonja az alábbi 

mezőket tartalmazza. Az egyes mezőértékeket részletesebben a jelentéseket fogadó web-service 

specifikációja (WSDL/XSD) tartalmazza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mező elnevezése Érintett termékkör Kötelezően töltendő Megjegyzés

1 Trading date All

Alapesetben a mező magadása 

kötelező - a későbbikeben kifejtésre 

került, hogy mely esetben lehet mégis 

üresen hagyni

A nyilvánosságra hozatal során az ügylekötés dátumát és időponját UTC-

időben kell megadni. A KELER elvégzi a szükséges "idő konverziókat" ezért 

az ügyfeleknek mindig a náluk érvényes helyi idő szerinti időpontot kell 

megadniuk.

A kereskedési helyszínen kívül végrehajtott ügyletek esetében azt a 

dátumot és időpontot kell megadni, amikor a felek megállapodtak a 

következő adatmezők tartalmáról: mennyiség, árfolyam, pénznem, 

eszközazonosító kód, eszközkategória, valamint adott esetben az alapeszköz 

kódja. A kereskedési helyszínen kívül végrehajtott ügyletek esetében az 

időpontot legalább egy másodperc pontossággal kell megadni.

2 Trading time
A publikálás során összevontan kerül megadásra az időpont (date and time 

mező egyben) 

3
Intrumentum identifier 

type
All

Alapesetben a mező magadása 

kötelező - a későbbikeben kifejtésre 

került, hogy mely esetben lehet mégis 

üresen hagyni

„ISIN” = ISIN-kód, amennyiben rendelkezésre áll „OTHR” = egyéb azonosító

Equity típusú termékek esetében csak ISIN lehet

4 Intrumentum ID Non-equities Csak Non-equity ügyletek esetében

5 Price All Igen Ha az árfolyam nem áll rendelkezésre - „PNDG” érték is megadható

6 Price notation Non-equities Csak Non-equity ügyletek esetében

7 Price currency All Igen 

8 Quantity All

Alapesetben a mező magadása 

kötelező - a későbbikeben kifejtésre 

került, hogy mely esetben lehet mégis 

üresen hagyni

9 Quantity notation

Commodity derivatives, 

emission allowances and 

their derivatives

Commodity ügyletek esetében a mező 

magadása kötelező - a későbbikeben 

kifejtésre került, hogy mely esetben 

lehet mégis üresen hagyni

10 Quantity unit

Commodity derivatives, 

emission allowances and 

their derivatives

Commodity ügyletek esetében a mező 

magadása kötelező - a későbbikeben 

kifejtésre került, hogy mely esetben 

lehet mégis üresen hagyni

11 Notional amount Non-equities Csak Non-equity ügyletek esetében

12 Notional currency Non-equities Csak Non-equity ügyletek esetében

13 Type
Emission allowances and 

their derivatives
Csak emisszió ügyletek esetében

14 Execution venue All Igen 
OTC ügylet esetében XOFF, amennyiben az egyik fél rendszeres 

internalizáló akkor SINT érték lehet

15
Transaction to be cleared 

flag
Derivatives Csak derivatívák esetében

„igaz” – ha az ügylet elszámolásra kerül 

„hamis” –  ha az ügylet nem kerül elszámolásra

16 Publication date All -
APA által kerül kitöltésre (A publikálás során  öszevontan kerül megadásra 

az időpont (date and time egyben)  

17 Publication  time - APA által kerül kitöltésre

18 Publication venue All - APA által kerül kitöltésre (KELER MIC kódja lesz)

19
Transaction identifier 

code (TIC)
All - APA által kerül kitöltésre 

Flags

A FLAG mezőbe a publikálás során minden érték felsorolásra kerül, amelyek 

a jelentésben megadásra kerültek (kifejtve lásd később) A FLAG mezőbe 

lévő értékeket nem itt kérjük be, hanem a lenti naracssárgával jelzett 

mezőkbe, viszont publikálni majd ítt kell a megadott FLAG értékeket, több 

esetén space-el elválasztva. Ha jól gondolom, ez nem is kell, hogy 

szerepljen az XSD-be, az ügyfelek ezt nem is kapják meg.
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A KELER az 1-19. mezőkben szereplő értékeket fogja publikálni post-transparency jelentésként, 

kiegészítve a jelentés 28-34. mezőiben megadott FLAG értékekkel, amelyeket egy plusz ’Flags’ 

mezőben megjelenítve publikálunk. Annak érdekében viszont, hogy bizonyos ellenőrzések (például, 

hogy melyik félnek kell jelentenie) lefuttathatóak legyenek, illetve a FLAG mezőben történő értékek 

feltűntetéséhez, plusz adatok megadására is szükség lesz.  

 

20 Original Trade ID All Igen 

A befektetési vállalkozás belső egyedi ügyletazonosítója. Ennek megadása 

segíti a rekonsziliálást, hiszen így könnyebben összevezethető, hogy melyik 

ügylet milyen azonosítóval (TIC kóddal) került publikálásra.Összevont 

ügyletjelentés esetén egy egyedi érték megadása kötelező.

21 Action type All Igen 

A megküldött jelentés típusát mutatja. Lehetéges értékek: 

N:új ügylet esetén;

C: korábban publikált ügylet törlése esetén;

M: korábban lejelentett ügylet módosítása esetén.

22 Duplicative indicator All Igen 
Annak jelzése, hogy a publikálandó jelentés más APA-n keresztül korábban 

már publikálásra került-e vagy sem. 

23 Product type All Igen 

A MIFID II. alapján meghatározott terméktípus megadása. Az ebben a 

mezőben szereplő érték adja meg, hogy részvény típusú vagy nem-részvény 

típusú ügyletről van szó. A KELER ez alapján ellenőrzi, hogy mely mezők 

megadása elvárt az 1-19 mezők esetében.

24 Derivatives type Non-equities Csak derivatívák esetében

A derivaítívák vagy emissziós ügylet esetébe az ügylet altípusának 

megadására szolgáló mező (A product type mezőbe a következő érték 

valamelyike került megadása: SDRV, DELV, EMAL)

25 Sell/Buy indicator All Nem
Annak megadása, hogy a jelentést beküldő fél eladó vagy vevő volt az 

ügyletben

26 Counterparty ID type All Nem Az ügyletben résztvevő másik fél azonosítójának típusa (COD vagy LEI)

27 Counterparty ID All Nem
Maga a konkrét érték, amennyiben a Counterparty ID type mező értéke 

COD, akkor ez a mező üresen hagyható.

28 Agency Cross Trade All Nem

"ACTX" Flag - azon ügyletek, amelyek esetében egy befektetési vállalkozás 

a vétel és az eladás keretében két ügyfélmegbízást egyetlen ügyletként, 

azonos volumen és árfolyam mellett hajt végre

29 Benchmark indicator All Nem

"BENC" Flag - minden típusú volumennel súlyozott átlagáras ügyletek és 

minden más olyan kereskedés, amely esetében az árfolyamot egy adott 

referencia szerint számos időpont alapján számítják ki.

30 Trade Type All Nem

Fizikai teljesülésre vonatkozó flag megadása. Melynek értékei:

"TPAC" - fizikai teljesítéstől függő (EFP) ügyletnek nem minősülő 

ügyletcsomagok

"XFPH"  - fizikai teljesítéstől függő (EFP) ügylet

31 Trade Price Condition All Nem

Az árral kapcsolatos adatok megadása:

"NPFT" - Nem árképző ügylet jelzése;

"SDIV" - Speciális osztalékügylet jelzése;

"RPRI" - Árjavítással végrehajtott ügylet jelzése;

"TNCP" - Árfeltárási folyamathoz hozzá nem járuló ügyletek jelzése

32
Trade Publication 

indicator  
All Nem

Ebben a mezőben lehet megadni, hogy a KELER felé megküldött jelentés:

0= ne kerüljön publikálásra;

1= azonnal publikálásra kerüljön;

2= halasztottan kerüljön publikálásra

33
Post-trade referral  

reason
All Nem

Amennyiben a Trade Publication indicator mezőbe a "2"-es érték került 

megadásra, akkor ebben a mezőben meg kell adni a halasztott közzététel 

okát:

"LRGS" - szokásos piaci nagyságrendet meghaladó ügyletek esetében;

"ILQD" - likvid piaccal nem rendelkező eszközök esetében

"SIZE" - pénzügyi eszközre jellemző nagyságrendet meghaladó ügyletek 

esetében

34 Regulatory Deferral Type Non-equities Nem
A helyi hatóságok egyedi elbírálása esetében adható halasztások jelzésre 

szolgáló flag magadása. (Pontos kifejtést lásd később).

35 Free type field All Nem

36 Free type field All Nem

37 Free type field All Nem

38 Free type field All Nem

39 Free type field All Nem



 

 

6 

 

III. Post-trade transparency jelentés kitöltése 

A fenti 1. számú táblázat összegzi, milyen értékek megadására van szükség az APA szolgáltatón 

keresztül történő publikáláshoz.  A táblázatban kékkel jelölt mezők (1-19.) tartalmáról bővebb 

információkat a már hivatkozott RTS 1 és RTS 2 tartalmaznak. A továbbiakban a plusz mezőkre térünk 

ki bővebben. 

III.1. KÖTELEZŐEN TÖLTENDŐ PLUSZ MEZŐK 

III.1.1. „Original Trade ID” mező 

Ebben a mezőben kell megadni az ügylet ügyfél által nyilvántartott, saját, egyedi azonosítóját. 

a) Az ügyfél számára a belső azonosító megadása segíti az ügylet visszakövetését, keresését. Az 

ügylet publikálásához az APA minden esetben generál egy egyedi ügyletazonosító kódot 

(Transaction Identifier Code – TIC), ami a piaci szereplők számára is nyilvánosan elérhető lesz. 

Az „Original Trade ID” (ügyfél oldali belső azonosító) az APA által adott TIC kóddal könnyen 

összevezethető. A belső azonosító publikusan nem lesz elérhető a jelentés közzétételét 

követően sem. 

b) Az üzenetkommunikáció során, az ügyfél által megküldött jelentés automatikus (web-service-

n keresztüli) visszaigazolásában az ügyfél által megadott Original Trade ID-t (belső azonosítót) 

kell feltüntetni.  A TIC kódot csak a második lépcsőben, a jelentés státuszának lekérdezésekor 

jelenítjük meg. 

Bizonyos, összesített ügyletek esetében nem áll rendelkezésre egy, egységes belső ügyletazonosító, 

hiszen több, egyedi ügyletet fog össze, viszont ebben az esetben is elvárás, hogy valamilyen értéket 

feltüntessen a szereplő ebben a mezőben. 

A napközben folyamatosan elérhető státuszok mellett, a nap végi státusz riportban, valamint a Trade 

Reporting rendszer felületén is szerepelni fog ez az érték a hozzá tartozó TIC kóddal együtt. 

III.1.2. „Duplicative indicator” mező  

A mező lehetséges értékei: Igen=”Y” vagy Nem=”N” lehetnek. A mező azt mutatja meg, hogy az adott 

ügyletet már publikálták-e más APA-n keresztül vagy sem. Amennyiben a mezőben „Y” értéket ad 

meg a jelentő fél, akkor a „FLAG” mezőben a „DUPL” (duplikált) megjegyzésnek is szerepelnie kell, 

amelyet a KELER mint APA fog beilleszteni a „FLAG” mezőbe. Az ügyfelektől elegendő csak a „Y” vagy 

„N” érték megadása.  

Amennyiben a mezőben az „N” értéket adták meg, a KELER mint APA lesz az első, aki az adott 

jelentést nyilvánosságra hozza. 

III.1.3. „Product type” mező 

Annak megadására szolgál, hogy a MIFID II/MIFIR alapján milyen elsődleges termékkategóriáról van 

szó. Tehát ez a mező mondja meg, hogy „equity like” vagy „non-equity like” instrumentumról 

publikálják az adatokat.  
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A mező lehetséges értékei: 

 SHRS = shares 

 ETFS = ETFs 

 DPRS = depositary receipts 

 CRFT = certificates (fund certificates) 

 OTHR = other equity-like financial instruments 

 SDRV = Securitised derivatives 

 SFPS = Structured Finance Products (SFPs) 

 BOND = Bonds 

 ETCS = ETCs 

 ETNS = ETNs 

 EMAL = Emission Allowances 

 DERV = Derivative 

III.1.4. „Derivatives type” mező 

Az adott derivatív termék altípusának megadására szolgáló mező.  

A mező lehetséges értékei: 

 INTR = Interest rate 

 EQUI = Equity 

 COMM = Commodity 

 CRDT = Credit 

 CURR = Currency 

III.2. AZ „ACTION TYPE” MEZŐ HASZNÁLATA – STÁTUSZKEZELÉS 

Minden elsőnek beküldött kereskedés utáni jelentésben az „Action type” értéke csak N lehet. 

A beküldött jelentésekre a KELER egyrészt formai, másrészt bizonyos mezők kapcsán logikai, tartalmi 

ellenőrzést is lefuttat. Csak az ellenőrzéseken sikeresen átesett jelentéseket fogadja be (és publikálja) 

a KELER rendszere.  

A befogadás után a rendszer publikálja a jelentést és a publikálást követően az ügyfelek számára 

elérhetővé teszi a státuszok lekérdezését (web-service-en keresztül). A KELER által küldött 

státuszüzenetek minden esetben tartalmazni fogják az ügyfél által megadott összes adatot, 

kiegészítve a KELER által generált TIC kóddal és a publikálás időpontjával.  

A MIFID II./MIFIR szempontjából a fenti státusz - azaz amikor a befektetési szolgáltató az APA-tól  

megkapja a visszaigazolást az általa beküldött minden adattal, az APA által generált TIC 

azonosítóval és a publikálás idejével együtt - nevezhető sikeres publikálásnak, a kereskedés utáni 

közzététel teljesítésének. Amennyiben a jelentést a rendszer az ellenőrzés során elutasítja, úgy a TIC 

kódot sem generálja a rendszer, válaszul pedig a jelentést tevő egy hibaüzenet kap. Hibás jelentés 

esetén a jelentésben található összes hibát visszaigazoljuk. 
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III.2.1. Publikált jelentések módosítása, törlése 

Csak egy, már sikeresen publikált jelentés (az ügyfél megkapta az erre vonatkozó visszaigazolót, ami 

tartalmazza a TIC kódot és a publikálás idejét is) esetében van lehetőség annak módosítására vagy 

törlésére.  

A törölni kívánt üzenet esetében küldeni kell egy új üzenetet, aminek minden korábban már 

megadott mezőt, valamint az idő közben az APA általa visszaigazolásban megküldött publikálás idejét 

és a TIC-et is tartalmaznia kell. Ebben az esetben az „Action type” mező értéke „N” helyett „C” lesz. A 

KELER a törlő üzenetet is publikálni fogja, a publikálás során a FLAG mezőben a „CANC” értéket 

megadva.  

Törlő („C”) üzenet esetén új TIC-et nem generálunk, a korábbi jelentés során kapott TIC kódot kell 

feltüntetni. 

Egy korábban lejelentett és publikált ügylet módosítására is van lehetőség („M” üzenet). Ebben az 

esetben is először egy törlő („C”) üzenetet kell a jelentő félnek küldenie.  

Az APA ezt a fentiekben bemutatottak szerint publikálja, majd ezt követően van lehetőség a 

módosító üzenet beküldésére, aminek szintén minden korábban megadott adatot tartalmaznia kell, a 

kívánt javításokkal együtt. Ebben az esetben előfordulhat olyan is, hogy korábban egy mezőben volt 

érték, de a javítás miatt most az a mező üresen maradt (ez az ellenőrzések során nem fog hibaként 

előjönni, amennyiben egyébként megfelel az üzleti logikai szabályoknak). A módosító üzenet 

publikálása során a „FLAG” mezőben az „AMND” értéket adja meg a KELER. 

Fontos, hogy alapesetben a módosítás miatt beküldött új üzenetek („C” majd „M”) esetében új TIC 

kódot nem képezünk, azaz az eredetileg adott TIC azonosítót kell mind a „C” mind az „M” üzenetben 

szerepeltetnie a beküldőnek. 

Ez alól a szabály alól egy eset jelent kivételt: amennyiben az „Instrumentum identifier” mező 

értéke) változik a módosítás során. Ebben az esetben a korábbi jelentés törlendő egy „C” üzenettel, 

majd ennek publikálása után egy új „N” típusú üzenet beküldése szükséges. A TIC mezőt üresen 

kell hagynia a beküldőnek, - mint minden „N” üzenet esetében -, a KELER pedig új TIC kódot fog 

generálni a jelentéshez és a korábbi, javított jelentéstől független jelentésként fog szerepelni a 

rendszerben.  

Lehetséges esetek: 

 

Esemény
Action type mezőben 

szereplő érték

Publikálás során a FLAG 

mezőben szereplő érték

KELER felé küldendő 

jelentésben a TIC kód szerepel?
Megjegyzés

1 Új jelentés bekülése N üres Nem

2
Korábban publikált jelentés 

törlése
C CANC Igen

Feltétel, hogy korábban már legyen egy 

publikált új jelentés - publikálásról akkor 

beszélünk, ha az ügyfél státusz üzenetben 

visszakapta a KELER-től a publikálás idejét, 

valamint a PUBLISHED státuszt.

3

Korábban publikált jelentés 

módosítása (Instrumentum 

ID mező nem változik) 

M AMND Igen

Feltétel, hogy az adott ügyletre vonatkozóan 

(TIC kód alapján) legyen egy törlés üzenet - 

amelynek státusz üzenetében az ügyfél 

megkapta a CANCELLED státuszt.

4

Korábban publikált jelentés 

módosítása (Instrumentum 

ID mező változik) 

N üres Nem

Amennyiben az Instrumentum ID változik, akkor 

az nem módosítás, hanem új ügyletnek számít: 

feltétel, hogy a javítandó jelentés először egy 

"C" üzenettel törlésre, és a törlés publikálásra 

kerüljön.
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III.3. PUBLIKÁLÁSRA KÖTELEZETT FÉL MEGADÁSA (25-27 MEZŐK TÖLTÉSE) 

A jogszabály előírja, hogy csak az ügyletben résztvevő egyik félnek kell egy APA-n keresztül 

publikálnia a kereskedés utáni adatokat. 

Azt, hogy mikor kinek kell ezt megtennie, az alábbi szabályrendszer adja meg: 

1) IF („investment firm”) vs. Non-EU IF vagy Non-IF esetében mindig az IF jelent; 

2) IF vs. IF esetében mindig az eladó fél jelent; 

3) SI IF (rendszeres internalizáló) vs. IF: mindig az SI jelent (mindegy, hogy eladó vagy vevő volt); 

4) SI IF vs. SI IF esetében mindig az eladó jelent. 

Amennyiben a jelentő fél az 1. számú táblázatban megadott mezők közül a 25., 26. és 27. mezőket 

kitölti, akkor a KELER rendszere ellenőrzi, hogy a jelentést melyik félnek kell publikálnia. Abban az 

esetben, ha a megadott mezőkben szereplő adatok alapján a jelentést nem a beküldő félnek kell 

publikálnia, akkor a KELER ennek megfelelő visszaigazoló üzenetet fog az ügyfélnek küldeni, és nem 

kerül sor a megküldött jelentés publikálására. Azaz, amennyiben az adott mezőket kitölti a 

befektetési szolgáltató, úgy a KELER nem fog minden jelentést automatikusan publikálni, csak azokat, 

amelyeket a fenti szabályrendszer alapján továbbra is az ügyfél számára kötelezettségként értelmez. 

Amennyiben a ”Counterparty ID type” mezőben a „COD” (Client code) értéket adták meg, akkor 

magát a kódot nem kell megadni a „Counterparty ID” mezőben, hiszen ebben az esetben biztos, hogy 

mindig a jelentést beküldő fél felelőssége az ügyletadatok publikálása. 

Az ESMA külön adatbázisban fogja kezelni, hogy az egyes befektetési szolgáltatók mely termékkör 

kapcsán számítanak rendszeres internalizálónak. A KELER ebből az adatbázisból tudja majd 

ellenőrizni, hogy a megadott LEI kód alapján a partner milyen „szinten” helyezkedik el a jelentést 

beküldő befektetési szolgáltatóhoz képest. Természetesen a KELER azt követően tudja az ilyen irányú 

ellenőrzéseket elvégezni, hogy az ESMA közzéteszi az említett „SI táblázatot”.  

III.4. FLAG-EK HASZNÁLATA (28-34 MEZŐK TÖLTÉSE) 

A publikálás során speciális esetekben úgynevezett „FLAG”-ek megadására is van lehetőség. Az 

adatbekérés során a jelentésben ez a mező nem jelenik meg, hanem minden FLAG-hez külön mező és 

szabályrendszer került kialakításra. A publikálás során szerepel majd egy összegző „FLAG” mező 

ezekkel az értékekkel. Nem mindegy, hogy az egyes „FLAG” értékeket milyen típusú termék kapcsán 

adják meg, illetve, hogy a megadott „FLAG” értékek valóban relevánsak-e az adott relációban. 

Azt, hogy melyik termék esetében (részvény típusú vs. nem részvény típusú ügyletek) milyen „FLAG” 

alkalmazható, azt az RTS 1 és 2 tartalmazza. Azt, hogy melyik „FLAG” milyen más „FLAG”-gel 

alkalmazható, azt pedig az ESMA által kiadott Q&A- dokumentum mutatja be. Az említett részek jelen 

dokumentum mellékletében is megtalálhatóak.  

III.4.1. ACTX FLAG használata 

Az „Agency Cross trade” mező értéke egyetlen érték lehet: az „ACTX”. Ezt akkor kell alkalmazni, 

amikor a befektetési szolgáltató az ügyletben mint közvetítő vett részt, azaz összehozta a vevőt és az 

eladót, a két ügylet megkötésére egy időben került sor és ugyanarról a termékről, árról és 

mennyiségről van szó.  
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Ebben az esetben az ügyfélnek maximum egy jelentést kell publikálnia, azt, amelyikben mint vevő 

vesz részt és/vagy ő rendszeres internalizáló, míg a másik fél nem az (első eset), vagy az eladó fél 

nem befektetési vállalkozás, és így a vevő félnek kell jelentenie az ügyletet (második eset). 

Az ESMA ”transparency” témában kiadott Q&A dokumentuma alapján ebben a két esetben lehet az 

„ACTX” jelzést használni, tehát az „A” befektetési vállalkozás összeköti a feleket és ugyanazt a 

mennyiséget ugyanazon az áron adja tovább.  

Mivel az eladó félnek kell jelenteni az ügyletet „egyenlő szinten” lévő befektetési vállalkozások 

esetében, ezért az első esetben az „A” szolgáltatónak nincs is publikálási kötelezettsége (csak akkor 

lenne, ha ő SI lenne és a partner nem). A másik esetben pedig az „A” szolgáltatónak kell egyszer 

publikálni az ügyletet, mivel az eladó fél nem befektetési vállalkozás. 

 

„ACTX” érték megadása esetén a KELER csak azt az oldalt vizsgálja publikálás szempontjából, ahol a 

jelentő ügyfél mint vevő jelenik meg, hiszen a fenti példák alapján is csak ebben az esetben állhat fel 

publikálási kötelezettség. Amennyiben eladóként a publikálási szabályok alapján neki van publikálási 

kötelezettsége (a partner nem befektetési vállalkozás, vagy az ügyfél SI és az eladó partner nem az), 

akkor a KELER ezt a jelentést publikálni fogja.  

Amennyiben az ellenőrzés eredménye alapján az ügyletet publikálni kell, úgy a KELER egy jelentést 

fog nyilvánosságra hozni, a másik jelentés kapcsán (amikor az ügyfél mint eladó vesz részt az 

ügyletben) az ügyfélnek visszaigazolásban jelzi, hogy az ügyletet nem kell publikálni. 
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Halasztott közzétételre vonatkozó FLAG-ek az Equity és a Non-Equity ügyletek 

tekintetében 

III.4.2. „Post-trade referral reason” mező töltése 

Az illetékes hatóságtól van lehetőség engedélyt kérni a kereskedés utáni jelentések halasztott 

közzétételére, különös tekintettel, ha az alábbi esetek egyike fennáll:  

a)  az adott ügylet meghaladja a szokásos piaci nagyságrendet – ebben az esetben a jelentésben 

a „LARG” értéket kell megadni, vagy  

b) likvid piaccal nem rendelkező pénzügyi eszközre vagy eszközosztályra vonatkozó ügyletről 

van szó – az „ILQD” értéket kell megadni, vagy 

c) az adott pénzügyi ügylet jellemző nagyságrendjét meghaladó ügyletről van szó, amikor a 

„SIZE” értéket kell feltüntetni. 

 

Az illetékes hatóság a halasztott közzététel engedélyezésével összefüggésben a non-equity eszközök 

tekintetében (főleg a kötvényekre vonatkozóan) további kedvezményeket is meghatározhat.  

 

Ilyen esetekben a „Regulatory Deferral Type” mezőben újabb értékek adhatóak meg, az alábbiak 

szerint: 

 LMTF Limited details flag 

 FULF Full details flag 

 DATF Daily aggregated transaction flag 

 FULA Full details flag 

 VOLO Volume omission flag 

 FULV Full details flag 

 FWAF Four weeks aggregation flag 

 FULJ Full details flag 

 IDAF Indefinite aggregation flag 

 VOLW Volume omission flag 

 COAF Consecutive aggregation flag 

 

„LMTF” és „FULF FALG” használata 

Amennyiben a helyi hatóság engedélyezte, hogy az ügyletkötés után az adatok egy szűkebb köre 

kerüljön csak publikálásra, akkor van lehetőség a „Quantity”, „Notional Amount”, „Notional 

Currency” mező megadása nélkül is az ügylet jelentésére. Ebben az esetben a „Regulatory Report 

Type” (későbbiekben „RRT”) mezőben a „LMTF” értéket kell megadni. 

A publikációnak ebben az esetben is az ügyletkötést követő 15 percen belül kell megtörténnie és 

legkésőbb az ügyletkötést követő második munkanapon, 19:00-ig a teljes adattartalom publikálása is 

elvárás. Amikor már minden adatot („Quantity”, „Notional Amount”, „Notional Currency”) megadott 

a jelentő fél, akkor az „RRT” mezőben a „FULF” értéket is meg kell adni.  
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A KELER a csökkentett adattartalommal publikált első jelentés esetén ad egy TIC kódot és ezt a TIC 

kódot kell használni a „FULF” jelentés mint „M” típusú jelentés esetében is később (azaz új kódot itt 

sem generálunk). Amennyiben a „FULF” jelentésből a korábbi TIC kód kimarad, akkor azt a rendszer 

elutasítja. Fontos, hogy a „Trading date and time” mezőben is a korábban „LMTF” jelentésben 

szereplő értékeknek kell szerepelnie.  

„DATF” és „FULA” FLAG használata 

Amennyiben teljesül az a feltétel, hogy az adott kereskedési napon legalább 5 ügyletet kötöttek az 

adott termékre, akkor van lehetőség egy összevont transzparencia jelentés beküldésére legkésőbb az 

ügyletkötést követő munkanapon, reggel 09:00-ig. Ebben az esetben az „RRT” mezőben a „DATF” 

értéket kell feltüntetni. Mivel a „DATF” jelentések esetében egy összevont jelentésről van szó, ezért a 

beadott jelentésben a „Trading time” mezőt nem, de a „Trading date” mezőt ki kell tölteni. 

A jelentés összevont jellege miatt a KELER által képzett TIC kódot nem publikáljuk, de az ügyfélnek 

visszaküldjük. 

A „DATF” jelentés esetében minden alapadat aggregát szinten kerül megadásra, így a mennyiséget az 

összes ügylet összegeként kell megadni. 

Ezt követően az ügyletkötés utáni második munkanapon, 19:00 előtt kell, hogy sor kerüljön az egyes 

ügyletek külön-külön történő beküldésére, amelyek esetében az „RRT” mezőben a „FULA” értéket 

kell feltüntetni és a „Trading date és time” mezőben már az egyes ügyletkötések pontos 

időpontjának kell szerepelnie. A „FULA” jelentések esetében nem szükséges a „DATF” jelentéshez 

képzett TIC kód megadása, hiszen az egyes jelentések mint „N” típusú jelentések, külön-külön TIC 

kódot fognak kapni.  

„VOLO” és „FULV FLAG” használata 

A „VOLO” típusú jelentések esetében egy csökkentett adattartalmú jelentésről van szó. Ebben az 

esetben a „Quantity”, „Notional Amount”, „Notional Currency” mezőket nem szükséges tölteni a 

beadáskor és ebben az esetben is generál a rendszer a jelentésnek egy TIC kódot és ezt követően 

publikálja azt. 

Ugyanúgy az ügyletkötést követő második munkanap 19:00-ig kell a hiányzó adatokat pótolni egy 

„FULV” és „M” típusú jelentéssel, amely már tartalmazza a „Quantity”, „Notional Amount”, „Notional 

Currency” mezők értékeit, valamint minden, a korábban a „VOLO” jelentés esetében megadott 

adatokat is (minden megegyezik azzal, még a „Trading date és time” mező is). A FULV jelentést csak 

akkor tudjuk befogadni, ha korábban megelőzte egy „VOLO” jelentés és az ahhoz kapott TIC 

azonosítót feltüntetik a „FULV” jelentésben is. A MiFID-ben meghatározott esetek fennállása esetén 

a FULV jelentést az ügyletkötést követő egy hónap múlva kell csak publikálni. 

„FWAF” és „FULJ” FLAG használata 

Egy másik esetben, az „RRT” mezőben a „FWAF” érték megjelölésével is van lehetőség az ügyletek 

összevont publikálására. Ez a jelentés típus annyiban különbözik a „DATF” jelentésektől, hogy amíg 

ott egy adott napon belüli adatokat lehet összesítve lejelenteni, addig a „FWAF” jelentések esetében 

4 hét összesített adatát lehet egyben jelenteni (természetesen csak a jogszabályban meghatározott 

feltételek teljesülése esetén).  
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Az „FWAF” jelentésben sem kell sem a „Trading date és time” mezőt kitölteni, sem a TIC kódot 

feltüntetni, hiszen ebben az esetben is egy összevont jelentésről, nem különálló  ügyletekről van szó. 

Ezt követően kerülhet sor a „FULJ” jelentés beküldésére („RRT” mezőben „FULJ”-t feltüntetve). A 

FULJ alapján jelentett ügyletek esetében a „Trading date és time” mezőt már tölteni kell a valós 

ügyletkötési adatokkal, a publikálás előtt pedig a KELER külön TIC kódot fog adni az egyes 

ügyleteknek. 

„IDAF” FLAG használata 

Az „IDAF” FLAG” az „FWAF” FLAG-hez hasonlóan szintén egy összevont publikációt jelent. Így az 

„FWAF” esetében leírt szabályokat kell alkalmazni ebben az esetben is („Trading date és time” mezőt 

üresen kell hagyni, TIC kódot ennél a lépésnél az APA-nek még nem fog generálni). A különbséget az 

jelenti, hogy amíg az „FWAF” esetében előírás, hogy az ügyleteket az ügyletkötést követő egy 

hónapon belül külön-külön is jelentse a befektetési szolgáltató, addig az „IDAF” esetében erre már 

nincs szükség, azaz itt nem előírás, hogy az összevont jelentést követően az egyes ügyleteket külön is 

jelentse a szereplő.  

„VOLW” és „COAF” FLAG használata 

A „VOLW” FLAG használata (a jogszabályban előírt feltételek teljesülése mellett) arra ad lehetőséget, 

hogy az adott ügyleteket az ügyletkötést követő két munkanappal később, hiányosan, a „Quantity, 

Notional Amount, Notional Currency” mezők megadása nélkül publikálják.  

Azonban a négy hét alatt jelentett „VOLW” jelentések adatait összevontan is publikálni kell a négy 

hét elmúltával. Az összesített jelentésben a „COAF” értéket kell feltüntetni. Ahogy minden összevont 

jelentés esetében eddig, a „Trading date és time” mezőt itt is üresen kell hagynia a befektetési 

szolgáltatónak, illetve TIC kódot itt sem publikálunk az eredeti jelentéssel.  

III.5. ÜRES MEZŐK (35-39) 

A transzparencia jelentések specifikációjában 5 üres mező is helyet kapott azzal a céllal, hogy 

rugalmasan tudjunk reagálni, amennyiben a későbbiek során újabb értékekkel bővítené az ESMA a 

kereskedés utáni közzététel adatigényét. Így kerülnénk el egy esetleges, a jelentéstétel aktív 

időszakában zajló fejlesztést.  Tartalmukat illetően is valóban üresen kell majd hagyni őket, illetve 

amennyiben valamilyen adat mégis szerepelne az 5 mező valamelyikében a jelentés beküldésekor, 

azt a rendszer figyelmen kívül hagyja és nem validálja. 

IV. Időkorláton túli jelentés vs. halasztott jelentés 

Az APA szolgáltatókkal szemben elvárás, hogy a beérkezett jelentéseket mielőbb publikálják. 

Jogszabályi előírás alapján részvény típusú instrumentumok esetén az ügyletkötést követő 1 perc áll 

az APA-k rendelkezésére az adatok nyilvánosságra hozatalára, nem részvény típusú ügyletek esetén 

ez az időkorlát 15 perc. 

A KELER egyetlen jelentést sem fog időkorlát túllépés miatt elutasítani vagy bármilyen negatív 

jelzéssel („FLAG”-gel) ellátni; minden szükséges esetben publikáljuk ezeket a jelentéseket is.  
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Amennyiben egy piaci szereplőnél rendszeresen, akár napi szinten többször is előfordul, hogy nem 

tartja be a jogszabályban előírt jelentéstételre vonatkozó időkeretet, a KELER mint APA, a vonatkozó 

RTS 8. pontja alapján egyeztet az érintettel a késve történő jelentés megszüntetésének, vagy 

legalább mértéke csökkentésének szükségességéről és lehetőségéről. 

A MiFID/R jogszabályok bizonyos esetekben lehetőséget biztosítanak a fent említett időkorlátot 

meghaladó publikálásra, amihez az illetékes felügyelet előzetes jóváhagyása szükséges (bővebb 

információt a jelen dokumentum „FLAG”-ek használatára vonatkozó fejezete tartalmaz). A KELER a 

kezdeti időszakban minden beérkezett jelentést nyilvánosságra hoz, anélkül, hogy vizsgálná, az adott 

ügylet kapcsán fennáll-e halasztott közzétételi lehetőség. 

A KELER üzenetspecifikációjában a „Trade Publication indicator” mező ad lehetőséget az ügyfeleknek, 

hogy halaszott közzétételi szándékukat jelezzék, a kezdeti fázisban (2018. január 3-ától) azonban a 

KELER ezen mezőkben megadott értékeket nem fogja figyelembe venni. Későbbiekben, ha a mező 

értéke „0”, akkor a KELER nem publikálja majd az adott jelentést, függetlenül attól, hogy az melyik fél 

kötelezettsége lenne. Ilyen esetekben a KELER az üzenetet formailag ellenőrzi (XML validáció) és a 

visszaigazolásban feltűnteti, hogy az ügylet nem került publikálásra.  

Amennyiben viszont a „Trade Publication Indicator” mezőben a „2”-es érték szerepel, a KELER 

azonnal publikálni fogja az ügyletet, nem alkalmaz halasztott közzétételt (üzleti döntés értelmében, a 

kezdeti időszak során egyetlen esetben sem alkalmazunk halasztott közzétételt). 

Ennek oka, hogy egyrészt álláspontunk alapján a halasztott közzététel egy lehetőség és nem 

kötelezettség (lásd ESMA Q&A), valamint a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem 

egyértelmű, hogy milyen szabályokat kellene figyelembe vennünk januártól a halasztott 

jelentéstételhez. Egyelőre nem látjuk, hogy milyen hivatalos forrást tudunk alapul venni ezekhez az 

ellenőrzésekhez.  

Mivel magában üzenetspecifikációban lesz lehetőség minden egyes ügylet kapcsán a halasztott 

közzététel megadásra, így amikor már látható lesz, hogy a megadott adatok valóban automatikusan 

ellenőrizhetőek, akkor a KELER rendszere a halasztott közzététel szabályai alapján fogja 

nyilvánosságra hozni a jelentéseket. Tehát a későbbiekben, amennyiben az egyik piaci szereplő 

halasztott közzétételt jelez a megfelelő mezőben (vagyis a „Trade publication indicator” mezőben a 

„2” érték szerepel), abban az esetben a KELER ezt figyelembe fogja venni az adott ügylet publikálása 

során, ellenőrizve, hogy az adott termék kapcsán tényleg van-e lehetőség a halasztott közzétételre. 

V. Adatok APA által történő módosítása 

A már publikált jelentések kapcsán jogszabályi elvárás, hogy azok tartalmát az ügyfelek kérésére az 

APA szolgáltatók is módosítani tudják. Ezért a jogosultsági rendszer úgy került kialakításra, hogy a 

KELER az ügyfelek kérésére (természetesen csak indokolt esetekben, amikor az ügyfélnek nem áll 

módjában ezt megtennie), az ő nevükben is tudja törölni/módosítani a beadott és már publikált 

jelentéseket. 

Ez jelentené a BCP folyamat alapját is, amelynek keretében, ha a KELER TR rendszere és az Ügyfél 

között valamiért elakad a kommunikáció, akkor lenne lehetőség az ügyfél által e-mailen megküldött 

jelentések módosítására. 
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VI. Post-trade transparency jelentések beküldésének lehetőségei 

A kereskedési után transzparencia jelentéseket három féle módon lehet a KELER-nek továbbítani:  

1. az elvárt XML formában küldött jelentés manuális feltöltésével a KELER Trade Reporting 

rendszerébe; 

2. a jelentésben szereplő adatokat a Trade Reporting rendszerben kialakított felületen 

(manuálisan) adják meg; 

3. a jelentés web-service szolgáltatáson keresztül automatikusan kerül feltöltésre. 

Figyelembe véve a jelentések során elvárt publikálási határidőket (1 és 15 perc), a legjobb megoldás a 

jelentések web-service-en keresztül történő beküldése lenne, ami a KELER és az ügyfél közötti 

automata kommunikációs megoldás kiépítését jelenti. 

A KELER jogértelmezés alapján megfogalmazott saját elvárása, hogy minden, kereskedés közzétételre 

kötelezett ügyletet külön jelentsen a jelentő fél. Ennek oka egyrészt a publikálásra rendelkezésre álló 

rövid határidő: késést eredményez, ha több, különböző időpontban kötött ügyletet szerepeltetnének 

egy jelentésben (kivételt képeznek az összevonásra érvényes szabályok). Továbbá, a KELER mint APA 

több ellenőrzést is le kell, hogy futtasson mielőtt publikálná az adott jelentéseket, szintén a megadott 

időkereteken belül.  

KELER TR rendszerében szereplő mezők 

A fenti említett mindhárom feltöltési megoldás esetén a jelentés státuszok, visszaigazolások, 

esetleges hibajelzések is elérhetőek lesznek a KELER Trade Reporting rendszerében.  

Az APA post-trade transparency jelentések kezelése, a beküldött jelentésekkel kapcsolatos 

alapinformációk (feltöltés azonosító, beküldési csatorna, feltöltés ideje, feltöltő személye és a 

jelentés státusza) a „Transaction monitoring” menüpontban lesznek elérhetők.  

A „Trade monitoring” felületen a jelentések részletesebb adatait jelenítjük meg.  

Alapadatok: 

 Upload ID (KELER TR rendszerében megjelenő feltöltés azonosító – kvázi a feltöltött ügylet 

sorszáma),  

 TIC azonító,  

 Eredeti ügylet azonosítója 

 Ügyletkötés ideje 

 Publikálás ideje 

 ISIN azonosító 

 FLAG-ek  

 Státusz 

 

További válaszható adatok (az alapadatokon felül): 

 Termék típusa (Product type mezőbe megadott értékek); 

 Termék altípusa (derivatívák esetében); 

 Price és mértékegység; 
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 Mennyiség és mértékegység; 

 Counterparty ID; 

 Teljes mennyiség. 

A fenti szűrések eredményét MS Excel formátumban is le lehet majd tölteni. 

A fentieken kívül a kereskedés utáni közzététel kapcsán egy, a főbb statisztikákat tartalmazó felület is 

kialakításra fog kerülni. Itt megadható lesz egy időintervallum, melye a lekérdezés irányul. Ezt 

követően az alábbi adatok kerülnek listázásra: 

Beküldött jelentések száma: Az adott időszak alatt beadott és befogadott kereskedés utáni 

közzétételek összessége. Fontos megemlíteni, hogy a KELER TR rendszere logikai és tartalmi 

ellenőrzést is végez, azonban a formai ellenőrzés még a rendszerbe való beérkezés előtt lefut: így, ha 

egy beküldött jelentés formai hibát tartalmaz, akkor azt a KELER nem fogadja be, nem is jut el a TR 

rendszerig, ezért ebben a kimutatásban sem fog szerepelni.  

Hibás jelentések száma: A KELER TR rendszere által formailag befogadott, de logikai hiba miatt 

elutasított jelentések számát mutatja. 

Javított jelentések száma: Az eredetileg hibás, majd javított jelentések összessége. 

Jogszabály alapján nem jelentett ügyletek száma: Azon jelentéseket tartalmazza, amiket a KELER 

befogadott, logikai és tartalmi szempontból helyesek, de nem kerültek publikálásra.  

Ez két dolog miatt lehetséges: 

 az ügyfél a „Trade Publication indicator” mezőben a „0” értéket adta meg, vagy  

 a jogszabályban foglaltak alapján az ügyletadatok publikálása nem az adott piaci szereplő, 

hanem a másik fél kötelezettsége.  

Publikált jelentések száma: Azon jelentések száma, amelyeket az adott időszak alatt a KELER 

közzétett. Gyakorlatilag az összes KELER által befogadott jelentésből le kell vonni azokat, amik hiba 

miatt elutasításra kerültek, illetve amelyek jogszabály alapján nem kerültek publikálásra, de hozzá 

kell adni a javított tételeket, így megkapjuk a publikált jelentések számát. 

Az egyes számértékekre kattintva egy listában megjelennek a tételes jelentések és adataik. A tételes 

lista MS Excel-be exportálható.  

 

 

 

 

 



 

 

17 

 

VII. Jelentések ellenőrzése 

Jogszabályi elvárás, hogy az APA szolgáltatók a jelentések formai ellenőrzésén túl tartalmai 

ellenőrzéseket is végezzenek. Amennyiben, azt tapasztalják, hogy a beküldött jelentés 

valószínűsíthetően hibát tartalmaz, akkor azt nem szabad publikálniuk. 

Ellenőrzésekre vonatkozó elvárás a kapcsolódó RTS-ből (RTS 13): 

“Az APA megfelelő mechanizmusokat hoz létre és tart fenn a hiányos vagy a valószínűsíthetően hibás információt 

tartalmazó kereskedési jelentések beérkezéskor történő azonosítására. E mechanizmusok magukban foglalják az 

automatizált ár- és volumenriasztásokat, figyelembe véve a következőket:  

a) mely ágazatban és szegmensben folyik a pénzügyi eszköz kereskedése;  

b) a likviditás szintje, ideértve a historikus kereskedési szinteket;  

c) megfelelő ár- és volumen-referenciaértékek;  

d) szükség esetén a pénzügyi eszköz sajátosságaihoz igazodó egyéb paraméterek.  

Amennyiben az APA megállapítja, hogy az általa kapott kereskedési jelentés hiányos vagy valószínűsíthetően hibás 

információt tartalmaz, a jelentést nem teszi közzé, és haladéktalanul értesíti a kereskedési jelentést küldő befektetési 

vállalkozást.” 

A fentiekre való tekintettel a KELER többek között az alábbi mezők tartalmi ellenőrzését is elvégzi a 

rendszerébe beküldött kereskedés utáni jelentések kapcsán: 

 Instrumentum ID mező esetében az ISIN kód ellenőrzése. Ha nem ISIN került megadásra, 

akkor nincs ellenőrzés.  

 Price mezőben megadott érték ellenőrzése. A jelenésben szereplő ügyletkötés idejében 

elérhető áradatokkal való összehasonlítás. Az áradatok ellenőrzése nem minden esetben fut 

le: például egy speciális vagy összetettebb derivatív termék esetében nem lesz ellenőrzés. 

 Quantity mező értéke. Itt azt kellene ellenőrizni, hogy az adott ISIN-ből mekkora a 

közkézhányad, és ehhez képest a jelentésben mekkora mennyiség szerepel.  

A fentieken kívül a beküldött jelentés formai vizsgálaton is át fog esni, mielőtt a KELER TR 

rendszerébe kerülne.  

VIII. Működési idő 

A kereskedés utáni közzététel céljából beküldött jelentéseket a KELER minden munkanap reggel 8:00 

és 20:00 között publikálja. A megadott idősávon túl beküldött kereskedés utáni jelentéseket 

befogadjuk, de azok publikálására csak a következő munkanapon történhet meg. Mivel az APA 

szolgáltatás nyújtásához szükséges engedélyezési folyamat még nem zárult le, így ha az engedélyezés 

során a nyitvatartási idő kapcsán módosításra lesz szükség, akkor természetesen a KELER erről 

időben tájékoztatni fogja a piaci szereplőket.  
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IX. Mellékletek 

1. számú melléklet: Jelentések során használandó jelzések (FLAG-ek) 

Equity és Non-Equity ügyletek esetében egyaránt használható jelzések:  
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CSAK a Non-equity like típusú ügyletek kapcsán használható FLAG-ek:  
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CSAK az Equity like típusú ügyletek esetében alkalmazandó FLAG-ek: 

 

 

 

 
 

Az RTS 1-ben több FLAG értéket is feltüntettek, de a kereskedés utáni közzététel kapcsán csak ezek a 

lehetséges, megadandó értékek. (A felsorolásból hiányzik például a „RFPT”, „NLIQ”, „OILQ”, „PRIC” 

értékek, hiszen ezek a kereskedés előtti adatok közzététel során alkalmazandóak). 
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2. számú melléklet 

Az ESMA által kiadott Q&A („Questions and Answers On MiFID II and MiFIR transparency topics”) az 

alábbiak szerint tartalmazza a pre- és post trade transparency jelentések esetében alkalmazandó 

FLAG-eket:  
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3. számú melléklet: WebService üzenet struktúra 

 


