
 

 

 

Az (EU) 2017/565 

felhatalmazáson 

alapuló rendelet 89. 

cikk (2) bekezdés a) 

pontja és az (EU) 

2017/567 

felhatalmazáson 

alapuló rendelet 11. 

cikk (2) bekezdés a) 

pontja 

 

A KELER a piaci adatokhoz történő hozzáférés szerződéses feltételeit, 

valamint az aktuális árjegyzék, árengedmény-politika, a szolgáltatott piaci 

adatok használati díja az alábbi linkeken teszi közzé. 

Kondíciós lista: 

https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Kondíciós%20listák/MIFIR%2
020-
21.%20cikkei%20szerinti%20közzétételre%20vonatkozó%20adatért
ékesítési%20kondíciós%20lista/ 

Értéktári Leirat: 

https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Értéktári%20leiratok/Értékt
ári%20leirat%20-
%20Piaci%20jelentések%20(Trade%20Reporting)%20szolgáltatáscso
mag%20részletes%20szabályai/ 

 

Az (EU) 2017/565 

felhatalmazáson 

alapuló rendelet 89. 

cikk (2) bekezdés b) 

pontja és az (EU) 

2017/567 

felhatalmazáson 

alapuló rendelet 11. 

cikk (2) bekezdés b) 

pontja 

Az adatokhoz történő hozzáféréssel kapcsolatos jövőbeni árváltozásokat a 

KELER legalább 30 nappal korábban előzetesen közzéteszi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az (EU) 2017/565 

felhatalmazáson 

 

Eszközosztály 

1) a lefedett 

eszközök 

száma 

2) a lefedett 

eszközök teljes 

forgalma 

3) a 

kereskedés 

előtti és utáni 

piaci adatok 

aránya 

Tulajdonviszonyt 

megtestesítő 

eszközök 

(részvények, 

5316 802 844 EUR - 

https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Kondíciós%20listák/MIFIR%2020-21.%20cikkei%20szerinti%20közzétételre%20vonatkozó%20adatértékesítési%20kondíciós%20lista/
https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Kondíciós%20listák/MIFIR%2020-21.%20cikkei%20szerinti%20közzétételre%20vonatkozó%20adatértékesítési%20kondíciós%20lista/
https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Kondíciós%20listák/MIFIR%2020-21.%20cikkei%20szerinti%20közzétételre%20vonatkozó%20adatértékesítési%20kondíciós%20lista/
https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Kondíciós%20listák/MIFIR%2020-21.%20cikkei%20szerinti%20közzétételre%20vonatkozó%20adatértékesítési%20kondíciós%20lista/
https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Értéktári%20leiratok/Értéktári%20leirat%20-%20Piaci%20jelentések%20(Trade%20Reporting)%20szolgáltatáscsomag%20részletes%20szabályai/
https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Értéktári%20leiratok/Értéktári%20leirat%20-%20Piaci%20jelentések%20(Trade%20Reporting)%20szolgáltatáscsomag%20részletes%20szabályai/
https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Értéktári%20leiratok/Értéktári%20leirat%20-%20Piaci%20jelentések%20(Trade%20Reporting)%20szolgáltatáscsomag%20részletes%20szabályai/
https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Értéktári%20leiratok/Értéktári%20leirat%20-%20Piaci%20jelentések%20(Trade%20Reporting)%20szolgáltatáscsomag%20részletes%20szabályai/


 

 

alapuló rendelet 89. 

cikk (2) bekezdés c) 

pontjának i–iii. 

alpontja és az (EU) 

2017/567 

felhatalmazáson 

alapuló rendelet 11. 

cik (2) bekezdés c) 

pontjának i–iii. 

alpontja 

tőzsdén 

kereskedett alapok, 

letéti igazolások, 

certifikátok, egyéb 

részvényjellegű 

pénzügy eszközök) 

Kötvények 2933 26 238 017 EUR - 

Tőzsdén 

kereskedett 

árupiaci alapok 

Tőzsdén 

kereskedett 

adósság-

instrumentumok 

2 118 EUR - 

Strukturált 

pénzügyi eszközök 
14 7 792 EUR - 

Értékpapírosított 

származtatott 

ügyletek 

- - - 

Származtatott 

kamatügyletek 
6 183 333 EUR - 

Hitelderivatívák - - - 

Származtatott 

részvényügyletek 
- - - 

Származtatott 

devizaügyletek 
15883 1 054 812 629 EUR - 

Kibocsátás-

kereskedelmi 

derivatívák 

- - - 

„C10” típusú 

származtatott 

ügyletek 

- - - 

Származtatott 

áruügyletek 
502 176 839 EUR - 

CFD-k - - - 

Kibocsátási 

egységek 
- - - 

Az (EU) 2017/565 

felhatalmazáson 

alapuló rendelet 89. 

A piaci adatokon felül szolgáltatott 

esetleges egyéb adatokra 

vonatkozó információk 

- 



 

 

cikk (2) bekezdés c) 

pontjának iv. 

alpontja és az (EU) 

2017/567 

felhatalmazáson 

alapuló rendelet 11. 

cikk (2) bekezdés c) 

pontjának iv. 

alpontja 

Az (EU) 2017/565 

felhatalmazáson 

alapuló rendelet 89. 

cikk (2) bekezdés c) 

pontjának v. alpontja 

és az (EU) 2017/567 

felhatalmazáson 

alapuló rendelet 11. 

cikk (2) bekezdés c) 

pontjának v. alpontja 

A szolgáltatott piaci adatok után 

fizetendő használati díj legutóbbi 

módosításának dátuma 

2022.01.01. 

Az (EU) 2017/565 

felhatalmazáson 

alapuló rendelet 89. 

cikk (2) bekezdés d) 

pontja és az (EU) 

2017/567 

felhatalmazáson 

alapuló rendelet 11. 

cikk (2) bekezdés d) 

pontja 

A piaci adatokhoz való hozzáférés 

biztosításából szerzett teljes 

bevétel (EUR) 

22.000 EUR 

A piaci adatokhoz való hozzáférés 

biztosításából szerzett bevétel a 

teljes bevétel1 arányában (%) 

20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az (EU) 2017/565 

felhatalmazáson 

alapuló rendelet 89. 

cikk (2) bekezdés e) 

pontja és az (EU) 

Tájékoztatás az ár 

meghatározásának 

módjáról 

A piaci adatok árának meghatározása az adatok 

előállításának és forgalmazásának költségén 

alapul. 

 

Alkalmazott 

költségelszámolási 

módszerek 

KÖLTSÉGTÍPUSOK ÉS AZOK FELOSZTÁSA 

1. Szolgáltatás közvetlen önköltsége: a 
felmerülés helyétől (költséghelytől) 
függetlenül, a számlák tartalma alapján 
közvetlenül a piaci adatértékesítés 
szolgáltatáshoz rendelhető költségek és 

                                                 
1 APA közzétételi szolgáltatási díjak tekintendők teljes bevételnek 



 

 

2017/567 

felhatalmazáson 

alapuló rendelet 11. 

cikk (2) bekezdés e) 

pontja 

 

 

ráfordítások (pl. support, fejlesztések 
specifikációs és rendszertervezési költsége, 
szakértői kötségek, értékcsökkenés) 

2. Szervezeti egységek szolgáltatáshoz 
rendelhető költségei: munkaidőtérkép alapján 
adott szolgáltatáshoz rendelhető költségek  

- közvetlenül hozzárendelhető költségek (pl. 
személyi jellegű ráfordítások) 

- erőforrás driver alapján szolgáltatáshoz 
rendelhető költségek (pl. internet 
költségek, épületfenntartás költségei) 

3. Szolgáltatás közvetett költsége: a piaci 
adatértékesítés szolgáltatásra allokálása az 
üzleti területek összevont munkaidőtérképe 
alapján történik (pl. IT infrastruktúra 
karbantartási díja, rezsi költségek, biztosítási 
költségek, felügyeleti díj, pénzügyi audit 
költségei, épületfenntartás kiadásai) 

 

Alkalmazott árrés 
A piaci adatok árának meghatározásakor a KELER 

nem alkalmaz árrést. 

 


