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(Nem jogalkotási aktusok) 

RENDELETEK 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/356 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 

(2018. december 13.) 

az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási 
ügyletekkel kapcsolatos, kereskedési adattárak számára szolgáltatandó adatok meghatározására 

vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet 
módosításáról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen 
annak 4. cikke (9) bekezdésére, 

mivel: 

(1)  A hatékonyság növelése, illetve a származtatott ügyletekkel és az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatos 
adatszolgáltatás közötti hasonlóságok kihasználása érdekében az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikkében előírt, 
értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatos, kereskedési adattárak számára történő adatszolgáltatási kötele
zettséget össze kell hangolni a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 9. cikkében előírt, 
a származtatott ügyletekkel kapcsolatos, kereskedési adattárak számára történő adatszolgáltatás kötelezettségével. 
Az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatos adatszolgáltatási követelményeknek ezért hasonlónak kell 
lenniük a származtatott ügyletekkel kapcsolatos adatszolgáltatási követelményekhez. 

(2)  Az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatos adatszolgáltatás hatékonyságának és hasznosságának 
biztosítása érdekében az adatszolgáltatásnak figyelembe kell vennie az értékpapír-finanszírozási ügyletek 
(EU) 2015/2365 rendeletben meghatározott különböző típusait. Az értékpapírügylethez kapcsolódó hitelekre 
vonatkozó adatszolgáltatás tekintetében az (EU) 2015/2365 rendelet célja, hogy a szabályozás körébe bevonja 
azon ügyleteket, amelyek rendeltetése megegyezik a repoügyletekével, a vétel-eladás ügyletekével vagy az 
értékpapír-kölcsönzési ügyletekével, és ezért a pénzügyi stabilitás szempontjából az említett ügyletekéhez hasonló 
kockázatokkal járnak, mivel lehetővé teszik a pénzügyi piacok tőkeáttételének, prociklikusságának és összekap
csoltságának fokozódását, vagy hozzájárulnak a likviditási és a lejárati transzformációhoz. Ezért az értékpapírügy
lethez kapcsolódó hitelezés magában foglalja a pénzügyi intézmények és ügyfeleik közötti letéti megállapodásokat, 
amelyeknél a pénzügyi intézmények kiemelt brókerszolgáltatásokat nyújtanak ügyfeleiknek, de nem foglalja 
magában az egyéb hiteleket, például a vállalati szerkezetátalakítási célokra nyújtott hiteleket, amelyek – noha 
kapcsolódhatnak értékpapírokhoz – nem járulnak hozzá az (EU) 2015/2365 rendelet tárgykörébe tartozó 
rendszerszintű kockázatokhoz. 

(3) Fontos, hogy a központi szerződő fél által elszámolt értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozóan szolgál
tatott adatok pontosak és könnyen azonosíthatók legyenek, függetlenül attól, hogy az értékpapír-finanszírozási 
ügylet elszámolására az ügyletkötés napján, vagy később került sor. 

(4)  Az adatszolgáltatás teljességének biztosítása érdekében, ha a kereskedés napján egyes biztosítéki adatok még nem 
ismertek, akkor a szerződő feleknek ezeket a biztosítéki adatokat az ismertté válásukkor, de legkésőbb az 
értékpapír-finanszírozási ügylet értéknapját követő munkanapon aktualizálniuk kell. 
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(1) HL L 337., 2015.12.23., 1. o. 
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi 

szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.). 



(5)  Annak érdekében, hogy a kereskedési adattárak értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatos adataihoz 
hozzáféréssel rendelkező hatóságok hasznosabb információkhoz jussanak, a szerződő feleknek az adatszolgáltatás 
során közölniük kell a kereskedési adattárral az értékpapír-finanszírozási ügylet fedezeteként használt biztosí
tékkosár nemzetközi értékpapír-azonosító számát (ISIN-kódját), amennyiben az rendelkezésre áll. 

(6) Amennyiben a szerződő felek a biztosítékot nettó kitettségi alapon, két szerződő fél közötti értékpapír-finanszí
rozási ügyletek nettósításával nyújtják, úgy a biztosítékot gyakran nem lehet közvetlenül hozzárendelni egy adott 
értékpapír-finanszírozási ügylethez, vagyis előfordulhat, hogy a biztosíték allokációja nem ismert. Gondoskodni 
kell arról, hogy a szerződő felek ilyen helyzetben a mögöttes hiteltől függetlenül is tudjanak adatot szolgáltatni 
a biztosítékról. 

(7)  E rendelet alapját az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által az 1095/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (3) 10. cikkében meghatározott eljárás szerint az Európai Bizottsághoz benyújtott szabályozás
technikai standardtervezetek képezik. 

(8)  Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott a szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges 
kapcsolódó költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU rendelet 37. cikke alapján létrehozott Értékpa
pírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

Az értékpapír-finanszírozási ügyletekről szolgáltatandó adatok 

(1) A konkrét értékpapír-finanszírozási ügylet tekintetében az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikkének (1) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatásnak a melléklet 1., 2., 3. és 4. táblázatában előírt hiánytalan és pontos adatokat kell tartalmaznia. 

(2) Az értékpapír-finanszírozási ügylet megkötésével kapcsolatos adatszolgáltatás során a szerződő fél az ezen 
rendelet mellékletében szereplő 2. táblázat 98. mezőjében az „Új” intézkedéstípust adja meg. Az adott értékpapír- 
finanszírozási ügylettel kapcsolatos későbbi adatszolgáltatás során az ezen rendelet mellékletében szereplő 2. táblázat 
98. mezőjében az adott ügylettel kapcsolatos releváns intézkedéstípust kell megadni. 

2. cikk 

Központi szerződő fél által elszámolt értékpapír-finanszírozási ügyletek 

(1) Ha az értékpapír-finanszírozási ügylet kapcsán már sor került az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikkének 
(1) bekezdése szerinti adatszolgáltatásra, és az ügyletet a későbbiekben központi szerződő félnél számolják el, akkor az 
ügyletről szolgáltatott adatokat az elszámolást követően aktualizálni kell, és e célból a melléklet 2. táblázatának 
98. mezőjében a „Lezárás/Idő előtti lezárás” intézkedéstípust kell megadni, és az elszámolásból eredő új értékpapír- 
finanszírozási ügyletekről adatot kell szolgáltatni. 

(2) Ha a kereskedési helyszínen kötött értékpapír-finanszírozási ügyletet a megkötésével azonos naptári napon 
központi szerződő félnél elszámolják, az ügyletről csak elszámolása után kell adatot szolgáltatni. 

(3) A szerződő fél az elszámolt értékpapír-finanszírozási ügylet vonatkozásában elhelyezett vagy kapott letétre 
vonatkozó adatokat ezen rendelet mellékletének 3. táblázata alapján szolgáltatja, és a melléklet említett táblázatának 
20. mezőjében megadja a releváns intézkedéstípust. 

3. cikk 

Biztosítéki adatszolgáltatás 

(1) Ha egy értékpapír- vagy árukölcsönzési vagy értékpapír- vagy áru-kölcsönvételi ügylet szerződő felei megálla
podnak abban, hogy nem nyújtanak biztosítékot, akkor ezt a melléklet 2. táblázatának 72. mezőjében feltüntetik. 

(2) Amennyiben az értékpapír-finanszírozási ügylet biztosítéka egyedi hitelhez kapcsolódik, és a szerződő fél számára 
az adatszolgáltatási határidőig ismertté válnak a biztosítéki adatok, úgy a szerződő fél – a szóban forgó értékpapír- 
finanszírozási ügylettel kapcsolatos első adatszolgáltatás során, a melléklet 2. táblázatának 98. mezőjében az „Új” 
intézkedéstípust feltüntetve – a melléklet 2. táblázatának 75–94. mezőjében hiánytalan és pontos adatokat szolgáltat 
a szóban forgó értékpapír-finanszírozási ügylethez kapcsolódó egyedi biztosítéki összetevőkről. 
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(3) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci 
Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 331., 2010.12.15., 84. o.). 



(3) Amennyiben az értékpapír-finanszírozási ügylet biztosítéka egyedi hitelhez kapcsolódik, de a szerződő fél számára 
az adatszolgáltatási határidőig nem válnak ismertté a biztosítéki adatok, úgy a szerződő fél – a biztosítéki adatok 
ismertté válásakor, de legkésőbb a melléklet 2. táblázatának 13. mezőjében feltüntetett értéknapot követő munkanapon, 
a melléklet 2. táblázatának 98. mezőjében a „Biztosíték aktualizálása” intézkedéstípust feltüntetve – a melléklet 
2. táblázatának 75–94. mezőjében hiánytalan és pontos adatokat szolgáltat a szóban forgó értékpapír-finanszírozási 
ügylethez kapcsolódó egyedi biztosítéki összetevőkről. 

(4) Ha a szerződő fél egy vagy több értékpapír-finanszírozási ügyletet olyan biztosítékkosárral fedez, amelynek van 
nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN-kódja), akkor a szerződő fél – a melléklet 2. táblázatának 98. mezőjében 
az „Új” intézkedéstípust feltüntetve – a melléklet 2. táblázatának 96. mezőjében megadja az ISIN-kódot. 

(5) Ha a szerződő fél egy vagy több értékpapír-finanszírozási ügyletet olyan biztosítékkosárral fedez, amelynek nincs 
ISIN-kódja, akkor a szerződő fél – az értékpapír-finanszírozási ügylettel kapcsolatos adatszolgáltatáskor a melléklet 
2. táblázatának 98. mezőjében az „Új” intézkedéstípust feltüntetve – a melléklet 2. táblázatának 96. mezőjében az 
NTAV-kódot adja meg. 

(6) A (4) és az (5) bekezdés alkalmazásában szintén érvényes, hogy a szerződő fél – a megfelelő adatok ismertté 
válásakor, de legkésőbb a melléklet 2. táblázatának 13. mezőjében feltüntetett értéknapot követő munkanapon, 
a melléklet 2. táblázatának 98. mezőjében a „Biztosíték aktualizálása” intézkedéstípust feltüntetve – a melléklet 
2. táblázatának 75–94. mezőjében hiánytalan és pontos adatokat szolgáltat a szóban forgó értékpapír-finanszírozási 
ügylethez kapcsolódó egyedi biztosítéki összetevőkről. 

(7) Ha a szerződő fél több értékpapír-finanszírozási ügylethez nettó kitettségi alapon nyújt biztosítékot, akkor 
a melléklet 2. táblázatának 73. mezőjében az „Igaz” értéket adja meg. Az említett szerződő fél – a megfelelő adatok 
ismertté válásakor, de legkésőbb a melléklet 2. táblázatának 13. mezőjében feltüntetett értéknapot követő munkanapon, 
a melléklet 2. táblázatának 98. mezőjében a „Biztosíték aktualizálása” intézkedéstípust feltüntetve – a melléklet 
2. táblázatának 75–94. mezőjében hiánytalan és pontos adatokat szolgáltat a szóban forgó értékpapír-finanszírozási 
ügyletekhez kapcsolódó egyedi biztosítéki összetevőkről. 

4. cikk 

Adatszolgáltatás a biztosíték újrafelhasználásáról 

(1) Ha a szerződő fél az értékpapír-finanszírozási ügylethez egy vagy több pénzügyi eszközt kap biztosítékként, akkor 
a melléklet 4. táblázatának 7., 8. és 9. mezőjében hiánytalan és pontos adatokat szolgáltat a szóban forgó összes 
pénzügyi eszköz minden újrafelhasználásáról. 

(2) Ha a szerződő fél az értékpapír-finanszírozási ügylethez pénzeszközt kap biztosítékként, akkor a melléklet 4. 
táblázatának 11., 12. és 13. mezőjében minden egyes pénznem tekintetében hiánytalan és pontos adatokat szolgáltat 
a pénzeszközben nyújtott biztosítékok újrabefektetéséről. 

5. cikk 

Hatálybalépés 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, 2018. december 13-án. 

a Bizottság részéről 

az elnök 
Jean-Claude JUNCKER  
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MELLÉKLET 

1. táblázat 

A szerződő fél adatai 

Szám Mező Szolgáltatandó adatok Repo BSB SL ML 

1 Az adatszolgáltatás 
időbélyegzője 

Az adatszolgáltatás kereskedési adattárhoz való be
nyújtásának dátuma és időpontja. 

I I I I 

2 Az adatszolgáltatást 
végző szervezet 

Az adatszolgáltatást végző szervezet egyedi kódja. Ha 
az adatszolgáltatás elvégzését harmadik félre vagy 
a másik szerződő félre ruházzák: a megbízott szerve
zet egyedi kódja. 

I I I I 

3 Adatszolgáltató 
szerződő fél 

Az adatszolgáltató szerződő fél egyedi kódja. I I I I 

4 Az adatszolgáltató 
szerződő fél jellege 

Annak jelzése, hogy az adatszolgáltató szerződő fél 
pénzügyi vagy nem pénzügyi szerződő fél-e. 

I I I I 

5 Az adatszolgáltató 
szerződő fél ágazata 

Az adatszolgáltató szerződő fél üzleti tevékenységé
nek besorolására szolgáló kód vagy kódok. 

Ha az adatszolgáltató szerződő fél pénzügyi szerződő 
fél: a pénzügyi szerződő felek taxonómiájában sze
replő és az adott szerződő félre vonatkozó összes 
kód. 

Ha az adatszolgáltató szerződő fél nem pénzügyi 
szerződő fél: a nem pénzügyi szerződő felek taxonó
miájában szereplő, és az adott szerződő félre vonat
kozó összes kód. 

Egynél több tevékenység feltüntetése esetén a kódokat 
a megfelelő tevékenységek relatív fontossága szerinti 
sorrendben kell felsorolni. 

I I I I 

6 További ágazati 
besorolás 

Ha az adatszolgáltató szerződő fél átruházható érték
papírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás 
(ÁÉKBV) vagy alternatív befektetési alap (ABA): az an
nak meghatározására szolgáló kód, hogy tőzsdén ke
reskedett alapról (ETF) vagy pénzpiaci alapról (MMF) 
van-e szó. 

Ha az adatszolgáltató szerződő fél olyan alternatív be
fektetési alap (ABA) vagy nem pénzügyi szerződő fél, 
amely pénzügyi és biztosítási tevékenységet vagy in
gatlanbefektetési tevékenységet végez: az annak meg
határozására szolgáló kód, hogy ingatlanbefektetési 
alapról (REIT) van-e szó. 

I I I I 

7 Az adatszolgáltató 
szerződő fél 
fióktelepe 

Ha az adatszolgáltató szerződő fél az értékpapír-fi
nanszírozási ügyletet fióktelepen keresztül köti: a fiók
telep kódja. 

I I I I 

8 A másik szerződő fél 
fióktelepe 

Ha a másik szerződő fél az értékpapír-finanszírozási 
ügyletet fióktelepen keresztül köti: a fióktelep kódja. 

I I I I 
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Szám Mező Szolgáltatandó adatok Repo BSB SL ML 

9 A szerződő fél 
minősége 

Annak jelzése, hogy a szerződő fél az (EU) 2019/363 
bizottsági végrehajtási rendelet (1) 4. cikkének megfe
lelően a biztosíték nyújtója vagy fogadója-e. 

I I I I 

10 Az 
adatszolgáltatásért 
felelős szervezet 

Ha az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (2) 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően 
a másik szerződő fél adatszolgáltatásáért a pénzügyi 
szerződő fél felelős: a pénzügyi szerződő fél egyedi 
kódja. 

Ha az említett rendelet 4. cikke (3) bekezdésének 
megfelelően az átruházható értékpapírokkal foglal
kozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV) adat
szolgáltatásáért az alapkezelő társaság felelős: az alap
kezelő társaság egyedi kódja. 

Ha az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikke (3) bekezdé
sének megfelelően az alternatív befektetési alap (ABA) 
adatszolgáltatásáért az alternatívbefektetésialap-kezelő 
(ABAK) felelős: az ABAK egyedi kódja. 

I I I I 

11 Másik szerződő fél Annak a szervezetnek az egyedi kódja, amellyel az 
adatszolgáltató szerződő fél megkötötte az értékpapír- 
finanszírozási ügyletet. Magánszemélyek esetében egy
ségesen az ügyfélkódot kell alkalmazni. 

I I I I 

12 A másik szerződő fél 
országa 

Annak az országnak a kódja, ahol a másik szerződő 
fél székhelye található, vagy – amennyiben a másik 
szerződő fél természetes személy – a lakóhely szerinti 
ország kódja. 

I I I I 

13 Kedvezményezett Ha az ügylet kedvezményezettje az ügyletnek nem 
szerződő fele, az adatszolgáltató szerződő fél köteles 
az ügylet kedvezményezettjét egyedi kód megadásával, 
vagy magánszemély esetében a magánszemély által 
igénybe vett jogalany által kijelölt, egységesen hasz
nált ügyfélkód megadásával azonosítani. 

I I I N 

14 Háromszereplős 
szolgáltatást nyújtó 
ügynök 

Annak a harmadik félnek az egyedi kódja, amelyhez 
az adatszolgáltató szerződő fél kiszervezte az értékpa
pír-finanszírozási ügylet kereskedés utáni feldolgozá
sát (adott esetben). 

I I I N 

15 Bróker Annak a szervezetnek az egyedi kódja, amely a beje
lentő szerződő fél közvetítőjeként lép fel anélkül, 
hogy az értékpapír-finanszírozási ügylet szerződő fel
évé válna. Az értékpapír-kölcsönzési ügyletek eseté
ben a bróker nem foglalja magában a kölcsönnyújtó 
ügynököt. 

I I I N 
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16 Klíringtag Ha az ügyletet elszámolják: az adatszolgáltató szer
ződő fél felelős klíringtagjának egyedi kódja. 

I I I N 

17 Központi értéktár 
résztvevője vagy 
közvetett résztvevője 

Az adatszolgáltató szerződő féllel kapcsolatban álló 
központi értéktár résztvevőjének vagy közvetett részt
vevőjének egyedi kódja. 

Ha az ügyletben az adatszolgáltató szerződő féllel 
kapcsolatban álló központi értéktár résztvevője és 
közvetett résztvevője is érintett: a közvetett résztvevő 
kódja. 

Ez a mező árukra nem alkalmazandó. 

I I I N 

18 Kölcsönnyújtó 
ügynök 

Az értékpapír-kölcsönzési ügyletben részt vevő köl
csönnyújtó ügynök egyedi kódja. 

I N I N  

2. táblázat 

Hitel- és biztosítéki adatok 

Szám Mező Szolgáltatandó adatok Repo BSB SL ML 

1 Egyedi 
ügyletazonosító 
(UTI) 

Az ügylet azonosítása céljából az értékpapír-finanszí
rozási ügylethez rendelt egyedi hivatkozás. 

I I I I 

2 Az adatszolgáltatás 
azonosító száma 

Elszámolásból eredő ügyletek esetében az előző UTI-t, 
vagyis az eredeti kétoldalú ügylet egyedi ügyletazono
sítóját kell megadni. Amennyiben az értékpapír-finan
szírozási ügyletet elszámoló szerződő fél központi 
szerződő fél, úgy az nem köteles megadni az előző 
UTI-t. 

Ha az értékpapír-finanszírozási ügyletet kereskedési 
helyszínen hajtották végre és még aznap elszámolták, 
a kereskedési helyszín által generált és az adott végre
hajtásra vonatkozó egyedi szám. 

I I I N 

3 Esemény dátuma Az értékpapír-finanszírozási ügylettel kapcsolatos, az 
adatszolgáltatás tárgyát képező esemény dátuma. Az 
„Értékelés aktualizálása”, „Biztosíték aktualizálása”, 
„Újrafelhasználás aktualizálása”, „Letét aktualizálása” 
intézkedéstípus esetében az adatszolgáltatásban meg
adott információ dátuma. 

I I I I 

4 Az értékpapír- 
finanszírozási ügylet 
típusa 

Az (EU) 2015/2365 rendelet 3. cikkének 7–10. pont
jában meghatározott értékpapír-finanszírozási ügylet
típusok. 

I I I I 

5 Elszámolva Annak jelzése, hogy sor került-e központi elszámo
lásra. 

I I I N 

6 Az elszámolás 
időbélyegzője 

Az elszámolás dátuma és időpontja. I I I N 

7 Központi szerződő 
fél 

Ha egy ügylet elszámolásra került: az ügylet elszámo
lását végző központi szerződő fél egyedi kódja. 

I I I N 
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8 Kereskedési helyszín Az értékpapír-finanszírozási ügylet végrehajtási hely
színének egyedi kódja. 

Ha az értékpapír-finanszírozási ügyletet tőzsdén kívül 
kötötték, és azt szabályozott piacra bevezették: az 
„XOFF” MIC kód. 

Ha az értékpapír-finanszírozási ügyletet tőzsdén kívül 
kötötték, és az szabályozott piacra nincs bevezetve: az 
„XXXX” MIC kód. 

I I I N 

9 A keretmegállapodás 
típusa 

Annak a keretmegállapodásnak a típusa, amelynek ke
retében a szerződő felek értékpapír-finanszírozási 
ügyletet kötöttek. 

I I I N 

10 Egyéb 
keretmegállapodás- 
típus 

A keretmegállapodás neve. E mezőt csak akkor kell 
kitölteni, ha a 9. mezőben „OTHR” szerepel. 

I I I N 

11 A keretmegállapodás 
verziója 

Az adatszolgáltatás tárgyát képező ügyletre vonatkozó 
keretmegállapodás éve, adott esetben. 

I I I N 

12 A végrehajtás 
időbélyegzője 

Az értékpapír-finanszírozási ügylet végrehajtásának 
dátuma és időpontja. 

I I I I 

13 Értéknap (kezdőnap) Az értékpapír-finanszírozási ügylet pénzoldali teljesí
tése (azonnali lába) tekintetében a pénzeszközök, ér
tékpapírok vagy áruk biztosítékokkal szembeni cseré
jének szerződés szerinti dátuma. 

I I I N 

14 Lejárati nap 
(zárónap) 

Az értékpapír-finanszírozási ügylet értékpapíroldali 
teljesítése (határidős lába) tekintetében a pénzeszkö
zök, értékpapírok vagy áruk biztosítékokkal szembeni 
cseréjének szerződés szerinti dátuma. Ezt az informá
ciót nyílt végű repo esetében nem kell megadni. 

I I I N 

15 Lezárás napja Az értékpapír-finanszírozási ügylet idő előtti teljes le
zárásának napja. 

I I I I 

16 Minimális 
felmondási idő 

Azon kereskedési napok száma, amennyivel előbb az 
egyik szerződő félnek értesítenie kell a másik szer
ződő felet az ügylet lezárásáról. 

I N N N 

17 Visszavonhatóság 
legkorábbi időpontja 

Az a legkorábbi dátum, amelytől a pénzeszköz köl
csönnyújtója visszakérheti a pénzeszközök egy részét, 
vagy lezárhatja az ügyletet. 

I N N N 

18 Általános 
biztosítékra utaló 
mutató 

Annak jelzése, hogy az értékpapír-finanszírozási ügy
let általános biztosítéki megállapodás hatálya alá tar
tozik-e. Értékpapír-kölcsönzési ügylet esetében ez 
a mező a biztosítékként rendelkezésre bocsátott érték
papírokra utal, és nem a kölcsönadott értékpapírokra.  

I I I N 
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Általános biztosítéki megállapodás hatálya alá tartozó 
értékpapír-finanszírozási ügylet esetében a „GENE” 
kódot kell megadni. Az általános biztosítéki megálla
podás olyan biztosítéki megállapodás, amelynek értel
mében a biztosítéknyújtó a biztosítékot előre megha
tározott kritériumoknak megfelelő értékpapírok 
viszonylag széles köréből választhatja ki. 

Egyedi biztosítéki megállapodás hatálya alá tartozó ér
tékpapír-finanszírozási ügylet esetében a „SPEC” kódot 
kell megadni. Az egyedi biztosítéki megállapodás 
olyan biztosítéki megállapodás, amelynek értelmében 
a biztosíték fogadója a biztosítéknyújtót konkrét nem
zetközi értékpapír-azonosító szám (ISIN-kód) megadá
sára kéri.  

19 Értékalapú teljesítés 
mutatója 
(DBV-mutató) 

Annak jelzése, hogy az ügyletet a DBV-mechanizmus 
alkalmazásával egyenlítették-e ki. 

I N I N 

20 Biztosíték 
nyújtásának módja 

Annak jelzése, hogy az értékpapír-finanszírozási ügy
let biztosítéka tulajdonjog-átruházásos biztosítéki 
megállapodás, értékpapírokból álló pénzügyi biztosí
tékról szóló megállapodás vagy értékpapírokból álló, 
rendelkezési jogot adó pénzügyi biztosítékról szóló 
megállapodás hatálya alá tartozik-e. 

Ha a biztosíték nyújtására egynél több módszert hasz
náltak, e mezőben az elsődleges biztosítéki megálla
podást kell megadni. 

I N I I 

21 Nyílt végű Annak jelzése, hogy az értékpapír-finanszírozási ügy
let nyílt végű-e (amelynek nincsen rögzített lejárati 
napja) vagy zárt végű, szerződésben rögzített lejárati 
nappal. 

A nyílt végű értékpapír-finanszírozási ügyletek eseté
ben az „Igaz”, a zárt végű értékpapír-finanszírozási 
ügyletek esetében a „Hamis” kódot kell megadni. 

I N I N 

22 A lezárás 
választhatósága 

Annak jelzése, hogy az értékpapír-finanszírozási ügy
let megújuló vagy meghosszabbítható értékpapír-fi
nanszírozási ügylet-e. 

I N I N 

Értékpapírügylethez kapcsolódó hitel esetében a hitel minden egyes pénzneme tekintetében külön ki kell tölteni a 23–34. mezőt. 

23 Rögzített kamatláb Repoügyletek esetében: az ügylet tőkeösszegének éve
sített kamatlába a kamatnapszámítási szabálynak 
megfelelően. 

Értékpapírügylethez kapcsolódó hitel esetében: a köl
csönfelvevő által a hitelérték után a kölcsönnyújtónak 
fizetett kamat évesített kamatlába. 

I N N I 
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24 Kamatnapszámítási 
szabály 

A tőkeösszegen bizonyos kamatláb mellett felhalmo
zódott kamat kiszámításának módszere. 

I N N I 

25 Változó kamatláb A referencia-kamatláb, amelyet adott esetben a piaci 
referencia-kamatláb alapján, előre meghatározott idő
közönként ismételten megállapítanak. 

I N N I 

26 A változó kamatláb 
referencia-időszaka – 
időszak 

A változó kamatláb referencia-időszakát jelző időszak. I N N I 

27 A változó kamatláb 
referencia-időszaka – 
szorzó 

A változó kamatláb referencia-időszakát jelző, 26. me
zőben megadott időszakra érvényes szorzó. 

I N N I 

28 A változókamat- 
fizetés gyakorisága – 
időszak 

A változókamat-fizetés gyakoriságát jelző időszak. I N N I 

29 A változókamat- 
fizetés gyakorisága – 
szorzó 

A változókamat-fizetés gyakoriságát jelző, 28. mező
ben megadott időszakra érvényes szorzó. 

I N N I 

30 A változó kamatláb 
ismételt 
megállapításának 
gyakorisága – 
időszak 

A változó kamatláb ismételt megállapításának gyako
riságát jelző időszak. 

I N N I 

31 A változó kamatláb 
ismételt 
megállapításának 
gyakorisága – szorzó 

A változó kamatláb ismételt megállapításának gyako
riságát jelző, 30. mezőben megadott időszakra érvé
nyes szorzó. 

I N N I 

32 Felár A hitel kamatlábának megállapítása érdekében a vál
tozó kamatlábhoz hozzáadandó vagy abból levo
nandó bázispontok száma. 

I N N I 

33 Összeg az 
értékpapírügylethez 
kapcsolódó hitel 
pénznemében 

Az értékpapírügylethez kapcsolódó hitel összege egy 
adott pénznemben. 

N N N I 

34 Értékpapírügylethez 
kapcsolódó hitel 
pénzneme 

Az értékpapírügylethez kapcsolódó hitel pénzneme. N N N I 

A 35 és a 36. mezőt a változó kamatláb minden egyes kiigazítása tekintetében külön ki kell tölteni. 

35 Kiigazított kamatláb A kamatlábtáblázat szerinti kamatláb. I N N N 
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36 Kamatláb-időpont A kamatláb érvényességének kezdőnapja. I N N N 

37 Tőkeösszeg az 
értéknapon 

Az ügylet értéknapján kiegyenlítendő készpénzes visz
szavásárlási érték. 

I I N N 

38 Tőkeösszeg a lejárati 
napon 

Az ügylet lejárati napján kiegyenlítendő készpénzes 
visszavásárlási érték. 

I I N N 

39 Tőkeösszeg 
pénzneme 

A tőkeösszeg pénzneme. I I N N 

40 Eszköz típusa Az értékpapír-finanszírozási ügylet tárgyát képező 
eszköz típusának jelzése. 

N N I N 

41 Értékpapír-azonosító Az értékpapír-finanszírozási ügylet tárgyát képező ér
tékpapír azonosítója. 

Ez a mező árukra nem alkalmazandó. 

N N I N 

42 Értékpapír 
besorolása 

Az értékpapír-finanszírozási ügylet tárgyát képező ér
tékpapírnak a pénzügyi instrumentumok besorolása 
szerinti kódja (CFI-kód). 

Ez a mező árukra nem alkalmazandó. 

N N I N 

Amennyiben áru kölcsönadására vagy kölcsönvételére került sor, a 43., 44. és 45. mezőben meg kell adni az adott áru besorolását. 

43 Alaptermék Az (EU) 2019/363 bizottsági végrehajtási rendelet 
I. mellékletének 5. táblázatában szereplő árubesoro
lásban meghatározott alaptermék. 

N N I N 

44 Termék-alcsoport Az (EU) 2019/363 bizottsági végrehajtási rendelet 
I. mellékletének 5. táblázatában szereplő árubesoro
lásban meghatározott termék-alcsoport. 

E mező csak a 43. mező kitöltése után tölthető ki. 

N N I N 

45 További termék- 
alcsoport 

Az árubesorolási táblázatban meghatározott további 
termék-alcsoport. 

E mező csak a 44. mező kitöltése után tölthető ki. 

N N I N 

46 Mennyiség vagy 
névleges összeg 

Az értékpapír-finanszírozási ügylet tárgyát képező ér
tékpapír vagy áru mennyisége vagy névleges összege. 

Kötvény esetében a teljes névleges összeg, vagyis a köt
vények számának és névértékének szorzata. 

Más értékpapírok és áruk esetében a mennyiség. 

N N I N 

47 Mértékegység A mennyiség kifejezésére használt mértékegység. Ez 
a mező árukra alkalmazandó. 

N N I N 

48 Névleges összeg 
pénzneme 

Névleges összegre vonatkozó adatszolgáltatás esetén 
a névleges összeg pénzneme. 

N N I N 
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49 Értékpapír vagy áru 
ára 

Értékpapír vagy áru kölcsönbe adása és kölcsönbe vé
tele esetén az értékpapírnak vagy az árunak a hitelér
ték kiszámításához használt ára. 

Vétel-eladás ügylet esetében az értékpapír vagy az áru 
azon ára, amelyet az ügylet azonnali lábához tartozó 
ügyletérték kiszámításához használnak. 

N I I N 

50 Az ár pénzneme Az értékpapír vagy áru árának pénzneme. N N I N 

51 Értékpapír-minőség Az értékpapír hitelkockázatát jelölő kód. N N I N 

52 Az értékpapír 
lejárata 

Az értékpapír lejárata. 

Ez a mező árukra nem alkalmazandó. 

N N I N 

53 A kibocsátó 
joghatósága 

Az értékpapír-kibocsátó joghatósága. Külföldi leány
vállalat által kibocsátott értékpapírok esetében a végső 
anyavállalat joghatósága vagy, ha ez nem ismert, a le
ányvállalat joghatósága. 

Ez a mező árukra nem alkalmazandó. 

N N I N 

54 A kibocsátó 
jogalany-azonosítója 

Az értékpapír-kibocsátó jogalany-azonosítója. 

Ez a mező árukra nem alkalmazandó. 

N N I N 

55 Értékpapírtípus Az értékpapír típusát jelölő kód. N N I N 

56 Hitelérték A hitelérték, vagyis a hitel mennyisége vagy névleges 
összege szorozva a 49. mezőben szereplő árral. 

N N I N 

57 Piaci érték A kölcsönbe adott vagy kölcsönbe vett értékpapírok 
vagy áruk piaci értéke. 

N N I N 

58 Rögzített 
kedvezményes 
kamatláb 

Az a rögzített kamatláb (a hitelnyújtó által a pénzes
zköz-biztosíték újrabefektetéséért fizetendő, megálla
podás szerinti kamatláb mínusz a kölcsönzési díj), 
amelyet az értékpapír vagy az áru kölcsönnyújtója fi
zet a kölcsönvevőnek (pozitív kedvezményes kamat
láb), vagy amelyet a kölcsönvevő fizet a kölcsönnyúj
tónak (negatív kedvezményes kamatláb) 
a pénzeszközben nyújtott biztosíték egyenlege után. 

N N I N 

59 Változó 
kedvezményes 
kamatláb 

A kedvezményes kamatláb számításához használt re
ferencia-kamatláb, ahol a kedvezményes kamatláb az 
a kamatláb (a hitelnyújtó által a pénzeszköz-biztosíték 
újrabefektetéséért fizetendő, megállapodás szerinti ka
matláb mínusz a kölcsönzési díj), amelyet az értékpa
pír vagy az áru kölcsönnyújtója fizet a kölcsönvevőnek 
(pozitív kedvezményes kamatláb), vagy amelyet a köl
csönvevő fizet a kölcsönnyújtónak (negatív kedvez
ményes kamatláb) a pénzeszközben nyújtott biztosí
ték egyenlege után. 

N N I N 

60 A változó 
kedvezményes 
kamatláb referencia- 
időszaka – időszak 

A változó kedvezményes kamatláb referencia-idősza
kát jelző időszak. 

N N I N 
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61 A változó 
kedvezményes 
kamatláb referencia- 
időszaka – szorzó 

A változó kedvezményes kamatláb referencia-idősza
kát jelző, 60. mezőben megadott időszakra érvényes 
szorzó. 

N N I N 

62 Változó 
kedvezményes kamat 
fizetési gyakorisága – 
időszak 

A változó kedvezményes kamat fizetési gyakoriságát 
jelző időszak. 

N N I N 

63 Változó 
kedvezményes kamat 
fizetési gyakorisága – 
szorzó 

A változó kedvezményes kamat fizetési gyakoriságát 
jelző, 62. mezőben megadott időszakra érvényes sz
orzó. 

N N I N 

64 Változó 
kedvezményes 
kamatláb ismételt 
megállapításának 
gyakorisága – 
időszak 

A változó kedvezményes kamatláb ismételt megállapí
tásának gyakoriságát jelző időszak. 

N N I N 

65 Változó 
kedvezményes 
kamatláb ismételt 
megállapításának 
gyakorisága – szorzó 

A változó kedvezményes kamatláb ismételt megállapí
tásának gyakoriságát jelző, 64. mezőben megadott 
időszakra érvényes szorzó. 

N N I N 

66 Kedvezményes 
kamatláb felára 

A kedvezményes kamatláb bázispontokban kifejezett 
felára. 

N N I N 

67 Hiteldíj Az értékpapír vagy áru kölcsönvevője által a kölcsöny
nyújtónak fizetett díj. 

N N I N 

68 Kizárólagosságot 
biztosító 
megállapodások 

Értékpapír-kölcsönvétel és -kölcsönzés esetén annak 
jelzése, hogy a kölcsönvevőnek kizárólagos joga van-e 
a kölcsönnyújtó értékpapír-portfóliójából való köl
csönvételre. 

Ez a mező árukra nem alkalmazandó. 

N N I N 

69 Értékpapírügylethez 
kapcsolódó fennálló 
hitel 

Az értékpapírügylethez kapcsolódó fennálló hitelek 
teljes összege a bázispénznemben. 

N N N I 

70 Értékpapírügylethez 
kapcsolódó fennálló 
hitel bázispénzneme 

Az értékpapírügylethez kapcsolódó fennálló hitelek 
bázispénzneme. 

N N N I 

71 Rövid pozíciók piaci 
értéke 

A rövid pozíció piaci értéke a bázispénznemben. N N N I 
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Biztosítéki adatok 

72 Biztosítékkal nem 
fedezett értékpapír- 
kölcsönzés jelzése 

Annak jelzése, hogy az értékpapír-kölcsönzés (SL-ügy
let) biztosítékkal nem fedezett-e. 

Ezt a mezőt nem kell kitölteni, ha a szerződő felek 
megállapodnak abban, hogy az ügylethez biztosítékot 
nyújtanak, de a biztosíték konkrét allokációja még 
nem ismert. 

N N I N 

73 A biztosítékkal 
történő fedezés nettó 
kitettségre való 
alkalmazása 

Annak jelzése, hogy a biztosítékot nem egyetlen ügy
let, hanem a nettó kitettség tekintetében nyújtották-e. 

I I I N 

74 A biztosíték 
értéknapja 

Ha az ügyleteket nettó kitettségi alapon fedezték biz
tosítékkal: az értékpapír-finanszírozási ügyletek nettó
sítási halmazában szereplő utolsó értéknap az összes 
olyan ügylet figyelembevételével, amelyre a biztosíték 
fedezetet nyújt. 

I I I N 

Egyedi biztosíték használata esetén adott esetben a biztosíték minden egyes összetevője tekintetében külön ki kell tölteni a 75–94. 
mezőt. 

75 Biztosíték-összetevő 
típusa 

A biztosíték-összetevő típusának jelzése. I I I I 

Ha a nyújtott biztosíték pénzeszköz, ki kell tölteni a 76. és a 77. mezőt. 

76 Pénzeszközben 
nyújtott biztosíték 
összege 

Értékpapírok vagy áru kölcsönvételére biztosítékként 
nyújtott pénzeszközök összege. 

I I I N 

77 Pénzeszközben 
nyújtott biztosíték 
pénzneme 

A pénzeszközben nyújtott biztosíték pénzneme. I I I N 

78 Biztosítékként 
használt értékpapír 
azonosítója 

A biztosítékként használt értékpapír azonosítója. 

Ez a mező árukra nem alkalmazandó. 

I I I I 

79 Biztosítékként 
használt értékpapír 
besorolása 

A biztosítékként használt értékpapír CFI-kódja. 

Ez a mező árukra nem alkalmazandó. 

I I I I 

Amennyiben áru került felhasználásra biztosítékként, a 80., 81., és 82. mezőben meg kell adni az adott áru besorolását. 

80 Alaptermék Az (EU) 2019/363 bizottsági végrehajtási rendelet 
I. mellékletének 5. táblázatában szereplő árubesoro
lásban meghatározott alaptermék. 

I I I N 

81 Termék-alcsoport Az (EU) 2019/363 bizottsági végrehajtási rendelet 
I. mellékletének 5. táblázatában szereplő árubesoro
lásban meghatározott termék-alcsoport. E mező csak 
a 80. mező kitöltése után tölthető ki. 

I I I N 

82 További termék- 
alcsoport 

Az (EU) 2019/363 bizottsági végrehajtási rendelet 
I. mellékletének 5. táblázatában szereplő árubesoro
lásban meghatározott további termék-alcsoport. E 
mező csak a 81. mező kitöltése után tölthető ki. 

I I I N 
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83 Biztosíték 
mennyisége vagy 
névleges összege 

A biztosítékként használt értékpapír vagy áru meny
nyisége vagy névleges összege. 

Kötvény esetében a teljes névleges összeg, vagyis a köt
vények számának és névértékének szorzata. 

Más értékpapírok és áruk esetében a mennyiség. 

I I I I 

84 Biztosíték 
mértékegysége 

A biztosíték mennyiségének kifejezésére használt mér
tékegység. Ez a mező árukra alkalmazandó. 

I I I N 

85 Biztosíték névleges 
összegének 
pénzneme 

A biztosíték névleges összegére vonatkozó adatszol
gáltatás esetén a névleges összeg pénzneme. 

I I I I 

86 Az ár pénzneme A biztosíték-összetevő árának pénzneme. I I I I 

87 Egységár A biztosíték-összetevő – ideértve a kamatozó értékpa
píroknak az értékpapír vagy áru értékeléséhez hasz
nált felhalmozódó kamatát is – egységára. 

I I I I 

88 Biztosíték piaci 
értéke 

Az egyedi biztosíték összetevőjének az ár pénznemé
ben kifejezett piaci értéke. 

I I I I 

89 Haircut vagy letét Repoügyletek és vétel-eladás ügyletek esetében a bizto
sítékra alkalmazott haircutot a mögöttes biztosítékra 
alkalmazott kockázatellenőrzési intézkedésre való hi
vatkozással kell meghatározni, ISIN-szinten, ahol 
a mögöttes biztosíték értékét az eszközök piaci érté
kének meghatározott százalékos arányban való csök
kentésével számítják ki. 

Értékpapír-kölcsönzés esetében a biztosítékra alkalma
zott haircut százalékos arányát a mögöttes biztosí
tékra alkalmazott kockázatellenőrzési intézkedésre 
való hivatkozással kell meghatározni, ISIN- vagy port
fóliószinten, ahol a mögöttes biztosíték értékét az esz
közök piaci értékének meghatározott százalékos 
arányban való csökkentésével számítják ki. 

Értékpapírügylethez kapcsolódó hitelek esetében: az 
ügyfél kiemelt brókerszolgáltatási számláján tartott 
teljes biztosítéki portfólióra alkalmazott letéti követel
mény százalékos aránya. 

E mezőben tényleges értékeket kell megadni, és nem 
becsült vagy alapértelmezett értékeket. 

I I I I 

90 A biztosíték 
minősége 

A biztosítékként használt értékpapír kockázatát jelölő 
kód. 

I I I I 

91 Az értékpapír lejárati 
napja 

A biztosítékként használt értékpapír lejárati napja. 

Ez a mező árukra nem alkalmazandó. 

I I I I 
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92 A kibocsátó 
joghatósága 

A biztosítékként használt értékpapír kibocsátójának 
a joghatósága. Külföldi leányvállalat által kibocsátott 
értékpapírok esetében a végső anyavállalat joghatósá
gát vagy, ha ez nem ismert, a leányvállalat joghatósá
gát kell megadni. 

Ez a mező árukra nem alkalmazandó. 

I I I I 

93 A kibocsátó 
jogalany-azonosítója 

A biztosítékként használt értékpapír kibocsátójának 
a jogalany-azonosítója. 

Ez a mező árukra nem alkalmazandó. 

I I I I 

94 Biztosítéktípus A biztosítékként használt értékpapír típusát jelölő 
kód.     

95 A biztosíték 
újrafelhasználásának 
lehetősége 

Annak jelzése, hogy a biztosíték fogadója felhasznál
hatja-e újra a biztosítékként kapott értékpapírokat. 

I I I I 

Biztosítékkosár felhasználása esetén a 96. mezőt kell kitölteni. Amennyiben rendelkezésre áll, a biztosítékhalmaz fedezete mellett 
végrehajtott értékpapír-finanszírozási ügyletek biztosítékának részletes allokációját a 75–94. mezőben kell megadni. 

96 Biztosítékkosár 
azonosítója 

Ha a biztosítékkosár ISIN-kóddal azonosítható: a biz
tosítékkosár ISIN-kódja. 

Ha a biztosítékkosár ISIN-kóddal nem azonosítható, 
akkor a mezőben az NTAV-kódot kell megadni. 

I I I N 

97 Portfólió kódja Ha az elszámolt ügylet egy olyan ügyleti portfólió ré
sze, amelynek tekintetében letétet helyeztek el, a port
fóliót az adatszolgáltató szerződő fél által meghatáro
zott egyedi kóddal kell azonosítani. 

Ha az ügyleti portfólió a 648/2012/EU rendelet adat
szolgáltatási körébe tartozó származtatott ügyletet is 
tartalmaz, a portfólió kódjának meg kell egyeznie 
a 648/2012/EU rendelet szerinti adatszolgáltatásban 
megadottal. 

I I I N 

98 Az intézkedés típusa Az adatszolgáltatásban meg kell adni a következő in
tézkedéstípusok valamelyikét: 

a)  az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó 
első adatszolgáltatás esetében: „Új”; 

b)  az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó 
korábbi adatszolgáltatás módosítása esetében: „Mó
dosítás”. Idetartozik az is, ha egy adott pozícióra 
vonatkozó korábbi adatszolgáltatást azért aktuali
zálnak, hogy feltüntessék az adott pozícióval kap
csolatos új ügyleteket; 

c)  értékpapír- vagy árukölcsönzési ügylethez kötődő 
értékpapír vagy áru értékelése esetén: „Értékelés 
aktualizálása”;  

I I I I 
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d) a biztosítékra vonatkozó adatok – ideértve a bizto
síték értékelését is – módosítása esetén: „Biztosíték 
aktualizálása”; 

e)  téves adatszolgáltatás törlése esetén, ha az érintett 
értékpapír-finanszírozási ügylet nem jött létre vagy 
nem tartozott az értékpapír-finanszírozási ügyle
tekre vonatkozó adatszolgáltatási követelmény ha
tály alá, de arról mégis adatot szolgáltattak a keres
kedési adattár felé: „Hiba”; 

f)  a korábbi adatszolgáltatásban helytelenül megadott 
adatmezők helyesbítése esetén: „Helyesbítés”; 

g)  nyílt végű értékpapír-finanszírozási ügylet lezárása 
vagy zárt végű értékpapír-finanszírozási ügylet idő 
előtti lezárása esetén: „Lezárás/Idő előtti lezárás”; 

h)  olyan értékpapír-finanszírozási ügylet esetén, 
amelyről új ügyletként is adatot kell szolgáltatni, 
és amely ugyanazon a napon külön pozíciós adat
szolgáltatás részét is képezi: „Pozíció-összetevő”.  

99 Szint Annak jelzése, hogy az adatszolgáltatás ügyleti vagy 
pozíciószintre vonatkozik-e. 

A pozíciószintű adatszolgáltatást csak az ügyletszintű 
adatszolgáltatás kiegészítéseként lehet használni a ke
reskedés utáni eseményekre vonatkozó adatszolgálta
táshoz, és csak akkor, ha a pozíció felcserélhető ter
mékekre vonatkozó egyedi ügyleteket váltott fel. 

I I I N  

3. táblázat 

Letéti adatok 

Szám Mező Szolgáltatandó adatok Repo BSB SL ML 

1 Az adatszolgáltatás 
időbélyegzője 

Az adatszolgáltatás kereskedési adattárhoz való be
nyújtásának dátuma és időpontja. 

I I I N 

2 Esemény dátuma Az értékpapír-finanszírozási ügylettel kapcsolatos, az 
adatszolgáltatás tárgyát képező esemény dátuma. Az 
„Értékelés aktualizálása”, „Biztosíték aktualizálása”, 
„Újrafelhasználás aktualizálása”, „Letét aktualizálása” 
intézkedéstípus esetében az adatszolgáltatásban meg
adott információ dátuma. 

I I I N 

3 Az adatszolgáltatást 
végző szervezet 

Az adatszolgáltatást végző szervezet egyedi kódja. Ha 
az adatszolgáltatás elvégzését harmadik félre vagy 
a másik szerződő félre ruházzák: a megbízott szerve
zet egyedi kódja. 

I I I N 

2019.3.22. L 81/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU   



Szám Mező Szolgáltatandó adatok Repo BSB SL ML 

4 Adatszolgáltató 
szerződő fél 

Az adatszolgáltató szerződő fél egyedi kódja. I I I N 

5 Az 
adatszolgáltatásért 
felelős szervezet 

Ha az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikke (3) bekezdé
sének megfelelően a másik szerződő fél adatszolgálta
tásáért a pénzügyi szerződő fél felelős: a pénzügyi 
szerződő fél egyedi kódja. 

Ha az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikke (3) bekezdé
sének megfelelően az átruházható értékpapírokkal 
foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV) 
adatszolgáltatásáért az alapkezelő társaság felelős: az 
alapkezelő társaság egyedi kódja. 

Ha az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikke (3) bekezdé
sének megfelelően az alternatív befektetési alap (ABA) 
adatszolgáltatásáért az alternatívbefektetésialap-kezelő 
(ABAK) felelős: az ABAK egyedi kódja. 

I I I I 

6 Másik szerződő fél Annak a szervezetnek az egyedi kódja, amellyel az 
adatszolgáltató szerződő fél megkötötte az értékpapír- 
finanszírozási ügyletet. 

I I I N 

7 Portfólió kódja Azt az ügyleti portfóliót, amelynek tekintetében leté
tet helyeztek el, az adatszolgáltató szerződő fél által 
meghatározott egyedi kóddal kell azonosítani. 

Ha az ügyleti portfólió a 648/2012/EU rendelet adat
szolgáltatási körébe tartozó származtatott ügyletet is 
tartalmaz, a portfólió kódjának meg kell egyeznie 
a 648/2012/EU rendelet szerinti adatszolgáltatásban 
megadottal. 

I I I N 

8 Nyújtott alapletét Az adatszolgáltató szerződő fél által a másik szerződő 
fél számára nyújtott alapletét értéke. 

Ha az alapletét nyújtására portfóliószinten kerül sor, 
ebben a mezőben a portfólió fedezeteként nyújtott 
alapletét teljes értékét kell megadni. 

I I I N 

9 A nyújtott alapletét 
pénzneme 

A nyújtott alapletét pénzneme. I I I N 

10 Nyújtott változó 
letét 

Az adatszolgáltató szerződő fél által a másik szerződő 
fél számára nyújtott – többek között pénzeszközben 
kiegyenlített – változó letét értéke. 

Ha a változó letét nyújtására portfóliószinten kerül 
sor, ebben a mezőben a portfólió fedezeteként nyúj
tott változó letét teljes értékét kell megadni. 

I I I N 
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11 A nyújtott változó 
letét pénzneme 

A nyújtott változó letét pénzneme. I I I N 

12 Kapott alapletét Az adatszolgáltató szerződő fél által a másik szerződő 
féltől kapott alapletét értéke. 

Ha a kapott alapletét portfóliószintre vonatkozik, eb
ben a mezőben a portfólió fedezeteként kapott alaple
tét teljes értékét kell megadni. 

I I I N 

13 A kapott alapletét 
pénzneme 

A kapott alapletét pénzneme. I I I N 

14 Kapott változó letét Az adatszolgáltató szerződő fél által a másik szerződő 
féltől kapott – többek között pénzeszközben kiegyen
lített – változó letét értéke. 

Ha a kapott változó letét portfóliószintre vonatkozik, 
ebben a mezőben a portfólió fedezeteként kapott vál
tozó letét teljes értékét kell megadni. 

I I I N 

15 A kapott változó 
letét pénzneme 

A kapott változó letét pénzneme. I I I N 

16 Nyújtott 
többletbiztosíték 

Az előírt biztosítékon felül nyújtott többletbiztosíték 
értéke. 

I I I N 

17 A nyújtott 
többletbiztosíték 
pénzneme 

A nyújtott többletbiztosíték pénzneme. I I I N 

18 Kapott 
többletbiztosíték 

Az előírt biztosítékon felül kapott biztosíték értéke. I I I N 

19 A kapott 
többletbiztosíték 
pénzneme 

A kapott többletbiztosíték pénzneme. I I I N 

20 Az intézkedés típusa Az adatszolgáltatásban meg kell adni a következő in
tézkedéstípusok valamelyikét: 

a)  új letéti egyenleg esetében: „Új”; 

b) a letétek adatainak módosítása esetén: „Letét aktua
lizálása”;  

I I I N 
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c)  téves adatszolgáltatás törlése esetén: „Hiba”; 

d)  a korábbi adatszolgáltatásban helytelenül megadott 
adatmezők helyesbítése esetén: „Helyesbítés”.  

4. táblázat 

Újrafelhasználásra, pénzeszköz-újrabefektetésre és finanszírozási forrásokra vonatkozó adatok 

Szám Mező Szolgáltatandó adatok Repo BSB SL ML 

1 Az adatszolgáltatás 
időbélyegzője 

Az adatszolgáltatás kereskedési adattárhoz való be
nyújtásának dátuma és időpontja. 

I I I I 

2 Esemény dátuma Az értékpapír-finanszírozási ügylettel kapcsolatos, az 
adatszolgáltatás tárgyát képező esemény dátuma. Az 
„Értékelés aktualizálása”, „Biztosíték aktualizálása”, 
„Újrafelhasználás aktualizálása”, „Letét aktualizálása” 
intézkedéstípus esetében az adatszolgáltatásban meg
adott információ dátuma. 

I I I I 

3 Az adatszolgáltatást 
végző szervezet 

Az adatszolgáltatást végző szervezet egyedi kódja. Ha 
az adatszolgáltatás elvégzését harmadik félre vagy 
a másik szerződő félre ruházzák: a megbízott szerve
zet egyedi kódja. 

I I I I 

4 Adatszolgáltató 
szerződő fél 

Az adatszolgáltató szerződő fél egyedi kódja. I I I I 

5 Az 
adatszolgáltatásért 
felelős szervezet 

Ha az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikke (3) bekezdé
sének megfelelően a másik szerződő fél adatszolgálta
tásáért a pénzügyi szerződő fél felelős: a pénzügyi 
szerződő fél egyedi kódja. 

Ha az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikke (3) bekezdé
sének megfelelően az átruházható értékpapírokkal 
foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV) 
adatszolgáltatásáért az alapkezelő társaság felelős: az 
alapkezelő társaság egyedi kódja. 

Ha az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikke (3) bekezdé
sének megfelelően az alternatív befektetési alap (ABA) 
adatszolgáltatásáért az alternatívbefektetésialap-kezelő 
(ABAK) felelős: az ABAK egyedi kódja. 

I I I I 

A 6. mezőt minden egyes biztosíték-összetevő tekintetében külön ki kell tölteni. 

6 Biztosíték-összetevő 
típusa 

A biztosíték-összetevő típusának jelzése. I I I I 
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A 7., 8., 9. és 10. mezőt minden egyes értékpapír tekintetében külön ki kell tölteni. 

7 Biztosíték-összetevő A biztosítékként használt értékpapír azonosítója. I I I I 

8 Az újrafelhasznált 
biztosíték értéke 

Az újrafelhasznált biztosíték teljes értéke, ha az az ér
tékpapír-finanszírozási ügylet ügyleti szintjén kiszá
mítható. 

I I I I 

9 A biztosíték becsült 
újrafelhasználása 

Ha az újrafelhasznált biztosíték tényleges értéke nem 
ismert vagy nem számítható ki, akkor az újrafelhasz
nálás értékét az egyedi pénzügyi eszközök szintjén 
kell becsülni, az FSB 2017. január 25-i jelentésében 
megállapítottak szerint (Transforming Shadow Banking 
into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral 
Re-Use: Measure and Metrics/Az árnyékbankok átalakí
tása reziliens, piaci alapú finanszírozássá – A nem 
pénzeszközben nyújtott biztosítékok újrafelhaszná
lása: mérés és mérőszámok). 

I I I I 

10 Újrafelhasznált 
biztosíték pénzneme 

Az újrafelhasznált biztosíték tényleges vagy becsült ér
tékének pénzneme. 

I I I I 

11 Újrabefektetés 
kamatlába 

A pénzeszközben kapott biztosíték kölcsönnyújtó 
általi újrabefektetése során kapott átlagos kamatláb. 

N N I N 

Pénzeszközben nyújtott biztosíték újrabefektetése esetén a 12., 13. és 14. mezőt minden egyes befektetés és minden egyes pénznem 
tekintetében külön ki kell tölteni. 

12 Az újrabefektetett 
pénzeszköz- 
befektetés típusa 

Az újrabefektetés típusa. N N I N 

13 Az újrabefektetett 
pénzeszköz összege 

Az újrabefektetett pénzeszköz összege egy adott 
pénznemben. 

N N I N 

14 Az újrabefektetett 
pénzeszköz 
pénzneme 

Az újrabefektetett pénzeszköz pénzneme. N N I N 

Értékpapírügylethez kapcsolódó hitel esetében a szerződő félnek a 15., 16. és 17. mezőt minden egyes finanszírozási forrás tekinte
tében külön ki kell töltenie, szervezeti szintű adatok megadásával. 

15 Finanszírozási 
források 

Értékpapírügylethez kapcsolódó hitelek finanszírozá
sához használt források. 

N N N I 

16 A finanszírozási 
források piaci értéke 

A 15. mezőben említett finanszírozási források piaci 
értéke. 

N N N I 

17 A finanszírozási 
források pénzneme 

A finanszírozási források piaci értékének pénzneme. N N N I 

18 Az intézkedés típusa Az adatszolgáltatásban meg kell adni a következő in
tézkedéstípusok valamelyikét: 

a)  új újrafelhasználási egyenleg esetében: „Új”;  

I I I I 
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b)  az újrafelhasználás adatainak módosítása esetén: 
„Újrafelhasználás aktualizálása”; 

c)  téves adatszolgáltatás törlése esetén: „Hiba”; 

d)  a korábbi adatszolgáltatásban helytelenül megadott 
adatmezők helyesbítése esetén: „Helyesbítés”.   
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