
 

 

A Magyar Nemzeti Bank 17/2021. (XII.8.) számú ajánlása  

a piaci adatok kereskedés előtti és kereskedés utáni átláthatósági szabályok céljából 

történő közzétételéről  

 

I. Az ajánlás célja és hatálya 

 

Az ajánlás célja a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által felügyelt kereskedési 

helyszínek1, jóváhagyott közzétételi mechanizmusok2 (a továbbiakban: APA-k), 

összesítettadat-szolgáltatók3 (a továbbiakban: CTP-k) és rendszeres internalizálók4 által a 

kereskedés előtti és kereskedés utáni átláthatósági szabályok céljából közzéteendő piaci 

adatokkal összefüggésben az MNB elvárásainak a megfogalmazása, és ezzel a jogalkalmazás 

kiszámíthatóságának növelése, a vonatkozó jogszabályok egységes alkalmazásának 

elősegítése. 

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (a továbbiakban: ESMA) 2021. augusztus 18-án végleges 

iránymutatásokat5 adott ki a piaci adatok tekintetében a MiFID II irányelvben6, illetve a MiFIR-

rendeletben7 foglalt kötelezettségekről (a továbbiakban: ESMA Iránymutatás). Az MNB az 

ESMA Iránymutatás által megfogalmazott elvárásokat alapul véve jelen ajánlásban 

meghatározza a piaci adatok tekintetében előírt kötelezettségekkel kapcsolatos 

részletszabályokat. Az MNB a jelen ajánlás közzétételével biztosítja az ESMA Iránymutatásban 

foglaltaknak való megfelelést. 

Az ajánlás címzettjei a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint 

az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Bszt.) hatálya alá tartozó kereskedési helyszínek, APA-k, CTP-k és rendszeres 

internalizálók (a továbbiakban együttesen: piaciadat-szolgáltató). Az ajánlás X. „A piaci adatok 

közzétételt követően 15 perccel történő ingyenes elérhetővé tételére vonatkozó 

kötelezettség” fejezete a rendszeres internalizálókra nem alkalmazandó. 

Jelen ajánlás a MiFIR-rendelet 13. cikkével, 15. cikk (1) bekezdésével és 18. cikk (8) 

bekezdésével, illetve az azokat részletesen meghatározó, az (EU) 2017/567 felhatalmazáson 

alapuló rendelet8 6–11. cikkeivel, valamint a Bszt. 2021. december 31-ig hatályos 154/K-

154/N. §-aival, és ezen rendelkezésekkel kapcsolatosan a részletszabályokra vonatkozó, az 

 

1 A Bszt. 4. § (2) bekezdés 34a. pontjában szereplő fogalommeghatározás szerint.  
2 A Bszt. 4. § (2) bekezdés 1c. pontjában szereplő fogalommeghatározás szerint. 
3 A Bszt. 4. § (2) bekezdés 11c. pontjában szereplő fogalommeghatározás szerint. 
4 A Bszt. 4. § (2) bekezdés 56. pontjában szereplő fogalommeghatározás szerint.  
5https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1564263_guidelines_mifid_ii_mifir_obligations_on_market_data_hu.pdf  
6 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és 
a 2011/61/EU irányelv módosításáról 
7 Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet 
módosításáról 
8 A Bizottság (EU) 2017/567 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. május 18.) a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 

egyes fogalommeghatározások, az átláthatóság, a portfóliótömörítés, valamint a termékszintű beavatkozással és a pozíciómenedzsmenttel 

kapcsolatos felügyeleti intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről [a továbbiakban: (EU) 2017/567 felhatalmazáson alapuló rendelet] 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1564263_guidelines_mifid_ii_mifir_obligations_on_market_data_hu.pdf
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(EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelet9 84–89. cikkeivel kapcsolatban 

alkalmazandó.  

2022. január 1-jétől a Bszt. előzőekben hivatkozott 154/K-154/N. §-ait felváltják a MiFIR- 

rendelet közvetlenül alkalmazandó rendelkezései, azaz az (EU) 2019/2175 rendelet10 4. 

cikkében meghatározott és a 2. szintű jogi aktusokban további részletekkel kiegészített 

rendelkezések. Jelen ajánlás III-X. fejezete tekintetében a 2022. január 1-jétől hatályos, 3. sz. 

mellékletben foglalt megfelelési táblázat szerinti vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre 

történik hivatkozás. 

Jelen ajánlás a jogszabályi rendelkezésekre teljeskörűen nem utal vissza az elvek és elvárások 

megfogalmazásakor, az ajánlás címzettjei a kapcsolódó jogszabályi előírásoknak való 

megfelelésre azonban természetesen továbbra is kötelesek. 

Jelen ajánlás adatkezelési, adatvédelmi kérdésekben iránymutatást nem fogalmaz meg, a 

személyes adatok kezelése vonatkozásában semmilyen elvárást nem tartalmaz, és az abban 

foglalt követelmények semmilyen módon nem értelmezhetők személyes adatok kezelésére 

vonatkozó felhatalmazásnak. Az ajánlásban rögzített felügyeleti elvárások teljesítésével 

összefüggésben történő adatkezelés kizárólag a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi 

rendelkezések betartásával végezhető. 

 

II. Értelmező rendelkezések 

 

1. Jelen ajánlás alkalmazásában: 

1.1. piaci adatok: azok az adatok, amelyeket a piaciadat-szolgáltatónak a kereskedés 

előtti és kereskedés utáni átláthatósági szabályok céljából közzé kell tenniük. A 

piaci adatok ebből következőn magukban foglalják az (EU) 2017/587 

felhatalmazáson alapuló rendelet11 I. mellékletében, valamint az (EU) 2017/583 

felhatalmazáson alapuló rendelet12 I. és II. mellékletében meghatározott részletes 

adatokat; 

 

9 A Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. április 25.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a 

befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések 

tekintetében történő kiegészítéséről [a továbbiakban: (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelet] 
10 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2175 rendelete (2019. december 18.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) 

létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet, az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) 

létrehozásáról szóló 1094/2010/EU rendelet, az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló 

1095/2010/EU rendelet, a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben 

referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről szóló (EU) 2016/1011 rendelet, valamint 

a pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló (EU) 2015/847 rendelet módosításáról [a továbbiakban: (EU) 2019/2175 rendelet] 
11 A Bizottság (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek a részvényekkel, letéti jegyekkel, tőzsdén kereskedett alapokkal, certifikátokkal és más hasonló pénzügyi 

eszközökkel kapcsolatos, kereskedési helyszínekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket és bizonyos 

részvények ügyleteinek kereskedési helyszínen vagy rendszeres internalizálónál való végrehajtására irányuló kötelezettséget meghatározó 

szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről [a továbbiakban: (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendelet] 
12 A Bizottság (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a kötvényekkel, strukturált pénzügyi termékekkel, kibocsátási egységekkel és származtatott termékekkel 
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1.2. késleltetett adatok: a közzététel után 15 perccel rendelkezésre bocsátott piaci 

adatok; 

1.3. piaci adatokra vonatkozó hasznosítási megállapodás: a piaciadat-szolgáltató és 

az ügyfél között a piaci adatok hasznosításának engedélyezése céljából létrejött 

megállapodás, amely a piaci adatokra vonatkozó politikában közzétett információkat 

és árakat tükrözi; 

1.4. piaci adatokra vonatkozó politika: a piaciadat-szolgáltató egy vagy több 

dokumentuma, amely felsorolja a piaci adatok rendelkezésre bocsátására vonatkozó 

releváns információkat, és tartalmazza többek között a piaci adatok díjaira, valamint a 

piaci adatokhoz való hozzáféréshez és azok hasznosításához szükséges közvetett 

szolgáltatásokra vonatkozó árjegyzékeket, valamint a piaci adatokra vonatkozó 

hasznosítási megállapodás fő kikötéseit és feltételeit. 

2. Az ajánlásban használt további fogalmak – eltérő rendelkezés hiányában – a MiFIR-

rendeletben és a Bszt.-ben meghatározottak szerint értelmezendők. 

 

III.  

Általános elvek 

 

3. A MiFIR-rendelet 13. cikke, 15. cikk (1) bekezdése és 18. cikk (8) bekezdése, 27h. cikk 

(1) és (2) bekezdése követelményeket határoznak meg a piaciadat-szolgáltató számára, 

amelyek alapján méltányos üzleti alapon piaci adatokat kell rendelkezésre 

bocsátaniuk, és gondoskodniuk kell az ezen információkhoz való 

megkülönböztetésmentes hozzáférésről. E követelményeket az (EU) 2017/567 

felhatalmazáson alapuló rendelet 6–11. cikke és az (EU) 2017/565 felhatalmazáson 

alapuló rendelet 84–89. cikke határozza meg részletesebben. 

4. Az (EU) 2017/567 felhatalmazáson alapuló rendelet és az (EU) 2017/565 

felhatalmazáson alapuló rendelet követelményei meghatározzák azt az elvet, hogy a 

piaci adatokat az adatok előállításának és forgalmazásának költségén alapuló áron kell 

rendelkezésre bocsátani, és számos közzétételi követelménynek való megfelelést írnak 

elő a piaciadat-szolgáltató számára, amelyek célja annak lehetővé tétele a piaci adatok 

felhasználói számára, hogy megértsék a piaci adatok árazásának módját, 

összehasonlíthassák a piaci adatokra vonatkozó ajánlatokat, és végső soron 

értékelhessék, hogy a piaci adatokat méltányos üzleti alapon bocsátják-e 

rendelkezésre. 

5. A MiFIR-rendelet 13. cikk (1) bekezdése előírja a kereskedési helyszínek számára, hogy 

az adatokat a közzétételt követően 15 perccel ingyenesen elérhetővé kell tenni 

 

kapcsolatos, kereskedési helyszínekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket meghatározó 
szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről [a továbbiakban: (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelet] 
 



 

 4/22 

(késleltetett adatok). A MiFIR 27g. cikk (1) bekezdése, valamint a 27h. cikk (1) és (2) 

bekezdése ugyanezen kötelezettséget írja elő az APA-k és a CTP-k számára. 

6. Az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelet 84. cikk (2) bekezdése és az (EU) 

2017/567 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikk (2) bekezdése szerint több 

követelmény és átláthatósági kötelezettség nem alkalmazandó azon piaciadat-

szolgáltatóra, amely ingyenesen kínál fel piaci adatokat. 

7. A piaci adatokra vonatkozó rendelkezések egy része azonban azon piaciadat-

szolgáltatóra is vonatkozik, akik ingyenesen bocsátanak rendelkezésre piaci adatokat, 

így ezen piaciadat-szolgáltatóra is alkalmazandóak a következő követelmények: 

- az összes ügyfél számára azonos feltételek mellett kell hozzáférést biztosítani a 

piaci adatokhoz;  

- a piaciadat-szolgáltatónak rugalmas kapacitásokkal kell rendelkezniük annak 

biztosítása érdekében, hogy az ügyfelek mindenkor gyorsan és 

megkülönböztetésmentesen hozzáférhessenek a piaci adatokhoz, valamint  

- a leválasztott piaci adatok biztosítására vonatkozó követelmény. 

A jelen pontban ismertetett rendelkezések következtében az ajánlás D), F) és K) 

iránymutatásaiban foglaltak azon piaciadat-szolgáltatóra is vonatkoznak, amely 

ingyenesen bocsát rendelkezésre piaci adatokat. 

8. A piaciadat-szolgáltató nem számíthat fel díjat a piaci adatokhoz való hozzáféréshez 

szükséges közvetett szolgáltatásokért, ha az adatokat ingyenesen szolgáltatja. 

9. A jogszabályi követelmények azonos megközelítést határoznak meg a kereskedési 

helyszínek, APA-k, CTP-k és rendszeres internalizálók tekintetében, fontos kiemelni, 

hogy a piaci adatokra vonatkozó követelmények hatálya eltér a piaciadat-szolgáltató 

négy típusa esetében. Például a kereskedési helyszíneknek a kereskedés előtti és a 

kereskedés utáni piaci adatokat is méltányos üzleti alapon kell rendelkezésre 

bocsátaniuk, a méltányos üzleti alapra vonatkozó követelmények a rendszeres 

internalizálók esetében viszont a kereskedés előtti piaci adatokra, az APA-k és a CTP-k 

esetében pedig a kereskedés utáni piaci adatokra korlátozódnak. A rendszeres 

internalizálók nem tartoznak a késleltetett adatokra vonatkozó követelmények hatálya 

alá, következésképpen nem minden követelmény alkalmazandó azonos mértékben 

valamennyi piaciadat-szolgáltatóra. Erre az ajánlás az adott iránymutatás esetében is 

felhívja a figyelmet. 

10. Az MNB az arányosság elvének érvényesítése érdekében az elvárásokkal kapcsolatosan 

figyelembe veszi a piaciadat-szolgáltatók eltérő jellegét, nagyságrendjét és 

összetettségét. Az arányosság elvére, a piaciadat-szolgáltatók eltérő működési 

modelljeire és költségstruktúráira figyelemmel az ajánlás nem harmonizálja a 

költségelszámolási módszereket, hanem helyette elvárja a piaciadat-szolgáltatótól, 

hogy a piaci adatok árának meghatározására szolgáló világos és dokumentált 

módszertannal rendelkezzen. Hasonlóképpen, annak elkerülése érdekében, hogy a 

folyamatos aukciós ajánlati könyves kereskedési rendszert működtető piaciadat-
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szolgáltató nagy működési és adminisztratív teherrel szembesüljön a késleltetett 

kereskedés előtti adatok közzétételekor – továbbá tekintettel arra, hogy a nagyon 

granuláris kereskedés előtti adatok korlátozott hozzáadott értéket nyújtanak a 

felhasználók számára – az ilyen rendszerek esetében a késleltetett kereskedés előtti 

adatok rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettség az MNB elvárása szerint 

már azáltal teljesül, ha a piaciadat-szolgáltató hozzáférést biztosít a legjobb vételi és 

eladási árfolyamhoz. 

 

IV. A piaci adatokra vonatkozó világos és könnyen hozzáférhető politikák 

 

11. Az A) iránymutatás a MiFIR-rendelet 13. cikkét, 27g. cikk (1) bekezdését, valamint a 

27h. cikk (1) és (2) bekezdését egyértelműsíti, amelyeket az (EU) 2017/565 

felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 84–89. cikke és az (EU) 2017/567 

felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 6–11. cikke határozott meg 

részletesebben. 

 A) iránymutatás 

12. Az MNB elvárja, hogy a piaciadat-szolgáltató könnyen hozzáférhető, felhasználóbarát 

formában a weboldalán tegye közzé a piaci adatokra vonatkozó politikáját. 

Amennyiben a piaci adatokra vonatkozó politika egynél több dokumentumból áll, 

elvárt, hogy a piaciadat-szolgáltató ezt világosan jelezze, és a piaci adatokra vonatkozó 

politikát alkotó valamennyi dokumentumot egy helyen, a weboldalán tegye közzé. 

13. Az MNB elvárja, hogy a piaci adatokra vonatkozó politika világosan és egyértelműen 

ismertesse a piaci adatokra vonatkozó valamennyi releváns információt, többek között 

a felkínált piaci adatok árjegyzékét, valamint a felkínált piaci adatokhoz való 

hozzáféréshez és azok hasznosításához szükséges bármely közvetett szolgáltatást, 

lehetővé téve az ügyfelek számára, hogy megismerjék a rájuk vonatkozó díjakat és 

feltételeket. E tekintetben elvárt, hogy a piaciadat-szolgáltató legyen felkészülve arra, 

hogy szükség esetén részletesebben kifejtse a piaci adatokra vonatkozó politikáját. 

 

V. A piaci adatok költségalapon történő rendelkezésre bocsátása 

 

14. A B) és a C) iránymutatás az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 

85. cikkével és az (EU) 2017/567 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 7. 

cikkével kapcsolatosan az MNB elvárásait fogalmazza meg. 
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 B) iránymutatás 

15. Az MNB elvárja, hogy a piaciadat-szolgáltató világos és dokumentált 

költségelszámolási módszerekkel rendelkezzen a piaci adatok árának 

meghatározására. Elvárt, hogy ezen módszerek kiterjedjenek mind a közvetlenül 

felkínált piaci adatokra (azaz a piaci adatok díjaira), mind pedig a felkínált piaci 

adatokhoz való hozzáféréshez szükséges közvetett szolgáltatásokra, így például a 

csatlakozási díjakra vagy a piaci adatok felhasználásához és eléréséhez szükséges 

szoftverekre és hardverekre. Elvárt továbbá, hogy a piaciadat-szolgáltató a 

módszereket rendszeresen (pl. évente) vizsgálja felül. Idővel szükségessé válhat, hogy 

a piaciadat-szolgáltató kiigazítsa módszereit, és figyelembe vegye határköltségei 

változását. Például, ha a piaciadat-szolgáltató az IT-infrastruktúra-beruházások egy 

részét a piaci adatok előállítási és forgalmazási költségére osztja fel, a piaciadat-

szolgáltatóval szemben elvárás, hogy e költségek felosztásakor vegye figyelembe a 

beruházások értékcsökkenését. 

16. Elvárt, hogy a piaciadat-szolgáltató a módszertanában fejtse ki, hogy alkalmaz-e árrést, 

és hogy az árrést hogyan állapította meg.  

17. Elvárt, hogy a költségelszámolási módszertanok mutassák be, hogy a piaci adatok ára 

hogyan alapul a piaci adatok előállításának és forgalmazásának költségén. E célból 

szükséges, hogy minden módszertan azonosítsa azokat a költségeket, amelyek 

kizárólag a piaci adatok előállításához és forgalmazásához kapcsolódnak (közvetlen 

költségek), valamint azokat a költségeket, amelyekben más szolgáltatások is osztoznak 

(közös költségek). Adott esetben további megkülönböztetést is szükséges tenni a 

változó költségek és az állandó költségek között. 

18. Közvetlen költségek alatt olyan költségek értendők, amelyek kizárólag a piaci adatok 

előállításához és forgalmazásához kapcsolódnak, azaz a kifejezetten piaci adatok 

előállításával, illetve forgalmazásával foglalkozó munkatársak költségei és az 

ellenőrzések elvégzésének költségei. Közös költségek alatt olyan költségek értendők, 

amelyek akkor merülnek fel, amikor egyetlen bemeneti erőforrás feldolgozása 

egyidejűleg két vagy több különböző termékhez vezet, azaz pl. kereskedési ügylet 

végrehajtását és piaci adatok előállítását és forgalmazását is eredményezi. 

19. Az MNB elvárása szerint a más szolgáltatásokkal közös költségeket megfelelő felosztási 

kulcsok alapján, arányosan szükséges felosztani. A változó költségek olyan költségek, 

amelyek a piaci adatok egy pótlólagos egységének előállítása és forgalmazása 

érdekében merülnek fel, az állandó költségek pedig olyan költségek, amelyek nem 

változnak az előállított és forgalmazott piaci adatok mennyiségével. 

20. Annak biztosítása érdekében, hogy a piaci adatok előállításához és forgalmazásához 

kapcsolódó költségek felosztása a piaci adatok előállításának és forgalmazásának 

tényleges költségét, végső soron pedig az ügyfeleknek felszámított díjakat tükrözze, 

elvárt, hogy a módszertan tartalmazzon magyarázatot arra vonatkozóan, hogy mely 

költségek szerepelnek a piaci adatok díjaiban, különösen azon költségekhez 

kapcsolódó felosztási elvek és kulcsok megfelelőségére vonatkozóan, amelyekben a 
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piaci adatok előállítása és forgalmazása más szolgáltatásokkal osztozik. Elvárt, hogy a 

más szolgáltatásokkal megosztott költségek, így a közös költségek felosztásakor a 

piaciadat-szolgáltató nem használja felosztási elvként a vállalkozása különböző 

szolgáltatásai és tevékenységei által generált bevételeket, mivel ez a gyakorlat 

ellentétes azzal a kötelezettséggel, amely szerint a piaci adatok díjait (azaz a piaci 

adatokkal foglalkozó üzletág bevételeit) a piaci adatok előállításával és 

forgalmazásával járó költségek alapján szükséges megszabni. 

21. Abban az esetben, ha a piaciadat-szolgáltató engedélyezett tevékenysége a piaci 

adatok gyűjtésére és forgalmazására korlátozódik (pl. APA-k, illetve CTP-k esetében, 

illetve utóbbiaknál továbbá az ilyen adatok összesítésére), és nem eredményezi 

automatikusan valamely második termék előállítását, nem merülnek fel közös 

költségek sem.  

 C) iránymutatás 

22. Az MNB elvárja, hogy a piaciadat-szolgáltató csak a méltányos üzleti alapon történő 

díjfelszámítás elvét betartva alkalmazzon kötbérkikötéseket, amely nem lehet 

indokolatlan vagy túlzottan terhes. 

23. Azt biztosítandó, hogy a kötbérek indokoltak legyenek, a piaciadat-szolgáltató csak 

abban az esetben szabhat meg kötbért, ha bizonyított a piaci adatokra vonatkozó 

hasznosítási megállapodás megsértése, például egy ellenőrzés eredményeképpen, 

amelynek során megállapítást nyert, hogy az ügyfelek nem tartották be a piaci 

adatokra vonatkozó hasznosítási megállapodás feltételeit.  

24. Elvárt, hogy a piaci adatokra vonatkozó hasznosítási megállapodás feltételeinek be 

nem tartása esetére kikötött kötbér mértéke általánosságban azoknak a bevételeknek 

a visszanyerésén alapuljon, amely a hasznosítási megállapodásnak való megfelelés 

esetén keletkezett volna.  

25. Az MNB elvárja, hogy a piaciadat-szolgáltató ne alkalmazzon olyan gyakorlatokat, 

amelyek eredményeképpen pótlólagos bevételek keletkeznek annak alapján, hogy 

ügyfél nem felelt meg a megállapodás feltételeinek vagy nem tudta bizonyítani a 

feltételeknek való megfelelését. Ilyen gyakorlat lenne például a túlzott mértékű kamat 

felszámítása vagy a széles körű visszamenőleges hatály.  

26. Az MNB elvárja továbbá a piaciadat-szolgáltatótól annak biztosítását, hogy az 

ellenőrzési gyakorlatok ne generáljanak szükségtelen költségeket az adatok 

felhasználói számára, például az ellenőrzés hatókörének a piaci adatokra vonatkozó 

hasznosítási megállapodások megsértéseinek feltárásához szigorúan szükséges 

mértéken túli kiterjesztésével.  

27. A piaci adatokra vonatkozó hasznosítási megállapodások potenciális megsértéseinek 

felméréséhez szükséges információk összegyűjtése érdekében a piaciadat-szolgáltató 

– kizárólag e célból – kérheti az ügyfelek tájékoztatását az adatok felhasználásáról. 
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VI. A piaci adatok megkülönböztetésmentes rendelkezésre bocsátására irányuló 

kötelezettség 

 

28. A D)-G) iránymutatás az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 86. 

cikkével és az (EU) 2017/567 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 8. cikkével 

kapcsolatosan nyújt további iránymutatást. 

 D) iránymutatás 

29. Az MNB elvárja, hogy a piaciadat-szolgáltató a piaci adatokra vonatkozó politikájában 

ismertesse az ügyfelek kategóriáit, és azt, hogy hogyan veszi figyelembe az adatok 

felhasználását az ügyfelek kategóriáinak meghatározásához. Elvárt, hogy a felhasznált 

kritériumok 

(i) tényszerű elemekre alapuljanak, könnyen ellenőrizhetőek és kellőképpen 

általánosak legyenek ahhoz, hogy egynél több ügyfélre vonatkozhassanak;  

(ii) olyan módon kerüljenek kifejtésre, hogy az ügyfelek képesek legyenek 

megérteni, mely kategóriába tartoznak. 

30. Elvárt továbbá, hogy a piaciadat-szolgáltató a piaci adatokra vonatkozó politikájában 

fejtse ki az egyes felhasználások tekintetében alkalmazandó díjakat és feltételeket, 

továbbá az egyes ügyfélkategóriákra vonatkozó díjak és feltételek bármely eltéréseit, 

valamint a piaci adatokra vonatkozó politika bármely olyan módosítását indokolja meg, 

amelynek eredményeképpen – objektív okokból – változik az ügyfelek besorolása.  

 E) iránymutatás 

31. Elvárt, hogy a különböző ügyfél-kategóriák leírása mellett a piaciadat-szolgáltató a 

piaci adatokra vonatkozó politikájában tisztázza, hogyan alkalmazza a díjakat abban az 

esetben, ha egy ügyfél potenciálisan egynél több ügyfél-kategóriába tartozik, például, 

ha az ügyfél egyidejűleg többféle módon használja fel az adatokat. Ilyen esetben a 

piaciadat-szolgáltató csak egyszer számíthat fel díjat az adatok rendelkezésre 

bocsátásáért, egyetlen ügyfél-kategória alkalmazásával. Kivételképpen az MNB 

megítélése szerint a piaciadat-szolgáltató az adatok ügyfelek általi többféle és 

jelentősen különböző felhasználása esetén a vonatkozó díjat arányos növekménnyel 

emelheti.  

32. Az MNB elvárja, hogy a piaciadat-szolgáltató a piaci adatokra vonatkozó politikájában 

világosan jelenítse meg a növekmény összegét, annak alkalmazásának eseteit, és adjon 

magyarázatot arra vonatkozóan, hogy megfelel annak az elvnek, amely szerint a piaci 

adatok árának az adatok előállítási és forgalmazási költségén kell alapulnia, észszerű 

árrés alkalmazása mellett. 

 F) iránymutatás 

33. A technikai mechanizmusokkal összefüggésben az MNB elvárja, hogy a piaciadat-

szolgáltató az azonos kategóriába tartozó ügyfelek számára ugyanazokat a választási 

lehetőségeket kínálja fel. Elvárt, hogy a piaciadat-szolgáltató gondoskodjon arról, hogy 
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a technikai mechanizmusok, beleértve a késleltetést és az összekapcsolást, ne 

okozzanak megkülönböztetést, és ne teremtsenek tisztességtelen előnyt. Elvárt 

továbbá, hogy a piaciadat-szolgáltató az elfogadott végleges megoldás bármely 

esetleges eltérését az érvényes műszaki korlátok alapján indokolja meg. 

 G) iránymutatás 

34. Az MNB elvárja, hogy az árengedmény-politika piaciadat-szolgáltató általi 

közzétételekor a piaciadat-szolgáltató világosan írja le az árengedmény 

alkalmazásának hatályát, feltételeit és módozatait (pl. az árengedmény időtartama).  

35. Elvárt, hogy az árengedmények alkalmazásának feltételei  

(i) tényszerű elemekre alapuljanak, könnyen ellenőrizhetőek és kellőképpen 

általánosak legyenek ahhoz, hogy egynél több ügyfélre vonatkozhassanak; 

(ii) olyan módon kerüljenek kifejtésre, hogy az ügyfelek képesek legyenek 

megérteni, hogy az árengedmény vonatkozik-e rájuk, illetve mikor vonatkozik 

rájuk. 

36. Összhangban azzal az elvvel, hogy a piaci adatokat megkülönböztetésmentesen 

szükséges rendelkezésre bocsátani, elvárt, hogy az árengedmény alkalmazását a 

piaciadat-szolgáltató ne használja fel arra, hogy további ügyfél-kategóriákat vagy 

adatfelhasználási eseteket teremtsen. Hasonlóképpen elvárt az adatok leválasztott 

rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatosan, hogy a 

csomagban értékesített szolgáltatások után adott árengedmény ne haladja meg a 

külön felkínált szolgáltatások árát13.  

 

VII. Felhasználónkénti díjak 

 

37. A H)–I) iránymutatás az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 87. 

cikkében és az (EU) 2017/567 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 9. cikkében 

foglaltakkal kapcsolatosan az MNB elvárásait fejti ki. 

 H) iránymutatás 

38. Az MNB elvárása szerint a felhasználói alapon történő díjkiszabást a megjelenített 

adatok díjainak felszámítására szolgáló olyan modellként szükséges értelmezni, amely 

lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy elkerüljék a többszörös számlázást abban az 

esetben, ha a piaci adatokat több adatszolgáltatón vagy előfizetésen keresztül szerzik 

be. Elvárt, hogy a piaciadat-szolgáltató a megjelenített adatok tekintetében az aktív 

felhasználók számát használja fel elszámolási egységként, lehetővé téve az ügyfelek 

számára, hogy az adatokhoz hozzáférő aktív felhasználók száma alapján, ne pedig 

eszközönként vagy adattermékenként fizessenek. 

 

13 Vö. a K) iránymutatásban foglaltakkal. 
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 I) iránymutatás 

39. Elvárt, hogy a piaciadat-szolgáltató biztosítsa, hogy a felhasználói alapon történő 

fizetés igénybevételére való jogosultsághoz megkövetelt feltételek a felhasználói 

alapon történő fizetés megvalósíthatóságához szükséges feltételekre korlátozódjanak. 

Az MNB elvárja, hogy a jogosultsági feltételek különösen a következőket jelentsék:  

(i) az ügyfél képes helyesen azonosítani azoknak az aktív felhasználóknak a 

számát, akik a szervezeten belül hozzá fognak férni az adatokhoz, és  

(ii) az ügyfél jelenti a piaciadat-szolgáltatónak az aktív felhasználók számát.  

A piaciadat-szolgáltató ezen túlmenően kezdeti előzetes ellenőrzést végezhet, hogy 

meggyőződjön a felhasználók számáról, illetve az ügyfél jogosultságáról. 

 J) iránymutatás 

40. Amennyiben a piaciadat-szolgáltató aránytalannak tartja a felhasználói alapon történő 

díjszabást az adatok rendelkezésre bocsátásának költségéhez képest, és ezt a 

lehetőséget nem tudja felkínálni az ügyfeleknek, az MNB elvárja, hogy tegye közzé 

ennek indokait üzleti modellje azon sajátos jellemzőinek a feltüntetésével, amelyek 

aránytalanná teszik a felhasználói alapon történő díjszabás alkalmazását, továbbá 

annak indokát, hogy e jellemzők miért teszik a modell bevezetését 

megvalósíthatatlanná. Abban az esetben, ha az akadályozó tényezők túlzott 

adminisztratív költségekkel járnak, a piaciadat-szolgáltatónak az arányosságra 

vonatkozó magyarázatában magas szinten és provizórikus jelleggel jeleznie szükséges, 

hogy milyen költséggel járna a felhasználói alapon történő díjszabás megvalósítása. 

 

VIII. Az adatok leválasztására irányuló kötelezettség 

 

41. A K) iránymutatás az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 88. 

cikkét és az (EU) 2017/567 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikkét 

egyértelműsíti.  

 K) iránymutatás 

42. Elvárt, hogy a piaciadat-szolgáltató mindig tájékoztassa az ügyfeleket arról, hogy a piaci 

adatok megvásárlására további szolgáltatásoktól elkülönítetten is lehetőségük van („az 

adatok leválasztása”). Ezeket a további szolgáltatásokat úgy kell értelmezni, hogy 

magukban foglalják a kereskedés előtti és utáni átláthatósági adatoktól különböző 

adatok rendelkezésre bocsátását (pl. környezeti, társadalmi és irányítási adatok, 

adatelemzések). Elvárt, hogy a piaciadat-szolgáltató a piaci adatok megvásárlását ne 

kösse további szolgáltatások igénybevételéhez.  

43. Az MNB elvárja, hogy a csomagban értékesített és a leválasztott adatok árait a piaci 

adatokról szóló politikában a piaciadat-szolgáltató világosan tegye közzé. 
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IX. Átláthatósági kötelezettségek 

 

44. Az L)–P) iránymutatás az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 

89. cikkével és az (EU) 2017/567 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. 

cikkével kapcsolatosan foglalja össze az MNB elvárásait.  

 L) iránymutatás 

45. Az MNB elvárja, hogy a piaciadat-szolgáltató a jelen ajánlás 1. sz. mellékletében foglalt 

terminológiát alkalmazza a piaci adatokra vonatkozó politikájában és árjegyzékében. 

Amennyiben a piaciadat-szolgáltató más terminusokat használ, elvárt, hogy e 

terminusokhoz a piaci adatokra vonatkozó politikájában vagy árjegyzékében világos 

fogalommeghatározást szükséges adnia.  

 M) iránymutatás 

46. Az árak összehasonlításának megkönnyítése érdekében elvárt, hogy a piaciadat-

szolgáltató a piaci adatokra vonatkozó politikájában és a sablonban a megjelenített 

adatok árát az aktív felhasználók száma szerint adja meg.  

47. Az MNB elvárja, hogy a piaciadat-szolgáltató minden esetben kínálja fel az ügyfél 

számára azt a lehetőséget, hogy a megjelenített adatokhoz való hozzáférés mérése az 

aktív felhasználók számán alapuljon. Ezen túlmenően a piaciadat-szolgáltató a piaci 

adatokra vonatkozó politikájában másik elszámolási egységet is meghatározhat a 

megjelenített adatok tekintetében (pl. az adatokhoz való hozzáférés érdekében az 

ügyfél számára megengedett megjelenítési alkalmazások, mint pl. asztali 

alkalmazások, mobileszközök, faliújságok száma). Az aktív felhasználók számától eltérő 

elszámolási egység alkalmazása esetén elvárt, hogy a piaciadat-szolgáltató a piaci 

adatokra vonatkozó politikájában fejtse ki, hogy hogyan alkalmazza a díjakat, valamint 

azt is, hogy ez a választási lehetőség milyen körülmények között érhető el. Az MNB 

elvárja továbbá, hogy piaciadat-szolgáltató tegye lehetővé az ügyfelek számára, hogy 

preferenciájuknak megfelelően szabadon válasszák meg az elszámolási egységet.  

48. Az MNB elvárása szerint a piaciadat-szolgáltatónak a piaci adatokra vonatkozó 

politikájában világosan fel kell tüntetnie a nem megjelenített adatok elszámolási 

egységét, annak alkalmazását és egy arra vonatkozó magyarázatot is, hogy a 

felhasznált adatforgalmazási rendszerre figyelemmel (pl. eszközök, szerverek, IT- vagy 

felhőalkalmazások) miért tartja a választott módszert a legalkalmasabbnak arra, hogy 

összesítse a nem megjelenített adatok ügyfelek számára történő rendelkezésre 

bocsátását. Elvárt, hogy a nem megjelenített adatok tekintetében a piaciadat-

szolgáltató által használt elszámolási egység kizárólagos legyen, ami azt jelenti, hogy 

nem lehet két vagy több elszámolási egységet kombinálni a hozzáférés mértékének 

összesítése céljából.  
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 N) iránymutatás  

49. Az MNB elvárja, hogy a piaciadat-szolgáltató az (EU) 2017/565 rendelet 89. cikkében 

és az (EU) 2017/567 rendelet 11. cikkében előírt információkat a jelen ajánlás 2. sz. 

mellékletében megadott sablon alkalmazásával tegye közzé.  

50. A piaciadat-szolgáltatónak a részletezettség szempontjából egységesen szükséges 

biztosítania az információkat, annak érdekében, hogy a közzététel lehetővé tegye az 

ügyfelek számára az ajánlatok érdemi összehasonlítását (pl. eszközosztályonként és 

éves alapon). Az MNB elvárja, hogy piaciadat-szolgáltató az információkat adott 

esetben a kereskedés előtti és utáni adatok tekintetében külön adja meg.  

51. Az MNB célszerűnek tartja, ha a sablonban nem kerülnek megjelölésre az átláthatósági 

kötelezettség hatályán kívül eső további információk. Az MNB elvárása szerint a 

piaciadat-szolgáltatónak azonban gondoskodnia szükséges arról, hogy az ügyfelek 

könnyen hozzáférjenek az esetleges további információkhoz (pl. az azon vonatkozó 

kiadványra való hivatkozás beillesztésével, amely tájékoztatást és indokolást tartalmaz 

az adattermék és engedélyek vagy a meghatározott ügyfél-kategóriák 

megkülönböztetésére használt pótlólagos kritériumokkal kapcsolatban, a D)–G) 

iránymutatásban feltüntetettek szerint).  

 O) iránymutatás  

52. Az MNB elvárja, hogy a piaciadat-szolgáltató tegyen közzé egy összefoglalót a jelen 

ajánlás 2. sz. mellékletében megadott sablon segítségével arról, hogy hogyan szabja 

meg az árat, valamint egy részletesebb magyarázatot az (EU) 2017/567 

felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikk e) pontjának és az (EU) 2017/565 

felhatalmazáson alapuló rendelet 89. cikk (2) bekezdés e) pontjának való megfelelés 

érdekében alkalmazott költségelszámolási módszertanra vonatkozóan.  

53. Elvárt, hogy a magyarázat tartalmazza többek között a piaci adatok díjaiban foglalt 

összes költségtípus listáját, az ezen költségekre adott példákkal együtt, valamint a 

közös költségek és a más szolgáltatásokkal megosztott egyéb költségek felosztásának 

elveit és kulcsait. Elvárt továbbá, hogy a piaciadat-szolgáltató tegye közzé, hogy 

alkalmaz-e árrést a piaci adatok díjaiban, és ki kell fejtenie, hogy hogyan biztosítja, 

hogy ezen árrések észszerűek legyenek.  

54. A piaciadat-szolgáltató nem köteles közzétenni a piaci adatok előállításának vagy 

forgalmazásának tényleges költségeit és az árrés tényleges mértékét. A költségekre és 

árrésekre vonatkozóan adott magyarázó információknak azonban lehetővé kell 

tenniük a felhasználók számára annak megértését, hogy a piaciadat-szolgáltató hogyan 

határozta meg a piaci adatok árát, valamint az információknak lehetővé kell tenniük a 

különböző piaciadat-szolgáltatók módszertanainak az összehasonlítását.  

 P) iránymutatás  

55. Elvárt, hogy a piaciadat-szolgáltató a piaci adatokra vonatkozó hasznosítási 

megállapodásban adja meg ellenőrzési gyakorlatainak valamennyi feltételét és 
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módozatát (gyakoriság, visszamérési időszak, kiértesítési idő, az adatok bizalmassága 

stb.). Elvárt továbbá, hogy a piaci adatokra vonatkozó hasznosítási megállapodás 

térjen ki arra is, hogy a piaci adatok díjai visszamenőlegesen alkalmazhatók-e, továbbá 

azt is világosan ki kell fejtse, hogy az ügyfelektől milyen előkészületeket várnak el az 

ellenőrzés előtt (milyen információkat, mennyi időn át szükséges tárolni stb.). Az MNB 

elvárja, hogy minden ellenőrzés a piaciadat-szolgáltató és a felhasználók közötti 

együttműködés szükségességét szem előtt tartva kerüljön végrehajtásra. 

X. A piaci adatok közzétételt követően 15 perccel történő ingyenes elérhetővé tételére 

vonatkozó kötelezettség 

56. A Q)–S) iránymutatás a MiFIR-rendelet 13. cikkéhez, a 27g. cikk (1) és (2) 

bekezdéséhez, valamint a 27h. cikk (1) és (2) bekezdéséhez kapcsolódik.  

 Q) iránymutatás 

57. Az MNB elvárja, hogy a piaciadat-szolgáltató a késleltetett adatokhoz való ingyenes 

hozzáférést bármely ügyfél, köztük a szakmai ügyfelek számára is biztosítsa. A 

piaciadat-szolgáltató előírhat egyszerű regisztrációt annak nyomon követése céljából, 

hogy ki fér hozzá a késleltetett adatokhoz, azzal a feltétellel, hogy az adatoknak 

továbbra is könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük bármely felhasználó számára.  

58. Az MNB elvárja, hogy a késleltetett adatok közzététele a kereskedési helyszínek által 

működtetett valamennyi kereskedési rendszert felölelje. Elvárt, hogy a kereskedés 

utáni adatok valamennyi releváns mezőt tartalmazzák a kereskedés utáni átláthatóság 

céljából, beleértve az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendeletben és az (EU) 

2017/583 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott jelzéseket is. Ami a 

kereskedés előtti adatokat illeti, tekintettel egyrészt a kereskedés előtti adatok nagy 

mennyiségéből adódó kihívásokra, másrészt pedig az adatfelhasználók igényeire, 

elegendőnek minősül a rendelkezésre álló első aktuális legjobb vételi és eladási 

árfolyamok, valamint az ezen árak melletti kereskedési szándék mértékének 

megadása. 

 R) iránymutatás  

59. Az MNB elvárja, hogy a késleltetett adatokat a piaciadat-szolgáltató a felhasználók 

szükségleteihez igazodó formátumban bocsássa rendelkezésre, és kellő időn át 

elérhetőek legyenek.  

60. Az (EU) 2017/571 felhatalmazáson alapuló rendelet 14. cikke szerint a késleltetett 

kereskedés utáni adatok esetében az adatokat gép által olvasható formátumban kell 

rendelkezésre bocsátani, és azoknak általánosan használt programokban kell 

elérhetőnek lenniük. Elvárt, hogy a felhasználó automatizálhassa az adatok kinyerését. 

Az adatoknak az összes kereskedett eszköz (vagy eszközosztály) tekintetében 

együttesen kell elérhetőnek lenniük, nem pedig csak külön-külön eszközönként. Annak 

biztosítása érdekében, hogy az adatokat könnyen összesíteni lehessen a kereskedés 

előtti és kereskedés utáni átláthatósági szabályok célkitűzéseinek megfelelően, 
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szükség van arra, hogy valamennyi piaciadat-szolgáltató géppel olvasható 

formátumban biztosítsa az adatokat. Az adatoknak legalább a következő kereskedési 

napon éjfélig elérhetőnek kell lenniük, hogy a felhasználó kezdeményezhesse az 

adatok kinyerését.  

61. Az MNB elvárása szerint a kereskedés előtti adatokat géppel olvasható formátumban 

szükséges rendelkezésre bocsátani. Tekintettel arra, hogy az adatokat nem összevonás 

céljából bocsátják rendelkezésre, elvárt, hogy azok addig legyenek elérhetőek, amíg 

rendelkezésre nem áll a következő frissebb jegyzés (azaz egy pillanatképet kell adni, 

múltbeli információk nélkül), vagy ilyen frissítés hiányában a következő kereskedési 

napon éjfélig.  

 S) iránymutatás  

62. Azon jogszabályi rendelkezések sérelme nélkül, amelyek megtiltják a piaciadat-

szolgáltatónak, hogy díjat számítson fel a késleltetett adatok felhasználásáért, vannak 

olyan esetek, amikor az adatszolgáltató díjat számíthat fel. Ilyen eset például, amikor 

a késleltetett adatok felhasználója díj ellenében továbbforgalmazza a késleltetett 

adatokat (amely díj a szolgáltatásaihoz való hozzáférés általános díját foglalja 

magában); ebben az esetben e felhasználónak díjat lehet felszámítani. Hasonlóképpen, 

amennyiben a késleltetett adatok felhasználója ezen adatok felhasználásával 

értéknövelt szolgáltatást hoz létre, amelyet aztán harmadik felek számára értékesít, a 

kereskedési helyszín, az APA és a CTP díjat számíthatnak fel az ilyen felhasználónak.  

63. Az MNB elvárása szerint az adatok továbbforgalmazását ezzel összefüggésben olyan 

üzleti modellként szükséges értelmezni, amelynek keretében a késleltetett adatokat 

változatlan formában értékesítik harmadik feleknek, vagy közvetlenül, díjat 

felszámítva az érintett adatokhoz való hozzáférés biztosításakor, vagy általános 

hozzáférési díj révén. Amennyiben a késleltetett adatok felhasználója közzéteszi a 

késleltetett adatokat a weboldalán, de azok eléréséért nem számít fel díjat, a jelen 

ajánlás alkalmazásában nem tekintendő az adatok továbbforgalmazásának, akkor sem, 

ha az adatok felhasználója közvetett bevételt állít elő (például hirdetések útján). Az 

MNB elvárása szerint az adatszolgáltató által az adatok továbbforgalmazásával 

kapcsolatban felszámított díjak csak akkor alkalmazhatóak, ha az adatfelhasználó 

közvetlen gazdasági hasznot húz az érintett adatok értékesítése útján.  

64. Az értéknövelt szolgáltatás az MNB álláspontja szerint úgy értelmezendő, mint egy 

termék nyers késleltetett adatok alapján történő előállítása, pl. a különböző 

forrásokból származó adathalmazok összevonása vagy múltbeli adatsorok létrehozása, 

vagy az adatok más információkkal való egyesítésével, majd az eredmény harmadik 

felek számára termékként való felkínálása révén. Csak azok az értéknövelt 

szolgáltatások tekinthetők értéknövelt szolgáltatásnak, amelyeket díj ellenében 

termékként harmadik félnek értékesítenek, és az adatszolgáltató csak ezek után 

számíthat fel díjat.  
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65. Mind az adatok továbbforgalmazásával, mind az értéknövelt szolgáltatások 

létrehozásával összefüggésben, amennyiben egy vállalat házon belül forgalmaz 

késleltetett adatokat14 vagy belső céljai érdekében használ fel késleltetett adatokat, 

többek között portfóliójának értékelésére, ügyfeleinek a késleltetett adatok alapján 

ingyenesen történő tájékoztatására, kereskedés előtti és utáni elemzésekhez, 

kockázatkezeléshez vagy kutatáshoz, a vállalatnak a jelen ajánlás alkalmazásában nem 

számítható fel semmilyen díj. 

 

XI. Záró rendelkezések 

 
66. Az ajánlás a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 13. § (2) 

bekezdés i) pontja szerint kiadott, a felügyelt pénzügyi szervezetekre kötelező erővel 

nem rendelkező szabályozó eszköz. Az MNB által kiadott ajánlás tartalma kifejezi a 

jogszabályok által támasztott követelményeket, az MNB jogalkalmazási gyakorlata 

alapján alkalmazni javasolt elveket, illetve módszereket, a piaci szabványokat és 

szokványokat.  

67. Az ajánlásnak való megfelelést az MNB az általa felügyelt pénzügyi szervezetek 

körében az ellenőrzési és monitoring tevékenysége során figyelemmel kíséri és 

értékeli, összhangban az általános európai felügyeleti gyakorlattal.  

68. Az MNB felhívja a figyelmet arra, hogy a pénzügyi szervezet az ajánlás tartalmát 

szabályzatai részévé teheti. Ebben az esetben a pénzügyi szervezet jogosult feltüntetni, 

hogy vonatkozó szabályzatában foglaltak megfelelnek az MNB által kiadott vonatkozó 

számú ajánlásnak. Amennyiben a pénzügyi szervezet csupán az ajánlás egyes részeit 

kívánja szabályzataiban megjeleníteni, úgy az ajánlásra való hivatkozást kerülje, illetve 

csak az ajánlásból átemelt részek tekintetében alkalmazza.  

69. Az MNB a jelen ajánlás alkalmazását 2022. január 1-jétől várja el az érintett pénzügyi 

szervezetektől. 

 

 
Dr. Matolcsy György sk. 

a Magyar Nemzeti Bank elnöke 
 

 

  

 

14 A belső forgalmazást ebben az összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy az adatokat vagy bővített, vagy nyers formában ugyanazon az 
intézményen vagy csoporton belül megosztják, bármilyen attól különböző célra, hogy adattermékeket hozzanak létre, majd értékesítsenek. 
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1. sz. melléklet a 17/2021. (XII.8.) számú MNB ajánláshoz 

Fogalommeghatározások 

(Egységes terminológia) 

1. Ügyfél: az a természetes, illetve jogi személy, aki aláírja a piaciadat-szolgáltatóval a 

piaci adatokra vonatkozó hasznosítási megállapodást, és akinek a piaci adatok díjait 

kiszámlázzák. 

2. Elszámolási egység: az a piaci adatok ügyfélnek kiszámlázandó felhasználási 

mértékének mérésére használt egység, amelyet a díjak kiszámítása céljából 

alkalmaznak. Különbséget kell tenni a felhasználási típusok – azaz a megjelenítést 

alkalmazó felhasználás és a megjelenítést nem alkalmazó felhasználás – között.  

3. Szakmai ügyfél: olyan ügyfél, aki szabályozott pénzügyi szolgáltatás vagy szabályozott 

pénzügyi tevékenység végzése vagy harmadik feleknek történő szolgáltatásnyújtás 

céljából használja fel a piaci adatokat, vagy amely nagyvállalkozásnak minősül, azaz a 

vállalatot tekintve megfelel a méretre vonatkozó következő követelmények közül 

kettőnek:  

i. 20 000 000 EUR mérlegfőösszeg;  

ii. 40 000 000 EUR nettó árbevétel;  

iii. 2 000 000 EUR saját tőke.  

4. Nem szakmai ügyfél: olyan ügyfél, aki nem felel meg a szakmai ügyfél 

meghatározásának.  

5. Megjelenített adatok: azok a monitor vagy képernyő segítségével rendelkezésre 

bocsátott vagy használt piaci adatok, amelyek ember által olvashatóak.  

6. Nem megjelenített adatok: az összes olyan piaci adat, amely nem felel meg a 

megjelenített adatok meghatározásának.  

7. Piaci adatok: azok az adatok, amelyeket a kereskedési helyszíneknek, a rendszeres 

internalizálóknak, az APA-knak és a CTP-knek a kereskedés előtti és kereskedés utáni 

átláthatósági szabályok céljából közzé kell tenniük. A piaci adatok ezért magukban 

foglalják az az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében, 

valamint az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelet I. és II. mellékletében 

meghatározott részletes adatokat.  

8. Valós idejű adatok: a közzétételt követő 15 percen belüli késleltetéssel biztosított piaci 

adatok.  

9. Késleltetett adatok: a közzétételt követő 15 percen túl rendelkezésre bocsátott piaci 

adatok. 
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2. sz. melléklet a 17/2021. (XII.8.) számú MNB ajánláshoz 

A méltányos üzleti alapra vonatkozó információk közzétételére szolgáló sablon 

 

Jogalap Tartalom 

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 

Árjegyzék: xxxx. év 

[Illessze be a felkínált díjak magas szintű összefoglalóját és a teljes 

árjegyzékre mutató hivatkozást. Az árjegyzéknek a vonatkozó 2. 

szintű szöveg felsorolása szerint a következő tételeket kell 

tartalmaznia: 

i. a megjelenítést alkalmazó felhasználás felhasználónkénti díja; 

ii. a megjelenítést nem alkalmazó felhasználás díjai; 

iii. árengedmény-politika; 

iv. az engedélyre vonatkozó feltételekkel összefüggő díjak; 

v. a kereskedés előtti és a kereskedés utáni piaci adatokra vonatkozó 

díjak; 

vi. egyéb információ-alkészletekre vonatkozó díjak, ideértve a 

600/2014/EU rendelet 12. cikk (2) bekezdése szerinti 

szabályozástechnikai standardoknak megfelelően előírt 

információkat; 

vii. egyéb szerződési feltételek; 

Az árjegyzék bármely változtatását világosan jelezni kell, és meg kell 

indokolni.] 

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 

A jövőbeni árváltozások legalább 90 nappal korábbi előzetes 

közzététele éééé.hh.nn-n lép hatályba. 

[Illessze be a jövőbeli árjegyzékre mutató hivatkozást, a 

hatálybalépés dátumával együtt.] 

Az (EU) 2017/565 

felhatalmazáson 

alapuló rendelet 89. 

cikk (2) bekezdés c) 

pontjának i–iii. 

alpontja és az (EU) 

A piaci adatok tartalmára vonatkozó tájékoztatás  

Lefedett időszak: éé.01.01–éé.12.31. 

Eszközosztály 

1) a lefedett 

eszközök 

száma 

2) a lefedett 

eszközök 

teljes 

forgalma 

3) a 

kereskedés 

előtti és a 

kereskedés 
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2017/567 

felhatalmazáson 

alapuló rendelet 11. 

cik (2) bekezdés c) 

pontjának i–iii. 

alpontja 

utáni piaci 

adatok aránya 

Tulajdonviszonyt 

megtestesítő 

eszközök 

(részvények, 

tőzsdén 

kereskedett 

alapok, letéti 

igazolások, 

certifikátok, 

egyéb 

részvényjellegű 

pénzügyi 

eszközök) 

   

 Kötvények    

 

Tőzsdén 

kereskedett 

árupiaci alapok 

Tőzsdén 

kereskedett 

adósság-

instrumentumok 

   

 

Strukturált 

pénzügyi 

eszközök 

   

 

Értékpapírosított 

származtatott 

ügyletek 

   

 
Származtatott 

kamatügyletek 
   

 Hitelderivatívák    

 
Származtatott 

részvényügyletek 
   

 
Származtatott 

devizaügyletek 
   

 
Kibocsátás-

kereskedelmi 
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derivatívák 

 

„C10” típusú 

származtatott 

ügyletek 

   

 
Származtatott 

áruügyletek 
   

 CFD-k    

 
Kibocsátási 

egységek 
   

Az (EU) 2017/565 

felhatalmazáson 

alapuló rendelet 89. 

cikk (2) bekezdés c) 

pontjának iv. 

alpontja és az (EU) 

2017/567 

felhatalmazáson 

alapuló rendelet 11. 

cikk (2) bekezdés c) 

pontjának iv. 

alpontja 

A piaci adatokon felül szolgáltatott 

esetleges egyéb adatokra 

vonatkozó információk 

[Felsorolás] 

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 

[éééé.hh.nn.] 

Az (EU) 2017/565 

felhatalmazáson 

alapuló 

rendelet 89. cikk (2) 

bekezdés d) pontja 

és 

A piaci adatokhoz való hozzáférés 

biztosításából szerzett teljes 

bevétel (EUR) 

[Működtető piacazonosító 

kódonként] 

A piaci adatokhoz való hozzáférés 

biztosításából szerzett bevétel a 

[Működtető piacazonosító 

kódonként] 



 

 20/22 

az (EU) 2017/567 

felhatalmazáson 

alapuló 

rendelet 11. cikk (2) 

bekezdés d) pontja 

teljes bevétel arányában (%) 

Az (EU) 2017/565 

felhatalmazáson 

alapuló rendelet 89. 

cikk (2) bekezdés e) 

pontja és az (EU) 

2017/567 

felhatalmazáson 

alapuló rendelet 11. 

cikk (2) bekezdés e) 

pontja 

Tájékoztatás a költségelszámolási módszerekről: éééé. év 

Tájékoztatás az ár 

meghatározásának módjáról, ezen 

belül az alkalmazott 

költségelszámolási módszerekről, 

valamint arról, hogy mely konkrét 

elvek alapján osztják fel a 

közvetlen és változó közös 

költségeket, illetve osztják meg az 

állandó közös költségeket 

Kérjük, adjon összefoglalást 

arról, hogyan határozták meg 

az árat, ezen belül: 

1) az ár meghatározásakor 

figyelembe vett költségtípusok 

kimerítő listája, beleértve a 

közvetlen és közös költségeket, 

valamint az egyes 

költségtípusok példáit 

2) a közös költségek felosztási 

elvei és felosztási kulcsai (%) 

3) az ár meghatározása során 

alkalmazott esetleges árrés 

magyarázata, valamint annak 

magyarázata, hogy hogyan 

biztosították, hogy ez az árrés 

észszerű legyen 

Kérjük, szükség esetén illesszen 

be hivatkozást, amely a 

költségelszámolási 

módszertanra vonatkozó 

részletesebb információkra 

mutat. 

 

Kitöltési útmutató a sablonhoz:  

1) Jelentéstételi időszak  

Az információkat 12 hónapos teljes időszakra vonatkozóan kell jelenteni, az első jelentéstételi 

időszak kivételével, amelynek esetében az időszak rövidebb vagy hosszabb lehet.  

2) Instrumentumok száma  

A bejelentett vagy kereskedhető instrumentumok lefedett időszak alatti átlagos számát kell 

megadni. A származtatott termékek esetében a szerződések átlagos számát kell figyelembe 

venni.  
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3) A lefedett eszközök teljes forgalma  

A számításhoz az átlagos napi teljes forgalmat kell figyelembe venni és megadni. A kötvények 

esetében a volumen mérőszámának meg kell felelnie az (EU) 2017/583 felhatalmazáson 

alapuló rendelet II. mellékletében foglalt 4. táblázatnak.  

4) A kereskedés előtti és a kereskedés utáni piaci adatok aránya  

A piaciadat-szolgáltatónak ki kell számítaniuk és közzé kell tenniük a megbízások ügyletenkénti 

arányát. A megbízásoknak magukban kell foglalniuk a MiFIR-rendelet 3., 4., 8., 9., 14. és 18. 

cikkével összhangban közzétett összes bemeneti üzenetet, beleértve a valamely kereskedési 

helyszín kereskedési rendszerébe egy megbízással vagy jegyzéssel kapcsolatban küldött, 

benyújtásra, módosításra és törlésre vonatkozó üzenetet. Ezekből azonban ki kell zárni azokat 

a törlési üzeneteket, amelyeket a következők után küldenek:  

i. kiegyensúlyozás aukció keretében;  

ii. a kereskedési helyszínnel fennálló kapcsolat megszűnése;  

iii. törlési funkció használata. 

Az ügyletek alatt a MiFIR-rendelet 6., 7., 10., 11., 20. és 21. cikkében foglalt követelmények 

hatálya alá tartozó, teljesen vagy részben végrehajtott megbízásokat kell érteni. A nem 

végrehajtott megbízások számát a kereskedési nap összes szakaszát, így az aukciókat is 

figyelembe véve kell kiszámítani. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a rendszeres 

internalizálóknak és az APA-knak nem kell közzétenniük a kereskedés előtti és kereskedés 

utáni adatok arányát. A rendszeres internalizálóknak nem kell tájékoztatást nyújtaniuk a 

kereskedés utáni piaci adatok árairól, az APA-knak pedig nem kell megadniuk a kereskedés 

előtti piaci adatokra vonatkozó díjaikat. 
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3. sz. melléklet a 17/2021. (XII.8.) számú MNB ajánláshoz 

Megfelelési táblázat 

2022. január 1-jétől a Bszt. egyes rendelkezéseit a MiFIR-rendelet új, az (EU) 2019/2175 

rendelet 4. cikkében meghatározott és a 2. szintű jogi aktusokban tovább kiegészített 

rendelkezéseire való hivatkozásként kell értelmezni az alábbi megfelelési táblázat szerint. 

Megfelelési táblázat 

Bszt. MiFIR-rendelet (új) 

4. § (2) bekezdésének 1c. 2. cikk (1) bekezdés 34. pont 

4. § (2) bekezdésének 11c. 2. cikk (1) bekezdés, 35. pont 

154/K. §  27g. cikk (1) bekezdés 

154/L. § 27g. cikk (2) bekezdés 

154/M. § 27h. cikk (1) bekezdés 

154/N. § 27h. cikk (2) bekezdés 

 


