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 VIBER BKR 

KELER 

Központi 

értéktár 

KELER 

KSZF 

Koopera-

tív felvi-

gyázás  

Kritikus 

(harmadik 

fél) külső 

szolgálta-

tók felvi-

gyázása 

Principles for financial market in-

frastructures - BIS CPSS-IOSCO, 

April 2012 

√ √ √ √ √ √ 

Principles for financial market in-

frastructures Disclosure framework 

and Assessment methodology -BIS 

CPMI-IOSCO, December 2012  

√ √ √ √ √  

Revised assessment methodology 

for payment systems - ECB, June 

2018 

√ √     

Application of the Principles for fi-

nancial market infrastructures to 

central bank FMIs -BIS CPMI – 

IOSCO, August 2015  

√ √ √ √   

Key Attributes of Effective Resolu-

tion Regimes for Financial Institu-

tions II.-Annex 1: Resolution of Fi-

nancial Market Infrastructure (FMI) 

and Resolution of Systemically Im-

portant FMI Participants - Financial 

Stability Board, October 2014  

√ √ √ √ √  

Recovery of financial market infra-

structures - BIS CPMI – IOSCO, Oc-

tober 2014 

√ √ √ √ √  

Guidance on cyber resilience for fi-

nancial market infrastructures, BIS 

CPMI – IOSCO, June 2016  

√ √ √ √ √  

Cyber resilience oversight expecta-

tions for financial market infra-

structures (CROE) – ECB December 

2018  

√ √ √ √ √  
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Regulation of the ECB No. 

795/2014 of July 2014 on oversight 

requirements for systemically im-

portant payment systems 

(ECB/2014/28) (SIPSreg) 

√ √     

Reducing the risk of wholesale pay-

ments fraud related to endpoint se-

curity – BIS CPMI, May 2018  

√ √     

Revised oversight framework for 

retail payment systems – ECB, Feb-

ruary 2016 

 √     

EMIR és a kapcsolódó technikai 

standardok, iránymutatások és 

ajánlások 

   √   

148/2013/EU Rendelet a tőzsdén 

kívüli származtatott ügyletekről, a 

központi szerződő felekről és a ke-

reskedési adattárakról szóló 

648/2012/EU európai parlamenti 

és tanácsi rendeletnek a kereske-

dési adattáraknak bejelentendő 

adatok minimális részleteit megha-

tározó szabályozási technikai stan-

dardok tekintetében történő kiegé-

szítéséről 

   √   

152/2013/EU Rendelet a 

648/2012/EU európai parlamenti 

és tanácsi rendeletnek a központi 

szerződő felekre vonatkozó tőkekö-

vetelményekről szóló szabályozási 

technikai standardok tekintetében 

történő kiegészítéséről 

   √   

153/2013/EU Rendelet a 

648/2012/EU európai parlamenti 

és tanácsi rendeletnek a központi 

szerződő felekre vonatkozó köve-

telményekről szóló szabályozási 

technikai standardok tekintetében 

történő kiegészítéséről 

   √   

1247/2012/EU Rendelet a tőzsdén 

kívüli származtatott ügyletekről, a 
   √   
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központi szerződő felekről és a ke-

reskedési adattárakról szóló 

648/2012/EU európai parlamenti 

és tanácsi rendeletnek megfelelően 

a kereskedési adattáraknak benyúj-

tandó kereskedési jelentések for-

mátumára és gyakoriságára vonat-

kozó végrehajtási technikai stan-

dardok meghatározásáról 

1249/2012/EU Rendelet a tőzsdén 

kívüli származtatott ügyletekről, a 

központi szerződő felekről és a ke-

reskedési adattárakról szóló 

648/2012/EU európai parlamenti 

és tanácsi rendeletnek megfelelően 

a központi szerződő felek által ve-

zetett nyilvántartások formátu-

mára vonatkozó végrehajtási tech-

nikai standardok megállapításáról 

   √   

153/2013/EU Rendelet a pénzügyi 

eszközök különböző kategóriái ese-

tében figyelembe veendő, a likvidá-

ciós időszakra vonatkozó időhori-

zontok tekintetében történő mó-

dosításáról 

   √   

CSDR és a kapcsolódó technikai 

standardok, iránymutatások és 

ajánlások 

  √    

389/2017/EU Rendelet a 
909/2014/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendeletnek a kiegyenlí-
tés meghiúsulását sújtó pénzbírsá-
gok kiszámításának paraméterei és 
a központi értéktáraknak a fogadó 
tagállamokban folytatott tevékeny-
ségei tekintetében történő kiegé-
szítéséről 

  √    

392/2017/EU Rendelet a 
909/2014/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendeletnek a központi 
értéktárakra vonatkozó engedélye-
zési, felügyeleti és működési köve-
telményekről szóló 

  √    
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szabályozástechnikai standardok 
tekintetében történő kiegészítésé-
ről 
 

394/2017/EU Rendelet a 
909/2014/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendeletnek megfelelően 
a központi értéktárak engedélyezé-
sére, felülvizsgálatára és értékelé-
sére, a székhely szerinti tagállam és 
a fogadó tagállam hatóságai közötti 
együttműködésre, a banki jellegű 
kiegészítő szolgáltatások nyújtásá-
nak engedélyezésében részt vevő 
hatóságokkal folytatott konzultáci-
óra, a központi értéktárakkal kap-
csolatos hozzáférésre vonatkozó 
formanyomtatványok, mintadoku-
mentumok és eljárások tekinteté-
ben és a központi értéktárak által 
vezetett nyilvántartások formá-
tuma tekintetében végrehajtás-
technikai standardok meghatározá-
sáról 

  √    

Final report Resilience of central 

counterparties (CCPs): Further 

guidance on the PFMI - BIS CPMI – 

IOSCO, July 2017 

   √   

RSSS marketwide recommenda-

tions 
  √    

Protocol for the Cooperative Over-

sight Arrangement of CLS, 18 Sep-

tember 2015 

CLS Oversight Giude, 18 September 

2015 

    √  

T2S Cooperative arrangement be-

tween overseers and competent 

authorities for supervision of CSDs  

    √  

The Global LEI System High Level 

Principles and FSB recommenda-

tions, (June 2012) 

    √  

Charter of the Regulatory Oversight 

Committee for the global legal 

identity identifier (LEI) system, No-

vember 2012 

    √  

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120608.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120608.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120608.pdf
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Principles for financial market infra-
structures -Annex F: Oversight ex-
pectations applicable to critical ser-
vice providers - BIS CPSS-IOSCO, 
April 2012  

     √ 

Principles for financial market infra-
structures - Assessment methodol-
ogy for the oversight expectations 
applicable to critical service provid-
ers - BIS CPMI – IOSCO, December 
2014  

     √ 

 


