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Nyilvánosságra hozatal AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012. július 4-i a tőzsdén kívüli 
származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 
648/2012/EU RENDELETE 11. cikk (11) bekezdése alapján 
 
Előzmények 
 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012. július 4-i a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a 
központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU RENDELETE (EMIR 
Rendelet) 11. cikk (3) bekezdése alapján – többek között – a pénzügyi szerződő feleknek olyan 
kockázatkezelési eljárásokkal kell rendelkeznie a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek tekintetében, 
amelyek megkövetelik a biztosítékieszközök cseréjét. Az ugyanazon csoporthoz tartozó, különböző 
tagállamokban székhellyel rendelkező pénzügyi szerződő felek az EMIR Rendelet 11. cikk (6) 
bekezdése alapján mindkét illetékes hatóság kedvező döntése alapján mentesülnek e kötelezettség 
alól. Az EMIR Rendelet 11. cikk (11) bekezdése és a BIZOTTSÁG 2012. december 19-i a 648/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közvetett elszámolási megállapodásokról, az elszámolási 
kötelezettségről, a nyilvános jegyzékről, a kereskedési helyszínhez való hozzáférésről, a nem pénzügyi 
szerződő felekről és a nem központi szerződő fél által elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletek 
tekintetében alkalmazott kockázatcsökkentési technikákról szóló szabályozási technikai standardok 
tekintetében történő kiegészítéséről szóló 149/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 
20. cikke előírja a mentességre vonatkozó alábbi információk nyilvánosságra hozatalát. 
 
Szerződő felek 
 
A Magyar Nemzeti Bank 2017. augusztus 31. napján kelt, H-KE-III-500/2017. számon hozott 
határozatában teljes körűen mentesítette az OTP Bank Nyrt.-t (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 
16. sz., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585 nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, LEI kód: 
529900W3MOO00A18X956) a DSK Bank EAD (székhely: 19, Moskovska St. 1036 Sofia, Bulgaria, LEI 
kód: 529900GEH0DAUTAXUA94) és az OTP Bank Nyrt. között, az OTP Banka Slovensko (székhely: 
Stúrova 5. 81354 Bratislava, Slovakia, LEI kód: 31570020000000001341) és az OTP Bank Nyrt. között, 
valamint az OTP Bank Romania (székhely: Strada Buzesti, Nr. 66-68. Cod 011017, Bucuresti, Romania, 
LEI kód: 5299003TM0P7W8DNUF61) és az OTP Bank Nyrt. között, mint ugyanazon csoporthoz 
tartozó pénzügyi szerződő felek között létrejövő tőzsdén kívüli származtatott ügyletek tekintetében a 
biztosítékeszközök cseréjére vonatkozó kockázatkezelési eljárások kialakítása alól. 
 
Szerződő felek közötti kapcsolat 
 
A DSK Bank EAD, az OTP Banka Slovensko és az OTP Bank Romania az OTP Bank Nyrt. teljes körűen 
konszolidált leányvállalatai. További információ a szerződő felek közti társasági kapcsolatról – 
többek között - az OTP Bank Nyrt. éves jelentésében található. 
 
Mentesség típusa 
 
Mentesség az EMIR Rendelet 11. cikk (3) bekezdésében foglalt, az OTP Bank Nyrt. és a DSK Bank EAD, 
az OTP Bank Nyrt. és az OTP Banka Slovensko, valamint az OTP Bank Nyrt. és az OTP Bank Romania, 
mint ugyanazon csoporthoz tartozó pénzügyi szerződő felek között létrejövő, az OTP Bank Nyrt. 
vonatkozó kérelmében megjelölt és a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó határozatában ugyanazon 
körben teljes körűen mentesített tőzsdén kívüli származtatott ügylet tekintetében a 
biztosítékeszközök cseréjére vonatkozó kockázatkezelési eljárások kialakítása alól. 
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Ügyletek összevont nominális összege 
 
A csoporton belüli mentesség az érintett, tőzsdén kívüli származtatott ügyletek összevont nominális 
összege tekintetében nem tartalmaz korlátozást. Az alábbi lista a várható éves forgalmi adatokat 
tartalmazza a szerződő felek között, azzal, hogy az adatok becslés eredményei, melytől a tényleges 
forgalom mindkét irányba eltérhet. 
 

Szerződő felek Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek 
összevont nominális összege éves szinten 

(bruttó összeg millió EUR-ban megadva) 

OTP Bank Nyrt. - DSK Bank EAD 54 320 
OTP Bank Nyrt. - OTP Banka Slovensko 20 050 
OTP Bank Nyrt. - OTP Bank Romania 20 060 
 


