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MiFIDII / MIFIR / EMIR / PRIIPs  
szabályozással kapcsolatos  
szolgáltatásaink

A MiFID II szabályozás egy direktívából, egy 
rendeletből és számos felhatalmazáson alapuló 
rendeletből áll, melyek dinamikusan fejlődnek, az 
iparági legjobb gyakorlatokkal illetve a felügyeleti 
elvárásokkal együtt. A joganyag – Az Európai 
Értékpapír Piaci Hatóság (ESMA) jogértelmezéseit, 
állásfoglalásait is figyelembe véve – jóval meghaladja 
a 3000 oldalt. A szabályozás terjedelméből és 
komplexitásából adódóan a joganyag megfelelő 
szakértői támogatás nélkül nehezen átlátható, 
értelmezhető rendszerszinten.

A MiFID II aktualitása
A megváltozott fogyasztói és befektetői szokások – 
például digitális bankolás, fintech vagy a fenntartható 
megoldások preferálása – következtében egyre 
nagyobb az igény új termékek (például ESG pénzügyi 
eszközök) és szolgáltatások iránt. Ezek bevezetése 
magával von újabb megfelelési feladatokat, hiszen 
a piaci gyakorlattal együtt várhatóan a felügyeleti 
elvárások is változhatnak.

Emellett a MiFID II többek között kibővített 
adatszolgáltatási kötelezettségeket írt elő a piaci 
szereplők számára, a kibővült ügyletjelentési 
kötelezettség, valamint a kereskedés utáni 
átláthatóságra vonatkozó szabályok formájában.

Az adatszolgáltatási követelmények jelentősen 
megemelkedett terhet jelentenek a befektetési 
szolgáltatóknak, mivel a megfelelés biztosításához 
számos IT fejlesztés és folyamati módosítás volt 
szükséges, melyek gyakran időnyomás miatt nem 
a leghatékonyabb módon készültek el. Emellett a 
szabályozás az OTC piacokat is nagymértékben 
érinti, egyrészt a már említett átláthatóságra 
vonatkozó követelmények, illetve az ún. rendszeres 
internalizálókra vonatkozó szabályok által, mely 
folyamatos monitoring tevékenységet igényel 
a szereplőktől a komplex jelentési sablonokon 
túl. Utóbbi szabályrendszer azon befektetési 
szolgáltatókat érinti, amelyek gyakori jelleggel 
és jelentős nagyságrendben kereskednek saját 
számlára.

A MiFID II rezsim fő célja a befektetővédelem és az 
átláthatóság növelése, illetve a piaci infrastruktúra 
szabályozása. A MiFID II csomag és a kapcsolódó megújult 
tőkepiaci szabályozások az elmúlt évtized legnagyobb és 
legátfogóbb Európai Uniós szabályozási kezdeményezése, 
amely ennek megfelelően az uniós tőkepiacok működését 
jelentősen megváltoztatta és továbbra is számos kihívást 
jelent a piac szereplőinek.
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MiFID II / MiFIR

Befektető védelem javítása

 – Független tanácsadás, 
termékirányítási szabályok, 

ügyfél tájékoztatás, 
legkedvezőbb végrehajtás, 

ösztönzők

 – Költségtranszparencia 
erősítése

Jelentéssel  
összefüggő változások

 – Adatszolgáltatás 
rendjének változásai

 – Ügyletjelentési 
kötelezettség változásai

Áralapú származtatott termékekre 
vonatkozó változtatások

 – MiFID I hatókörének kiterjesztése

 – Kötelező poziciós limitek

Transzparencia

 – A kereskedési helyszínek, 
átláthatóságának növelése, 

illetve az OTC piacok

 – Kereskedés előtti és 
utáni adatszolgáltatási 

kötelezettségek bővülése

Piaci infrastuktúrával 
összefüggő változások

 – Piaci szerkezetek alakulása

 – Algoritmikus kereskedés 
szabályozása

A KPMG által nyújtott szolgáltatások
A befektetési szolgáltatási folyamatok 
belső szabályozási hatásosságának és 
hatékonyságának felmérése, javítása

A KPMG több nagy, befektetési szolgáltatást nyújtó 
hitelintézetnek és más befektetési szolgáltatónak 
is szakmai támogatást nyújtott a szabályozásnak 
való megfelelésben, így szakembereink kiemelkedő 
tapasztalattal rendelkeznek a szabályozás, illetve 
a kapcsolódó banki és befektetési szolgáltatói 
folyamatok és gyakorlatok terén. A hatályba lépést 
követően az a tapasztalat, hogy a megoldások 
az évek során komolyabb finomhangolásra 
szorulhatnak, elsősorban a nem kellően hatékony 
megoldások, illetve az új technológiai megoldások 
alkalmazása miatt, így szükséges lehet azok 
felülvizsgálata.

A KPMG szolgáltatásai a szabályozói megfelelés 
vizsgálata mellett kiterjednek a befektetési 
szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó folyamatok 
hatékonyságjavítására, ügyféligények estén 
a manuális folyamatok robotizációval való 
automatizálására a Treasury, Mid-office, Back-office, 
Jelentésszolgálat, Compliance, Retail és egyéb 
kapcsolódó területeken.

Termékirányítás felülvizsgálata

A vonatkozó előírások értelmében a teljes 
termékirányítási folyamat megfelelő működésének a 
támogatása, a termékelőállítást, a termékirányítási- 
és engedélyezési szabályzatok felülvizsgálatát, a 
célpiaci kompatibilitási vizsgálatok dokumentálását 
is beleszámítva. A MiFID II-vel a fenntarthatósági 
szempontok is beépültek a termékirányításba, 
ami a megfelelési és alkalmassági tesztek 

Befektetővédelmi szempontból is jelentős 
változások léptek életbe 2018. januártól. A 
szabályozás hatálybalépését követően például a 
befektetési szolgáltatásokkal, illetve a pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos költségekről részletes 
tájékoztatást kell nyújtani, illetve szigorodtak 
a legjobb végrehajtási követelmények is, így 
a megfelelés biztosításához szükséges lett új 
folyamatok kialakítása. Ezen felül a jogszabályban 

bevezetett új termék jóváhagyási és termékirányítási 
szabályrendszer teljesen új folyamatok és 
megoldások kialakítását igényelte. Az Uniós 
befektetővédelmi szabályozást tovább erősíti a 
MiFID II-vel egyidejűleg hatályba lépett PRIIPs 
rendelet is, amely kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentum készítését írja elő többek 
között a befektetési csomagterméket előállítói 
számára.
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módosításával is együtt járhat. A folyamat során 
segítjük az ügyfelek kiszolgálását előtérbe helyező 
megoldásokat és részben automatizált folyamat 
kidolgozását.

Rendszeres internalizálás

A rendszeres internalizáló szabályrendszerben 
rögzített adatközlési kötelezettségeknek a derivatívák 
kapcsán 2020-ban kellett először eleget tenni, amely 
új kihívásokat jelentettek a pénzintézetek számára. 
Az internalizáló státusz elvárásoknak megfelelő 
folyamatos felülvizsgálatára és megállapítására ki kell 
alakítani a megfelelő monitoring folyamatokat, illetve 
a kötelező árjegyzések közzétételének technikai 
feltételeit is ki kell alakítani a kereskedés előtti 
transzparencia biztosítása érdekében. Amennyiben 
az előző 6 hónap adatai alapján a pénzintézet a 3 
havonta felülvizsgált SI-státusza alapján rendszeres 
internalizáló, úgy e tényt be kell jelentenie az MNB-
nek.

PRIIP-ek eltérő Kiemelt információs 
dokumentumainak összehangolása

A PRIIP-ek összehasonlítását elősegítő, tömör, 
a megértést megkönnyítő nyelv használatával 
készült dokumentumok készítési és publikálási 
folyamatainak összehangolása fontos feladat, 
ideértve a granualitás egységesítését, frissítés 
gyakoriságának egységesítését, rendkívüli frissítés 
szükségességének és folyamatának megállapítását, 
KID szerinti költségmeghatározás harmonizációját 
és az ex-ante költségkalkulációs folyamatokkal 
történő egységesítését is. Munkánk során segítjük 
ügyfeleinket a KID-ek minél hatékonyabb és 
pontosabb elkészítésében.

Második védelmi vonalas kontrollok átvizsgálása

Az érintett témakörök közötti szinergia 
kihasználásának a támogatása, a működési 
hatékonyság és a megfelelés minőségének 
a fejlesztése kiemelten fontos feladat a 
megnövekedett terhelésű Compliance funkció 
számára is. A befektetővédelmi jogszabályok 
kontrollja széleskörű tapasztalatot és szakértelmet 
igényel, valamint szükséges lehet az esetleges 
duplikált kontrollok kiiktatása, illetve a kontrollok 
esetleges automatizálásának előkészítése is. 
Megbízásaink során a második védelmi vonalas 
kontrollok felmérésében, a kontroll környezet 
átdolgozásában támogatjuk ügyfeleinket.

Egyéb szolgáltatásaink

 – Minőségbiztosítás

 – Felügyeleti megállapítások által előírt intézkedések 
megvalósításának szakmai támogatása

 – Folyamat hatékonyság felmérés, folyamat 
átalakítás támogatása

 – Tanácsadási és fejlesztési szolgáltatás a robotika 
területén.
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