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IRÁNYMUTATÁSOK
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/2298 IRÁNYMUTATÁSA
(2016. november 2.)
az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510
iránymutatás módosításáról (EKB/2016/31)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia
bekezdésére,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak
3.1. cikke első francia bekezdésére, a 9.2., 12.1., 14.3. és 18.2. cikkére, valamint 20. cikke első bekezdésére,
mivel:
(1)

Az egységes monetáris politika elérése magával vonja azon eszközök, instrumentumok és eljárások meghatá
rozását, amelyeket az eurorendszer, amely az Európai Központi Bankból (EKB) és azon tagállamok nemzeti
központi bankjaiból (a továbbiakban: NKB-k) áll, amelyek pénzneme az euro, alkalmaz annak érdekében, hogy e
politika végrehajtása egységes módon történjen azokban a tagállamokban, amelyek pénzneme az euro.

(2)

A monetáris politikai műveletek céljára az eurorendszer végezhet rögzített kamatú tendereljárásokat vagy változó
kamatú tendereljárásokat. Az (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatást (EKB/2014/60) (1) módosítani
kell a tendereljárások műveleti lépéseihez kapcsolódó bizonyos szükséges technikai és szerkesztési finomítások
beiktatása érdekében.

(3)

Az eurorendszer szükségesnek tartja fedezeti keretszabályozásában a hitelintézetek vagy befektetési vállalkozások
vagy azokkal szoros kapcsolatban álló szervezetek által kibocsátott, előbbre sorolt fedezetlen hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírokra vonatkozó elfogadhatósági feltételek módosítását és a kockázatkezelési intézkedések
kiigazítását annak érdekében, hogy figyelembe vegye a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (2)
tagállamokban történő végrehajtását.

(4)

Az eurorendszer a fedezetként elfogadható eszközökre vonatkozó egységes keretet alakított ki annak érdekében,
hogy az eurorendszer valamennyi hitelműveletére harmonizált módon, az (EU) 2015/510 iránymutatás
(EKB/2014/60) végrehajtása útján kerüljön sor azokban a tagállamokban, amelyek pénzneme az euro. A Kormány
zótanács szükségesnek tartja az eurorendszer fedezeti keretszabályozásának néhány ponton történő módosítását
annak érdekében, hogy lehetővé váljon a forgalomképes eszközök potenciálisan negatív pénzáramlást
eredményező kamatszelvény-struktúráinak bevonása.

(5)

Az eurorendszer megköveteli az eszközfedezetű értékpapírokat fedező, pénzáramlást generáló eszközök portfó
liójára vonatkozó átfogó és standardizált kölcsönszintű adatok rendelkezésre bocsátását. A kölcsönszintű adatokat
az érintett feleknek az eurorendszer által kijelölt kölcsönszintű adattár részére kell szolgáltatniuk. Az átláthatóság
érdekében tovább kell pontosítani az eurorendszernek a kölcsönszintű adattárak kijelölésére vonatkozó követel
ményeit, valamint a tényleges kijelölési eljárást.

(6)

Az eurorendszerhez benyújtott fedezetek megfelelőségének biztosítása céljából módosítani kell a hitelkövetelések
elfogadhatósági feltételeit és különösen az érvényesítéssel kapcsolatos korlátozásokra vonatkozó feltételt. Az NKBknak konkrét intézkedéseket kell hozniuk a beszámítási kockázat kizárása vagy jelentős csökkentése érdekében,
amikor hitelköveteléseket fogadnak el fedezetként. A 2018. január 1. előtt keletkezett hitelkövetelések, amelyekre
ezen intézkedések nem vonatkoztak, 2019. december 31-ig fedezetként mobilizálhatók, amennyiben minden más
elfogadhatósági feltétel teljesül.

(1) Az Európai Központi Bank (EU) 2015/510 iránymutatása (2014. december 19.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő
keretének végrehajtásáról (EKB/2014/60) (Az általános dokumentációra vonatkozó iránymutatás) (HL L 91., 2015.4.2., 3. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és
szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK,
2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.).
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(7)

Annak érdekében, hogy az ügyfél nemteljesítése esetén megvédjék az eurorendszert a pénzügyi veszteség
kockázatától, az eurorendszer hitelműveletei céljára fedezetként mobilizált elfogadható eszközökre az (EU)
2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) negyedik részének VI. címében meghatározott kockázatkezelési intézke
déseket kell alkalmazni. Az eurorendszer kockázatkezelési keretszabályozása rendszeres felülvizsgálatának eredmé
nyeként a Kormányzótanács álláspontja szerint több ponton kiigazítást kell eszközölni.

(8)

Az elfogadható eszközöknek meg kell felelniük az eurorendszer hitelminőségi követelményeinek, amelyeket az
eurorendszer hitelminősítő keretrendszere (ECAF) határoz meg, amely rögzíti az eurorendszer elfogadható
eszközökre vonatkozó magas hitelminőségi követelménye fenntartásának biztosítására szolgáló eljárásokat,
szabályokat és módszereket. Az ECAF szabályainak felülvizsgálata nyomán konkrét változtatásokat kell
eszközölni, különösen a külső hitelminősítő intézetekre (ECAI) vonatkozó általános elfogadhatósági feltételeket,
valamint a fedezett kötvények tekintetében a külső hitelminősítő intézetekre vonatkozó további működési követel
ményeket illetően.

(9)

Az egyértelműség érdekében több kisebb technikai módosítást kell eszközölni, például a fedezett kötvényekkel
kapcsolatos terminológia esetében.

(10)

Ezért az (EU) 2015/510 iránymutatást (EKB/2014/60) megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk
Módosítások
Az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) a következőképpen módosul:
1. A 2. cikk a következőképpen módosul:
a) A 12. pont helyébe a következő szöveg lép:
„12. »fedezett kötvény«: olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely kettős biztosítékkal rendelkezik:
a) közvetlenül vagy közvetetten valamely hitelintézet révén; és b) egy dinamikus fedezeti alap révén,
továbbá amelynek esetében nem kerül sor a kockázat ügyletrészsorozatba sorolására;”
b) A szöveg a következő 46a. ponttal egészül ki:
„46a. »befektetési vállalkozás«: az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 2. pontja értelmében vett
befektetési vállalkozás;”
c) A 48. pont helyébe a következő szöveg lép:
„48. »jumbo kötvény«: legalább 1 milliárd EUR kibocsátási értékű fedezett kötvény, amelyre legalább három
piacvezető rendszeresen ad és kér ajánlatokat;”
d) A 71. pont helyébe a következő szöveg lép:
„71. »egyéb fedezett kötvények«: strukturált fedezett kötvények vagy multi cédulas;”
e) A 74. pont helyébe a következő szöveg lép:
„74. »nyilvános hitelminősítés«: olyan hitelminősítés, amelyet: a) az Unióban nyilvántartásba vett és az
eurorendszer által külső hitelminősítő intézetként elfogadott hitelminősítő intézet adott ki vagy fogadott be;
és b) nyilvánosságra hoznak vagy előfizetés alapján terjesztenek;”
f) A 88. pont helyébe a következő szöveg lép:
„88. »strukturált fedezett kötvény«: olyan fedezett kötvény, a multi cédulas kivételével, amely nem a 2009/65/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv (*) 52. cikkének (4) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelően
kerül kibocsátásra;
(*) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az átruházható értékpapí
rokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigaz
gatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 302., 2009.11.17., 32. o.).”
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g) A 94. pont helyébe a következő szöveg lép:
„94. »ÁÉKBV-előírásoknak megfelelő fedezett kötvény«: olyan fedezett kötvény, amely a 2009/65/EK irányelv
52. cikkének (4) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelően kerül kibocsátásra;”
2. A 25. cikk a következőképpen módosul:
a) Az (1) bekezdés 4. táblázata helyébe a következő szöveg lép:
„4. táblázat
A tendereljárások műveleti lépései

1. lépés

A tender kiírása
a)

EKB általi nyilvános meghirdetés

b) NKB-k általi nyilvános meghirdetés és az egyes ügyfelek közvetlen értesítése (amennyiben ezt
szükségesnek tartják)
2. lépés

Az ügyfelek elkészítik és benyújtják ajánlataikat

3. lépés

Az eurorendszer összegyűjti az ajánlatokat

4. lépés

A tender allokálása és eredményhirdetés
a)

Az EKB határozata a tenderallokálásról

b) Az allokálás eredményeinek EKB általi nyilvános kihirdetése
5. lépés

Az egyedi allokálás eredményeiről való értesítés

6. lépés

Az ügyletek elszámolása”

b) A (2) bekezdés 5. és 6. táblázata helyébe a következő szöveg lép:
„5. táblázat
A standard tendereljárások műveleti lépéseinek indikatív ütemezése (az időpontok közép-európai idő (1)
szerint kerültek feltüntetésre)

(1) A közép-európai idő figyelembe veszi a közép-európai nyári időszámítást.
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6. táblázat
A gyorstender-eljárások műveleti lépéseinek indikatív ütemezése (az időpontok közép-európai idő
szerint kerültek feltüntetésre)

”

3. A 30. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
A standard tendereljárásokat az EKB előzetesen nyilvánosan meghirdeti. Ezenkívül az NKB-k a standard
tendereljárásokat nyilvánosan is meghirdethetik, és ha szükséges, az ügyfeleket közvetlenül is értesíthetik.
(2) A gyorstender-eljárásokat az EKB előzetesen nyilvánosan meghirdetheti. Az előzetesen nyilvánosan
meghirdetett gyorstender-eljárások esetén az NKB szükség esetén közvetlenül is kapcsolatba léphet a kiválasztott
ügyfelekkel. Nyilvánosan előre meg nem hirdetett gyorstender-eljárások esetén az NKB-k a kiválasztott ügyfelekkel
közvetlenül lépnek kapcsolatba.”
4. A 43. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
Az EKB a tender eredményeit illetően a tenderallokálásról szóló határozatát nyilvánosan kihirdeti. Ezenkívül
az NKB-k az EKB tenderallokálásról szóló határozatát nyilvánosan kihirdethetik, és az ügyfeleket közvetlenül is
értesíthetik, amennyiben ezt szükségesnek tartják.”
5. Az 55a. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(3)
Fióktelepek esetén az (1) bekezdés alapján jelentett információknak arra az intézményre kell vonatkozniuk,
amelyhez a fióktelep tartozik.”
6. A 61. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
Az EKB a honlapján megjelölt módszerekkel összhangban honlapján közzéteszi az elfogadható
forgalomképes eszközök naprakésszé tett listáját, és azt minden olyan napon aktualizálja, amikor a TARGET2
működik. Az elfogadható forgalomképes eszközök listáján szereplő forgalomképes eszközök az eurorendszer
hitelműveleteiben való felhasználás céljára a listán való közzétételük időpontjában válnak elfogadhatóvá. E szabály
alóli kivételként az azonos értéknapi elszámolású, rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok különleges
esetében az eurorendszer az elfogadhatóságot a kibocsátás napjától biztosíthatja. A 87. cikk (3) bekezdésével
összhangban értékelt eszközöket az elfogadható forgalomképes eszközök e listáján nem teszik közzé.”
7. A 63. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
Az elfogadhatóság érdekében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak a végső visszavásárlásig az alábbi
kamatszelvény-struktúrák egyikével kell rendelkezniük:
a) olyan rögzített kamatozású, kamat nélküli, vagy többlépcsős kamatszelvények, amelyek előre meghatározott
kamatfizetési struktúrával és előre meghatározott kamatértékkel rendelkeznek; vagy
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b) olyan változó kamatozású kamatszelvények, amelyek az alábbi struktúrával rendelkeznek: kamatszelvény
kamatlába = (referenciakamatláb * l) ± x, továbbá f ≤ kamatszelvény kamatlába ≤ c, ahol:
i. a referencia-kamatláb egy adott időpontban kizárólag az alábbiak egyike:
— euro pénzpiaci kamat, például EURIBOR, LIBOR, vagy hasonló indexek,
— egy állandó lejáratú swap kamata, például CMS, EIISDA, EUSA,
— egy egyéves vagy annál rövidebb lejárattal rendelkező euroövezeti államkötvény hozama, vagy számos
ilyen kötvény indexéhez kapcsolt hozam,
— egy euroövezeti inflációs index;
ii. az f (alsó határ), c (felső határ), l (tőkeáttétel/tőkeáttétel-csökkenés) és x (felár), olyan számok, amelyek –
amennyiben rendelkezésre állnak – vagy a kibocsátáskor előre meghatározottak, vagy idővel csak a kibocsá
táskor előre meghatározott pályán változhatnak meg, ahol az l értéke meghaladja a nullát az eszköz teljes
élettartama alatt. Az inflációs indexhez kapcsolt referencia-kamatlábú változó kamatozású kamatszelvény
esetében az l értéke egy.”
8. A szöveg a következő 77a. cikkel egészül ki:
„77a. cikk
A befektetésekre vonatkozó korlátozások eszközfedezetű értékpapírok esetén
Az ügyleti dokumentáció alapján a kibocsátó vagy bármely közvetítő különleges célú gazdasági egység
bankszámláját megillető pénzösszegek befektetése nem állhat – teljes mértékben vagy részben, ténylegesen vagy
eshetőlegesen – más eszközfedezetű értékpapírok ügyletrészsorozataiból, hitelkockázathoz kapcsolt értékpapírokból,
swapokból vagy egyéb származtatott eszközökből, szintetikus értékpapírokból vagy hasonló követelésekből.”
9. A 73. cikk (7) bekezdését el kell hagyni.
10. A 78. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
Az eszközfedezetű értékpapírokat fedező, pénzáramlást generáló eszközök portfóliójára vonatkozóan
a VIII. mellékletben (amely az előírt adatminőségi értékre vonatkozó információkat, valamint a kölcsönszintű
adattárak eurorendszer általi kijelölésére vonatkozó követelményeket tartalmazza) rögzített eljárásokkal összhangban
átfogó és standardizált kölcsönszintű adatokat kell rendelkezésre bocsátani. Az elfogadhatóság értékelése során az
eurorendszer az alábbiakat veszi figyelembe: a) az adatszolgáltatás elmaradása; és b) milyen gyakran fordul elő, hogy
az egyedi kölcsönszintű adatmezőkben nem szerepelnek érdemi adatok.”
11. A negyedik rész II. címe 1. fejezetének 2. szakasza a következő 4. alszakasszal egészül ki:
„4 . a ls z a k a sz
B i zo n yo s fe de z etl e n hi t el v is zo n yt me gt est es ítő ér té kpa p ír o kra vo natko z ó kü l ö nl e ge s e l
fo ga dh atós á gi fel té tel e k
81a. cikk
Bizonyos fedezetlen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra vonatkozó elfogadhatósági feltételek
(1) Az eurorendszer hitelműveletei céljára való elfogadhatóság érdekében a hitelintézetek vagy befektetési vállal
kozások, vagy a 138. cikk (2) bekezdésében meghatározottak szerint ezekkel szoros kapcsolatban álló szervezetek
által kibocsátott fedezetlen hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak eleget kell tenniük az 1. szakaszban rögzített,
a forgalomképes eszközök valamennyi típusára vonatkozó általános elfogadhatósági feltételeknek, a 64. cikkben
szereplő követelmény kivételével, amennyiben a fedezetlen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra jogszabályban
rögzített alárendelés vonatkozik.
(2) Ezen alszakasz alkalmazásában a jogszabályban rögzített alárendelés valamely fedezetlen hitelviszonyt
megtestesítő, olyan értékpapír kibocsátójára alkalmazandó jogszabályi kereten alapuló alárendelés, amely hitelvi
szonyt megtestesítő értékpapírra a feltételei alapján nem vonatkozik alárendelés, vagyis nem vonatkozik rá
szerződéses alárendelés.”
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12. A 83. cikk a) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„a) ECAI kibocsátási minősítés: a kibocsátásra vonatkozó, vagy – az ugyanattól az ECAI-tól származó,
a kibocsátásra vonatkozó hitelminősítés hiányában – arra a programra vagy kibocsátási sorozatra vonatkozó
ECAI-hitelmősítést jelent, amelynek keretében az eszközt kibocsátották. A programra vagy kibocsátási sorozatra
vonatkozó ECAI-minősítés csak abban az esetben bír jelentőséggel, ha a szóban forgó adott eszközre vonatkozik
és azt az ECAI kifejezetten és egyértelműen összekapcsolja az eszköz ISIN-kódjával, továbbá nincs az ugyanattól
az ECAI-tól származó eltérő kibocsátási minősítés. Az ECAI kibocsátási minősítések esetében az eurorendszer
nem tesz különbséget az eszköz eredeti futamidejét illetően.”
13. A 104. cikk a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a)
2018. január 1-jétől az NKB-k az ezen időpontot követően keletkezett hitelkövetelések fedezetként való
elfogadása esetén olyan mechanizmust alkalmaznak, amely biztosítja a beszámítási kockázat kizárását vagy jelentős
csökkentését. A 2018. január 1. előtti eredetű hitelkövetelések, amelyekre e mechanizmus nem vonatkozott, 2019.
december 31-ig fedezetként mobilizálhatók, amennyiben minden más elfogadhatósági feltétel teljesül.”
14. A 120. cikk a következőképpen módosul:
a) Az (1) és a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(1)

Az ECAF alkalmazásában az ECAI-k általános elfogadhatósági feltételei a következők:

a) Az ECAI-kat az 1060/2009/EK rendelettel összhangban az Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak nyilván
tartásba kell vennie.
b) Az ECAI-knak különféle működési kritériumoknak kell megfelelniük és megfelelő lefedettséget kell biztosí
taniuk, hogy biztosítsák az ECAF hatékony megvalósítását. Így különösen, egy ECAI hitelminősítés felhasz
nálása attól függ, hogy az eurorendszernek vannak-e információi ezekről a minősítésekről, valamint olyan
információi, amelyek segítségével összehasonlíthatja a minősítéseket az eurorendszer hitelminőségi besorolá
saival, megfeleltetheti őket ez utóbbiaknak, valamint lefolytathatja a 126. cikk szerinti teljesítményértékelési
eljárást.
(2) Az eurorendszer fenntartja magának a jogot, hogy döntsön arról, indít-e ECAF elfogadási eljárást valamely
hitelminősítő intézet kérelmére. Döntése meghozatala során az eurorendszer többek között figyelembe veszi,
hogy a hitelminősítő intézet biztosít-e releváns lefedettséget az ECAF hatékony, a IXa. melléklet követelményeivel
összhangban történő végrehajtásához.”
b) A szöveg a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a)
Az ECAF elfogadási eljárás megindítását követően az eurorendszer megvizsgál minden további, az ECAF
hatékony végrehajtásának biztosítása szempontjából relevánsnak ítélt információt, beleértve az ECAI arra való
képességét, hogy a IX. mellékletben meghatározott követelményekkel összhangban megfeleljen az ECAF teljesít
ményértékelési eljárása feltételeinek és szabályainak, valamint (adott esetben) a IXb. mellékletben meghatározott
különleges feltételeknek. Az eurorendszer fenntartja magának a jogot, hogy a rendelkezésére bocsátott
információk, valamint saját due diligence értékelése alapján döntsön arról, elfogad-e valamely ECAI-t az ECAF
céljára.”
15. A 122. cikk (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„b) az illetékes hatóság általi naprakész értékelés, amely tükrözi az IRB-rendszer fedezettel kapcsolatos célokra való
felhasználását érintő valamennyi kérdésre, valamint az ECAF teljesítményértékelési folyamat céljára felhasznált
adatokhoz kapcsolódó valamennyi kérdésre vonatkozóan aktuálisan rendelkezésre álló információkat;”
16. A 137. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(2)
A forgalomképes eszközökre vonatkozóan a negyedik rész II. címében rögzített, általános elfogadhatósági
feltételek alkalmazandóak, azzal a kivétellel, hogy a forgalomképes eszközök:
a) kibocsáthatók, tarthatók és elszámolhatók az EGT-n kívül;
b) lehetnek az eurótól különböző pénznemben denominálva; és
c) nem rendelkezhetnek negatív pénzáramlást eredményező kamatszelvény értékkel.”
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17. A 138. cikk (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„a) az ügyfél és EGT-beli, adókivetésre jogosult közszektorbeli szervezet közötti szoros kapcsolatok, vagy azon
esetek, amelyekben a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra egy vagy több EGT-beli, adókivetésre jogosult
közszektorbeli szervezet vállalt garanciát, és a szóban forgó garancia megfelel a 114. cikkben rögzített
jellemzőknek, valamennyi esetben a 139. cikk (1) bekezdésének fenntartásával;”
18. A 139. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
Az ügyfél, vagy az ügyféllel a 138. cikk (2) bekezdésében meghatározottak szerinti szoros kapcsolatban álló
bármely más szervezet által kibocsátott, és egy vagy több EGT-beli adókivetésre jogosult közszektorbeli szervezet
által teljes mértékben garantált, fedezetlen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nem mobilizálhatók fedezetként
az eurorendszer hitelműveletei céljára az ilyen ügyfél által:
a) sem közvetlenül;
b) sem közvetve, amennyiben fedezett kötvényekből álló portfólióban szerepelnek.”
19. A 141. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
Az ügyfél nem nyújthat be vagy használhat fel fedezetként hitelintézet vagy e hitelintézettel szoros
kapcsolatban álló bármely más szervezet által kibocsátott fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat,
amennyiben az adott hitelintézet vagy azzal szoros kapcsolatban álló szervezet által kibocsátott fedezet értéke
együtt meghaladja az ügyfél által fedezetként felhasznált eszközök haircut alkalmazása utáni teljes értékének
2,5 %-át. Ez a 2,5 %-os küszöb nem alkalmazandó az alábbi esetekben:
a) ha ezen eszközök értéke az alkalmazandó haircut után nem haladja meg az 50 millió EUR-t; vagy
b) ha ezen eszközöket adókivetésre jogosult közszektorbeli szervezet garantálja a 114. cikkben rögzített
jellemzőknek megfelelő garancia útján.”
20. A 143. cikket el kell hagyni.
21. A szöveg a következő 144a. cikkel egészül ki:

„144a. cikk
Negatív pénzáramlással rendelkező elfogadható eszközök
(1) Az NBK-knak úgy kell rendelkezniük, hogy az ügyfél felelős marad az általa fedezetként benyújtott vagy
felhasznált elfogadható eszközökhöz kapcsolódó negatív pénzáramlás összegének megfelelő időben történő
megfizetéséért.
(2) Amennyiben az ügyfél nem teljesít fizetést megfelelő időben az (1) bekezdésnek megfelelően, az eurorendszer
teljesítheti a vonatkozó fizetést, azonban erre nem köteles. Az NBK-knak úgy kell rendelkezniük, hogy az ügyfélnek
az eurorendszer felszólítására haladéktalanul vissza kell fizetnie az eurorendszer részére az eurorendszer által az
ügyfél mulasztása következtében kifizetett negatív pénzáramlás összegét. Amennyiben az ügyfél nem teljesít fizetést
megfelelő időben az (1) bekezdésnek megfelelően, az eurorendszer jogosult arra, hogy haladéktalanul és előzetes
értesítés nélkül megterhelje az eurorendszer által az ügyfél nevében fizetendő összegnek megfelelő összeggel:
a) az érintett ügyfél fizetési modul (PM) számláját a TARGET2-ben, az EKB/2012/27 iránymutatás II. melléklete
36. cikkének (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően; vagy
b) valamely kiegyenlítő bank előzetes engedélyével a kiegyenlítő bank TARGET2 PM-számláját, amelyet az
eurorendszer azon hitelműveletei céljára használnak, amelyekben az érintett ügyfél részt vesz; vagy
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c) az érintett ügyfél NKB-nál vezetett bármely más számláját, amely az eurorendszer monetáris politikai műveletei
céljára felhasználható.
(3) Az eurorendszer által a (2) bekezdés alapján fizetett bármely összeg, amelyet az ügyfél felszólításra nem fizet
vissza haladéktalanul, és amellyel az eurorendszer nem tudja megterhelni a (2) bekezdésben megjelölt egyik
vonatkozó számlát sem, az eurorendszer által nyújtott hitelnek tekintendő, amelyre a 154. cikknek megfelelően
szankció alkalmazandó.”
22. A 154. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„a) a penziós ügyletek és a monetáris politikai célokból végrehajtott devizaswapok tekintetében az ügyfél részére
allokált összegre vonatkozóan a művelet teljes időtartama alatt (ideértve az NKB általi idő előtti felmondás
esetén a művelet fennmaradó összegére vonatkozóan a művelet hátralevő időtartama alatt) a megfelelő fedezet
nyújtásra és elszámolásra vonatkozó, a 15. cikkben foglaltak szerinti kötelezettség;”
23. A 154. cikk (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
„e) a 144a. cikk (3) bekezdése szerinti bármely fizetési kötelezettség.”
24. A 156. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„a) pénzügyi szankció került alkalmazásra;”
25. A 156. cikk (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„a) pénzügyi szankció került alkalmazásra;”
26. A 166. cikk a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a)
Az NKB-k olyan szerződéses vagy szabályozási rendelkezéseket alkalmaznak, amelyek biztosítják, hogy
a székhely szerinti NKB mindenkor olyan jogi helyzetben legyen, hogy pénzügyi szankciót róhasson ki a hitel vagy
a visszavásárlási ár bármely összege teljes vagy részleges visszafizetésének vagy megfizetésének, vagy a megvásárolt
eszközök lejáratkor vagy egyébkénti esedékességkor történő átadásának ügyfél általi elmulasztásáért, amennyiben
a 166. cikk (2) bekezdése alapján nem áll rendelkezésére korrekciós intézkedés. A pénzügyi szankciót ezen
iránymutatás VII. melléklete I. szakasza (1) bekezdésének a) pontja, valamint VII. melléklete I. szakaszának (2) és
(4) bekezdése alapján kell kiszámítani, figyelembe véve azon pénzösszeget, amelyet az ügyfél nem tudott megfizetni
vagy visszafizetni, illetve azon eszközök összegét, amelyeket az ügyfél nem tudott átadni, valamint azon naptári
napok számát, amelyek alatt az ügyfél nem fizette meg vagy fizette vissza az összeget, illetve nem adta át az
eszközt.”
27. A VII., VIII. és XII. melléklet ezen iránymutatás mellékletének megfelelően módosul, és a szöveg ezen iránymutatás
mellékletének megfelelően új IXa. és IXb. melléklettel egészül ki.

2. cikk

Hatálybalépés és végrehajtás

(1) Ez az iránymutatás az azon tagállamok nemzeti központi bankjaival történő közlésének napján lép hatályba,
amelyek pénzneme az euro.

(2) Azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyek pénzneme az euro, kötelesek meghozni az ezen iránymuta
tásnak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket és azokat 2017. január 1-jétől alkalmazni. A nemzeti központi
bankok legkésőbb 2016. december 5-ig tájékoztatják az EKB-t az ezen intézkedésekhez kapcsolódó szövegekről és
eszközökről.
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3. cikk
Címzettek
Ennek az iránymutatásnak címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2016. november 2-án.
az EKB Kormányzótanácsa részéről
az EKB elnöke
Mario DRAGHI
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MELLÉKLET

Az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) VII., VIII. és XII. melléklete a következőképpen módosul, és a szöveg
a következő új IXa. és IXb. melléklettel egészül ki:
1. A VII. melléklet (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„b) A 154. cikk (1) bekezdésének d) vagy e) pontjában meghatározott kötelezettség nemteljesítése esetén a pénzbün
tetést azon aktív oldali rendelkezésre állás kamatlába plusz 5 százalékpontos büntetőkamatláb használatával kell
kiszámítani, amely azon a napon volt irányadó, amikor a kötelezettség nemteljesítése megkezdődött. A 154. cikk
(1) bekezdésének d) pontjában foglalt kötelezettségnek vagy a 154. cikk (1) bekezdésének e) pontjában foglalt
kötelezettségnek – az első kötelezettség-nemteljesítés napjától számított – 12 hónapon belül történő ismételt
megszegése esetén a büntetőkamatláb mértéke további 2,5 százalékponttal emelkedik minden egyes kötelezettségnemteljesítés vonatkozásában.”
2. A VII. melléklet (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„a) Hét naptári napos türelmi időszak alkalmazandó abban az esetben, ha a kötelezettségszegés az értékelésben
bekövetkező változás eredménye, további ilyen fedezetlen adósságinstrumentumok benyújtása és eszközöknek
a teljes összevont fedezeti alapból való visszavonása nélkül, az alábbiak alapján:
i. ezen már benyújtott fedezetlen adósságinstrumentumok értéke megnövekedett; vagy
ii. a fedezeti alap teljes értéke csökkent.
Ezekben az esetekben az ügyfélnek a vonatkozó korlátnak való megfelelés érdekében a türelmi időszak alatt ki
kell igazítania a teljes összevont fedezeti alap értékét és/vagy az ilyen fedezetlen adósságinstrumentumok értékét.”
3. A VII. melléklet (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„6. Ha az ügyfél 145. cikk (4) bekezdésére tekintettel az eurorendszer szempontjából a fedezeti értéket negatívan
befolyásoló információkat – például egy hitelkövetelés kinnlevő összegéről téves (hibás vagy nem naprakész)
információkat – szolgáltatott, vagy ha az ügyfél megfelelő időben nem szolgáltatja a 101. cikk (1) bekezdése
a) pontjának iv. alpontjában előírt információkat, a kedvezőtlenül érintett fedezet mértéke (értéke) kerül figyelem
bevételre a (3) bekezdésben foglalt pénzbüntetés kiszámítása során, és a türelmi időszak nem érvényesül.
Amennyiben a téves információ kijavítása a vonatkozó értesítési időszakon belül – például hitelkövetelések esetén
a 109. cikk (2) bekezdésének megfelelően a következő munkanap folyamán – megtörténik, úgy szankció
kiszabására nem kerül sor.”
4. A VII. melléklet (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„7. A 154. cikk (1) bekezdésének d) vagy e) pontjában meghatározott kötelezettség megszegése esetén a pénzbüntetést
az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakkal összhangban a büntetőkamatláb alkalmazásával kell kiszámítani az aktív
oldali rendelkezésre állás ügyfél általi jogosulatlan igénybevételének vagy az eurorendszer által nyújtott, visszafize
tetlen hitel értéke alapján.”
5. A VIII. melléklet a következőképpen módosul:
a) A cím helyébe a következő szöveg lép:
„AZ ESZKÖZFEDEZETŰ ÉRTÉKPAPÍROKRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZINTŰ ADATSZOLGÁL
TATÁSI KÖVETELMÉNYEK ÉS A KÖLCSÖNSZINTŰ ADATTÁRAK EURORENDSZER ÁLTALI
KIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS”

b) A bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:
„Ez a melléklet vonatkozik az eszközfedezetű értékpapírokat fedező, pénzáramlást generáló eszközök portfoliójára
(pool) vonatkozó, átfogó és szabványosított kölcsönszintű adatoknak a 78. cikkben foglaltak szerinti szolgálta
tására, valamint meghatározza a kölcsönszintű adattárak eurorendszer általi kijelölésére vonatkozó eljárást.”
c) Az I. szakasz (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„1. A kölcsönszintű adatokat az érintett feleknek az eurorendszer által kijelölt kölcsönszintű adattár részére kell
szolgáltatniuk. A kölcsönszintű adattár az ilyen adatokat elektronikus úton teszi közzé.”
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d) A szöveg a következő új IV. szakasszal egészül ki:
„IV.

A KÖLCSÖNSZINTŰ ADATTÁRAK KIJELÖLÉSE

I.

A kijelölésre vonatkozó követelmények
1. A kijelölés érdekében a kölcsönszintű adattáraknak meg kell felelniük az eurorendszer vonatkozó követel
ményeinek, amelyek többek között: a nyílt hozzáférés, a megkülönböztetésmentesség, a lefedettség,
a megfelelő irányítási struktúra és az átláthatóság.
2. A nyílt hozzáférés és a megkülönböztetésmentesség követelményét illetően a kölcsönszintű adattár:
a) nem alkalmazhat az adatfelhasználók közötti tisztességtelen megkülönböztetést a kölcsönszintű
adatokhoz való hozzáférés biztosítása során;
b) a kölcsönszintű adatokhoz való hozzáférés tekintetében köteles objektív, megkülönböztetésmentes és
nyilvánosan elérhető kritériumokat alkalmazni;
c) az arányosság követelményének való megfelelés érdekében a hozzáférést csak a lehető legszűkebb
körben korlátozhatja;
d) köteles tisztességes eljárásokat meghatározni azokra az esetekre, amikor az adatfelhasználóktól vagy az
adatszolgáltatóktól megtagadja a hozzáférést;
e) köteles rendelkezni az ahhoz szükséges technikai kapacitásokkal, hogy minden észszerű körülmények
között hozzáférést tudjon biztosítani az adatfelhasználók és az adatszolgáltatók számára, ideértve
a biztonságimásolat-készítési eljárásokat, adatbiztonsági biztosítékokat, valamint katasztrófa-helyreál
lítási intézkedéseket;
f) nem róhat az adatfelhasználókra olyan költségeket a kölcsönszintű adatok rendelkezésre bocsátásáért
vagy kinyeréséért, amelyek hátrányos megkülönböztetést valósítanak meg vagy a kölcsönszintű
adatokhoz való hozzáférés indokolatlan korlátozásához vezetnek.
3. A lefedettség követelményét illetően a kölcsönszintű adattárnak:
a) stabil technológiai rendszereket és operatív ellenőrzést kell kialakítania és fenntartania, amelyek
lehetővé teszik számára a kölcsönszintű adatok oly módon történő feldolgozását, amely megfelel az
eurorendszer kölcsönszintű adatok benyújtására vonatkozó követelményeinek a 78. cikkben és e
mellékletben meghatározottak szerinti kölcsönszintűadat-közlési kötelezettség hatálya alá tartozó
eszközfedezetű értékpapírok tekintetében;
b) hiteles módon igazolnia kell az eurorendszer felé, hogy technikai és operatív kapacitása lehetővé tenné
számára a jelentős lefedettség elérését, amennyiben kijelölt kölcsönszintű adattárkénti jogállást kapna.
4. A megfelelő irányítási struktúra és az átláthatóság követelményét illetően a kölcsönszintű adattárnak:
a) olyan irányítási rendszert kell kialakítania, amely az átláthatóság előmozdítása útján szolgálja az
eszközfedezetű értékpapírok piacán az érdekeltek érdekeit;
b) egyértelműen dokumentált irányítási rendszert kell kialakítania, eleget kell tennie a megfelelő irányítási
követelményeknek, és biztosítania kell megfelelő szervezeti struktúra fenntartását és működtetését
a folytonosság és a rendes működés biztosítása érdekében; és
c) a dokumentumokhoz és az alapul szolgáló információkhoz való megfelelő hozzáférést kell biztosítania
az eurorendszer számára ahhoz, hogy az eurorendszer folyamatosan figyelemmel tudja kísérni
a kölcsönszintű adattár irányítási struktúrájának folyamatos megfelelőségét.

II.

A kijelölésre és a kijelölés visszavonására vonatkozó eljárások
1. Az eurorendszer által kölcsönszintű adattárként történő kijelölés iránti kérelmet az EKB Kockázatkezelési
Igazgatóságához kell benyújtani. A kérelemnek megfelelő indokolást és teljes körű alátámasztó
dokumentációt kell tartalmaznia, amelyek bemutatják, hogy a kérelmező megfelel a kölcsönszintű
adattárakra vonatkozóan ezen iránymutatásban meghatározott követelményeknek. A kérelmet,
indokolást és alátámasztó dokumentációt írásban, és lehetőség szerint elektronikus formában kell
benyújtani.
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2. A kérelem kézhezvételétől számított 25 munkanapon belül az EKB ellenőrzi, hogy a kérelem hiánytalane. Ha a kérelem hiányos, az EKB határidőt szab meg, amelynek leteltéig a kölcsönszintű adattárnak
további információkat kell benyújtania.
3. Az EKB azt követően, hogy megállapította a kérelem hiánytalanságát, ennek megfelelően értesíti
a kölcsönszintű adattárat.
4. Az eurorendszer a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelően észszerű időn belül megvizsgálja a kölcsön
szintű adattár által benyújtott, kijelölés iránti kérelmet annak alapján, hogy a kölcsönszintű adattár
megfelel-e az ezen iránymutatásban meghatározott követelményeknek. E vizsgálat részeként az
eurorendszer felszólíthatja a kölcsönszintű adattárat arra, hogy hajtson végre egy vagy több élő
interaktív demonstrációt az eurorendszer alkalmazottaival annak érdekében, hogy szemléltesse a kölcsön
szintű adattár technikai kapacitásait a IV.I szakasz (2) és (3) bekezdésében meghatározott követelmények
tekintetében. Amennyiben az eurorendszer ilyen demonstrációra szólít fel, úgy az a kérelmezési eljárás
kötelező követelményének tekintendő.
5. Az eurorendszer a vizsgálat időtartamát 20 munkanappal meghosszabbíthatja az olyan esetekben,
amikor az eurorendszer további pontosítást tart szükségesnek, vagy amennyiben a (4) bekezdésnek
megfelelően demonstrációra szólított fel.
6. Az eurorendszer törekszik arra, hogy a (3) bekezdésben említett értesítéstől számított 60 munkanapon
belül, vagy ha az (5) bekezdés alkalmazandó, 80 munkanapon belül a kijelölésről vagy a kijelölés elutasí
tásáról szóló indokolással ellátott határozatot hozzon.
7. Az eurorendszer a (6) bekezdés szerinti határozat elfogadásától számított öt munkanapon belül közli
határozatát az érintett kölcsönszintű adattárral. Amennyiben az eurorendszer elutasítja a kölcsönszintű
adattár kijelölését, vagy visszavonja a kölcsönszintű adattár kijelölését, az értesítésben közli határo
zatának indokait.
8. Az eurorendszer által a (6) bekezdésnek megfelelően hozott határozat a (7) bekezdésnek megfelelően
történt közlésétől számított ötödik munkanapon lép hatályba.
9. A kijelölt kölcsönszintű adattárnak indokolatlan késedelem nélkül értesítenie kell az eurorendszert
a kijelölésre vonatkozó követelményeknek való megfelelésében bekövetkező bármely lényeges
változásról.
10. Az eurorendszer visszavonja a kölcsönszintű adattár kijelölését, amennyiben a kölcsönszintű adattár:
a) a kijelölést hamis nyilatkozatok adásával vagy egyéb szabálytalan módon érte el; vagy
b) már nem felel meg azoknak a követelményeknek, amelyek alapján kijelölésére sor került.
11. A kölcsönszintű adattár kijelölésének visszavonásáról szóló határozat haladéktalanul hatályba lép. Azon
eszközfedezetű értékpapírok, amelyek tekintetében olyan kölcsönszintű adattáron keresztül tettek
elérhetővé adatokat, amelynek kijelölése a (10) bekezdésnek megfelelően visszavonásra került, az
eurorendszer hitelműveletei céljára fedezetként elfogadhatóak maradhatnak, amennyiben minden egyéb
követelmény teljesül,
a) az I. szakasz (3) bekezdésében meghatározott, következő előírt kölcsönszintűadat-szolgáltatási
időpontig; vagy
b) amennyiben az a) pont alapján megengedett időszak technikailag nem megvalósítható a kölcsönszintű
adatokat benyújtó fél számára, és a következő, az I. szakasz (3) bekezdésében meghatározott, előírt
kölcsönszintűadat-szolgáltatási időpontig írásbeli magyarázattal szolgáltak az elfogadhatóságot
értékelő NKB számára, a (10) bekezdés szerinti határozattól számított három hónapig.
Ezen időszak leteltét követően az ilyen eszközfedezetű értékpapírokra vonatkozó kölcsönszintű adatokat
kijelölt kölcsönszintű adattáron keresztül kell elérhetővé tenni, az eurorendszer valamennyi vonatkozó
követelményével összhangban.
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12. Az eurorendszer az EKB honlapján közzéteszi az ezen iránymutatással összhangban kijelölt kölcsön
szintű adattárak listáját. E listát a (6) vagy a (10) bekezdés szerinti határozatok elfogadásától számított öt
munkanapon belül frissíteni kell.”
6. A szöveg a következő IXa. melléklettel egészül ki:
„IXa. MELLÉKLET

Minimális lefedettségi követelmények külső hitelminősítő intézetek számára az eurorendszer
hitelminősítő keretrendszerében
Ez a melléklet a hitelminősítő intézeteknek az eurorendszer hitelminősítő keretrendszerében (ECAF) a 120. cikk
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően külső hitelminősítő intézetként (ECAI) történő elfogadására alkalmazandó.

1. LEFEDETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

1. Az aktuális lefedettséget illetően a hitelminősítő intézetnek az a) fedezetlen banki kötvények, b) vállalati
kötvények, c) fedezett kötvények, és d) eszközfedezetű értékpapírok négy eszközkategória közül legalább
háromban legalább az alábbi mértékű lefedettséget kell biztosítania:
i.

az euroövezeti eszközök elfogadható összességének 10 %-a, a minősített eszközök és minősített kibocsátók
tekintetében számítva, kivéve az eszközfedezetű értékpapírok eszközosztályt, amelynek esetében csak
a minősített eszközök tekintetében fennálló lefedettség alkalmazandó;

ii. az euroövezeti eszközök elfogadható összességének 20 %-a, a fennálló névleges összegek tekintetében
számítva;
iii. a hitelminősítő intézetnek az adott eszközosztályokban elfogadható eszközökkel rendelkező euroövezeti
országok legalább 2/3-ában biztosítania kell a minősített eszközök, minősített kibocsátók vagy minősített
névleges összegek tekintetében előírt, az i. és ii. pontban említett lefedettséget.
2. A hitelminősítő intézetnek államadósság-minősítést kell biztosítania legalább az összes olyan euroövezeti
kibocsátói rezidens országra vonatkozóan, ahol ezen hitelminősítő intézet az 1. pontban említett négy eszköz
osztály egyikébe tartozó eszközöket minősít, azon eszközök kivételével, amelyek esetében az eurorendszer az
adott ország kockázatértékelését irrelevánsnak tekinti a hitelminősítő intézet által a kibocsátásra, kibocsátóra
vagy garanciavállalóra vonatkozóan adott hitelminősítés szempontjából.
3. A történeti lefedettséget illetően a hitelminősítő intézetnek az 1. és 2. pontban vázolt minimális lefedettségi
követelmények legalább 80 %-át teljesítenie kell az ECAF elfogadás iránti kérelmet megelőző három év
mindegyikében, és e követelmények 100 %-át teljesítenie kell a kérelem időpontjában és az ECAF elfogadás
teljes időtartama alatt.
2. A LEFEDETTSÉG KISZÁMÍTÁSA

1. A lefedettséget a hitelminősítő intézet által az 1060/2009/EK rendelettel összhangban kiadott vagy befogadott
és az ECAF valamennyi egyéb követelményének megfelelő hitelminősítések alapján kell kiszámítani.
2. Egy adott hitelminősítő intézet által biztosított lefedettség az eurorendszer monetáris politikai műveletei céljára
elfogadható eszközök hitelminősítésén alapul, és a 84. cikk szerinti elsőbbségi szabályoknak megfelelően kerül
kiszámításra, csak az adott hitelminősítő intézet minősítéseinek figyelembevételével.
3. Az ECAF céljára még nem elfogadott hitelminősítő intézet minimális lefedettségének kiszámítása során az
eurorendszer figyelembe veszi az olyan eszközökre vonatkozóan adott releváns hitelminősítéseket is, amelyek
az ECAF által elfogadott ECAI-k általi minősítés hiánya miatt nem elfogadhatóak.
3. A MEGFELELŐSÉG FELÜLVIZSGÁLATA

1. Az elfogadott ECAI-k e lefedettségei követelményeknek való megfelelése évente felülvizsgálatra kerül.
2. A lefedettségi követelményeknek való meg nem felelés az ECAF szabályaival és eljárásaival összhangban
szankcionálható.”
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7. A szöveg a következő IXb. melléklettel egészül ki:
„IXb. MELLÉKLET

Az eurorendszer hitelminősítő keretrendszerének minimumkövetelményei a fedezettkötvényprogramokról szóló új kibocsátási és felügyeleti jelentésekre vonatkozóan
1. BEVEZETÉS

Az eurorendszer hitelminősítő keretrendszere (ECAF) céljára a külső hitelminősítő intézeteknek (ECAI) a 120. cikk
(2a) bekezdése tekintetében a fedezett kötvényeket illetően 2017. július 1-jétől különleges operatív követelmé
nyeknek kell megfelelniük. Az ECAI-knak így különösen:
a) nyilvánosan elérhető hitelminősítési jelentésben kell bemutatniuk az újonnan minősített fedezettkötvényprogramokat; és
b) negyedévente a fedezettkötvény-programokról szóló felügyeleti jelentéseket kell elérhetővé tenniük.
E melléklet ezeket a minimumkövetelményeket határozza meg részletesen.
Rendszeresen ellenőrzésre kerül majd, hogy az ECAI-k megfelelnek-e ezen követelményeknek. Ha a követelmények
egy adott fedezettkötvény-program tekintetében nem teljesülnek, az eurorendszer tekintheti úgy, hogy az érintett
fedezettkötvény-programhoz kapcsolódó nyilvános hitelminősítés(ek) nem felel(nek) meg az ECAF magas hitelmi
nőségi követelményeinek. Így az érintett ECAI nyilvános hitelminősítése az adott fedezettkötvény-program
keretében kibocsátott forgalomképes eszközök esetében nem használható fel a hitelminőségi követelmények
fennállásának megállapításához.
2. MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

a) Az 1. pont a) alpontjában említett nyilvánosan elérhető hitelminősítési jelentésnek (új kibocsátásra vonatkozó
jelentés) tartalmaznia kell a program strukturális és jogi aspektusainak átfogó elemzését, a fedezeti portfólió
részletes értékelését, a refinanszírozási és a piaci kockázat elemzését, az ügylet résztvevőiről szóló elemzést, az
ECAI saját feltételezéseit és mérőszámait, valamint az ügylet bármely egyéb releváns jellemzőinek elemzését.
b) Az 1. pont b) alpontjában említett felügyeleti jelentést az ECAI-nak legkésőbb minden negyedév végétől
számított nyolc héten belül közzé kell tennie. A felügyeleti jelentéseknek a következő információkat kell
tartalmazniuk.
i.

Az ECAI saját mérőszámai, beleértve a minősítés meghatározásához felhasznált legújabb elérhető saját
dinamikus mérőszámokat. Amennyiben az az időpont, amelyre a saját mérőszámok vonatkoznak, eltér
a jelentés közzétételének időpontjától, meg kell jelölni, hogy a saját mérőszámok mely időpontra
vonatkoznak.

ii.

A program áttekintése, amely feltünteti legalább a fennálló eszközöket és forrásokat, a kibocsátót és az
ügylet egyéb főbb résztvevőit, a fő fedezeti eszköztípust, a jogi keretet, amelynek hatálya alá a program
tartozik, valamint a program és a kibocsátó minősítését.

iii. A többszörös biztosítéknyújtás szintje, beleértve az aktuális és a vállalt többszörös biztosítéknyújtást.
iv.

Az eszköz-forrás profil, beleértve a fedezett kötvények futamidejének típusát (például hard bullet, soft bullet
vagy pass through), a fedezett kötvények és a fedezeti portfólió súlyozott átlagos élettartamát, valamint
a kamatlábak, illetve a devizanemek közötti eltérésekre vonatkozó információk.

v.

A jelentés közzétételének időpontjában fennálló kamatláb- és devizaswapok, beleértve a swap ügyfelek
nevét, és jogalany-azonosítójukat, amennyiben rendelkezésre áll.

vi.

A devizák megoszlása, beleértve az érték tekintetében történő bontást mind a fedezeti portfólió, mind az
egyes kötvények szintjén.

vii. A fedezeti portfólióba tartozó eszközök, beleértve az eszközegyenleget, eszköztípusokat, a hitelek számát
és átlagos nagyságát, a fedezeti portfólió fennállásának időtartamát (seasoning), futamidőt, hitelfedezeti
arányt (loan-to-valuation ratio), regionális megoszlást és a hátralékok megoszlását.
viii. A fedezeti portfólió helyettesítő eszközei, az eszközegyenleget is beleértve.
ix. A programba tartozó valamennyi minősített értékpapír felsorolása, nemzetközi értékpapír-azonosító
számuk (ISIN) szerint azonosítva. Ez a közzététel történhet az ECAI honlapján közzétett külön letölthető
fájl útján is.
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A felügyeleti jelentés összeállítása során használt adatmeghatározások és adatforrások felsorolása. Ez
a közzététel történhet az ECAI honlapján közzétett külön letölthető fájl útján is.”

8. A XII. melléklet VI. szakasza a következőképpen módosul:
a) Az 1. táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„1. táblázat
Az ügyletekben mobilizált forgalomképes eszközök
Jellemzők
Lejárat
időpontja

Kamatozás
gyakorisága

Hátralévő
futamidő

Fix kamato
zás

6 hónap

4 év

2,50 %

2018.11.19.

Változó

12 hónap

4 év

0,50 %

2025.5.12.

Kamatszel
vény nélküli
kötvény

> 10 év

13,00 %

Név

Eszközosztály

»A« eszköz

Az ÁÉKBV-előírá
soknak megfelelő
jumbo kötvény

2018.8.30.

»B« eszköz

Államkötvény

»C« eszköz

Vállalati kötvény

Kamatozás

Diszkontálás
(haircut)

Árfolyamok százalékban (kamattal együtt) (*)
2014.7.30.

2014.7.31.

2014.8.1.

2014.8.4.

2014.8.5.

2014.8.6.

2014.8.7.

101,61

101,21

99,50

99,97

99,73

100,01

100,12

98,12

97,95

98,15

98,56

98,59

98,57

53,71

53,62

(*) Egy adott értékelési napra feltüntetett árak megfelelnek az értékelési napot megelőző üzleti nap legjellemzőbb árának.”

b) „AZ EARMARKING RENDSZER” cím alatti 1. pont helyébe a következő szöveg lép:
„1. 2014. július 30-án az ügyfél visszavásárlási megállapodást köt az NKB-val, amely az »A« eszközből 50,6 millió
eurónyit vásárol. Az »A« eszköz egy fix kamatozású és 1–2. szintű hitelminőségi besorolással rendelkező, az
ÁÉKBV-előírásoknak megfelelő jumbo kötvény 2018. augusztus 30-i lejárattal. A lejáratig hátralevő futamidő
négy év, így az értékelési haircut 2,5 %. Azon a napon az »A« eszköz piaci ára a referenciapiacon 101,61 %,
amely tartalmazza a kuponszelvényen felhalmozódott kamatot. Az ügyfélnek olyan mennyiségű »A« eszközt
kell szolgáltatnia, amely a 2,5 % haircut levonása után meghaladja a kiosztott 50 millió eurót. Ezért
az ügyfél 50,6 millió euro névértékben szállít »A« eszközt, amelynek kiigazított piaci értéke azon a napon
50 129 294 euro.”

