
MiFID II / MIFIR szabályozással 
kapcsolatos szolgáltatásaink

A MiFID II szabályozás egy direktívából, egy 
rendeletből és számos felhatalmazáson alapuló 
rendeletből áll. 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.

Legjelentősebb változások rövid összefoglalása

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

Az új adatszolgáltatási követelmények jelentősen 
megemelkedett terhet jelenthetnek a befektetési 
szolgáltatóknak, mivel a megfelelés biztosításához 
számos IT fejlesztés és folyamati módosítás is 
szükséges. Emellett az új szabályozás az OTC 
piacokat is nagy mértékben érinti, egyrészt a már 
említett átláthatóságra vonatkozó új követelmények, 
illetve az ún. rendszeres internalizálókra vonatkozó 
szabályok által. Utóbbi szabályrendszer azon 
befektetési szolgáltatókat érinti, amelyek gyakori 
jelleggel és jelentős nagyságrendben kereskednek 
saját számlára. A rendszeres internalizálónak 
minősülő befektetési szolgáltatókra többlet 
átláthatósági követelmények vonatkoznak.

MiFID II / MiFIR

A 2018. január 3-án hatályba lépett MiFID II / MiFIR rezsim fő 
célja a befektető védelem és az átláthatóság növelése, illetve 
a piaci infrastruktúra szabályozása. A MiFID II / MiFIR az elmúlt 
évek legnagyobb és legátfogóbb Európai Uniós szabályozási 
kezdeményezés, amely ennek megfelelően az uniós tőkepiacok 
működését jelentősen megváltoztatja.
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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



Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely 
meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet 
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megfelelő szaktanácsadást. 
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Befektető védelmi szempontból is jelentős változások 
léptek életbe 2018. januártól. A szabályozás 
hatályba lépését követően például a befektetési 
szolgáltatásokkal, illetve a pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatos költségekről részletes tájékoztatást kell 
nyújtani, illetve január 3-tól szigorodtak a legjobb 
végrehajtási követelmények is, így a megfelelés 
biztosításához szükséges új folyamatok kialakítása 
is. Ezen felül a jogszabály új termék jóváhagyási és 
termékirányítási szabályrendszert is bevezet, amely 
teljesen új folyamatok és megoldások kialakítását 
igényli. Az Uniós befektető védelmi szabályozást 
tovább erősíti a MiFID II-vel egyidejűleg hatályba 
lépő PRIIPs rendelet is, amely kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentum készítését 
írja elő többek között a befektetési csomagterméket 
előállítói számára. 

A KPMG által nyújtott szolgáltatások

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. Szolgáltatásaink 
kiterjednek az állapotfelmérésre, a MiFID 
II szabályozáscsomaghoz képest felmerülő 
hiányosságok azonosítására, illetve a szabályozásnak 
való megfelelés eléréséhez szükséges konkrét 
javaslatok megfogalmazására és az implementációs 
folyamat teljes körű szakmai támogatására. 

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

Gyorsdiagnózis

A teljes MiFID II szabályozásnak való megfelelés 
high-level felmérése, kritikus pontok és a főbb 
megfelelési kockázatok azonosítása vagy ügyféligény 
esetén bizonyos folyamatok megfelelőségének 
vizsgálata.

Részletes állapotfelmérés, GAP elemzés  
és akcióterv készítés

A szabályozásnak való megfelelés átfogó vizsgálata, 
a hiányosságok azonosítása, illetve a megfelelést 
elősegítő konkrét, gyakorlatias javaslatok 
megfogalmazása a hatékony implementáció 
elősegítése érdekében. A kihívásokra adott akciók 
magukban foglalhatnak többek közt IT fejlesztési és 
üzleti specifikációkat, vagy új folyamatok kialakítását  
(pl. termékirányítási folyamat, nyilvántartások 
kialakítása). 

Ad-hoc szakmai támogatás

A szabályozással kapcsolatos értelmezési 
kérdések, illetve a felmerülő gyakorlati kérdések 
megválaszolása.

Belső ellenőrzési terület támogatása

MIFID specifikus belső ellenőrzési programok 
kialakításának és kapcsolódó ellenőrzési tervek, 
checklisták, kézikönyvek kialakításának támogatása, 
illetve, belső ellenőrzési kapcsolódó vizsgálatok 
elvégzésének támogatása.

Oktatások tartása

A Társaság igényei alapján speciálisan kialakított 
oktatási anyag mentén akár átfogó, akár bizonyos 
témákra fókuszáló oktatásokat tartunk a Társaság 
alkalmazottai számára.

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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