Megfelelőségi nyilatkozat
[(EU) 2016/1011 rendelet 26. cikk (3) bekezdés]
Vállalati kötvényindex család
A. Általános információk
1. A nyilatkozat elkészültének és adott Készült: 2021.03.30.
esetben legutóbbi frissítésének dátuma
Utolsó frissítés: 2021.12.09
2. A referenciamutató-kezelő megnevezése Budapesti Értéktőzsde Zrt.
B. A Budapesti Értéktőzsde Zrt. úgy döntött, hogy az (EU) 2016/1011 rendelet következő rendelkezéseit az alábbi nem jelentős
referenciamutató(k) tekintetében nem alkalmazza
1. Azon referenciamutató vagy
referenciamutatók, amelyek
tekintetében a rendelkezés(eke)t
nem alkalmazzák
2. i. Az (EU) 2016/1011 rendelet azon
rendelkezései, amelyek nem
alkalmazandók

Budapesti Értéktőzsde Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe; Budapesti Értéktőzsde Vállalati Kötvény Total
Return Indexe

2. ii. Az egyes rendelkezések tekintetében azon indokok, amelyek alapján a referenciamutató-kezelő
helyénvalónak tartja az adott rendelkezés be nem tartását

4. cikk (7) d)
A referenciamutató-kezelő biztosítja,
hogy az alkalmazottai és bármely egyéb
természetes
személy,
akinek
a
szolgáltatásai a referenciamutató-kezelő
rendelkezésére állnak, vagy akinek a
szolgáltatásai felett ellenőrzést gyakorol,

A referenciamutatók előállításában való részvétel – elsősorban a transzparens módszertan, előállításra
vonatkozó egyéb szabályok és a diszkréció szűk köre következtében – nem biztosít a résztvevők részére a
kívülálló piaci szereplőkhöz képest számottevő előnyöket a referenciamutató vételi vagy eladási ajánlatokban,
illetve kereskedési ügyletekben való részvétel révén történő meghatározásában. Ezenkívül a BÉT
referenciamutatói felhasználásának tőkepiacon betöltött jelentősége sem indokolja hasonló rendelkezés
alkalmazását.

és akik közvetlenül részt vesznek a
referenciamutató előállításában:
tilos legyen számukra személyes alapon
vagy piaci szereplők megbízásából vételi
vagy
eladási
ajánlatokban,
illetve
kereskedési ügyletekben való részvétel
révén
közreműködni
valamely
referenciamutató
meghatározásában,
kivéve abban az esetben, ha e
közreműködés
a
referenciamutató
módszertanának részeként kifejezetten
szükséges, és a benne foglalt konkrét
szabályok szerint történik
5. cikk (3) bekezdés a) pont
A felügyeleti funkció működésének A felügyeleti funkciót ellátó belső ellenőrnek lehetősége van a referenciamutató meghatározásának és
feddhetetlennek kell lennie, és annak módszertanának felülvizsgálatára, azonban a felülvizsgálatokat alapvetően a vezérigazgató végzi el, évente
részét
képezik
a
következő,
a legalább két alkalommal. A felülvizsgálatok alapján született döntéseket a belső ellenőr minden esetben ellenőrzi.
referenciamutató-kezelő
által
a
referenciamutató
összetettségéhez,
elterjedtségéhez és sebezhetőségéhez
igazított feladatok:
a referenciamutató meghatározásának és
módszertanának legalább évenkénti
felülvizsgálata
5. cikk (3) bekezdés e) pont
A felügyeleti funkció működésének
feddhetetlennek kell lennie, és annak
részét
képezik
a
következő,
a
referenciamutató-kezelő
által
a
referenciamutató
összetettségéhez,

A referenciamutató előállításában részt vevő harmadik felek tevékenységének ellenőrzése a BÉT kiszervezések
ellenőrzésére vonatkozó szabályai szerint történik, az abban meghatározott személyek és szervezeti egységek
részvételével.

elterjedtségéhez és sebezhetőségéhez
igazított feladatok:
a referenciamutató előállításában részt
vevő
harmadik
felek,
köztük
a
referenciamutató kiszámításában és
terjesztésében részt vevő harmadik felek
felügyelete
5. cikk (4) bekezdés
A felügyeleti funkciót külön bizottság vagy A felügyeletei funkciót a BÉT belső ellenőre látja el, a BÉT referenciamutatóinak komplexitása nem igényli külön
más megfelelő irányítási rendszer látja el. bizottság, illetve más megfelelő irányítási rendszer alkalmazását.
11. cikk (2) bekezdés c) pontja
A referenciamutató-kezelő biztosítja,
hogy a bemeneti adatok tekintetében
megvalósuló
kontrollintézkedései
magukban foglalják a következőket
a bemeneti adatok integritásának és
pontosságának biztosítása érdekében
azok hitelesítésére, egyebek mellett más
mutatókkal
vagy
adatokkal
való
összehasonlítására
irányuló
eljárás
kialakítása

Az indexértékek a Vállalati Kötvényeknek a BÉT mindenkori, azonnali piaci kereskedési rendszerből származó,
kereskedési helyszín szabályai szerint beadott ajánlati adatai (árjegyzés), valamint az Állami Adósságkezelő
Központ által naponta közzétett zéró kupon hozamgörbe adatok alapján kerülnek meghatározásra. A
szabályozott és MTF piaci kereskedés és szabályozói rendszer biztosítja a bemeneti adatok minőségét, az
ellenőrzést és az ellenőrizhetőséget. Az Állami Adósságkezelő Központ adatai pedig a legteljesebb mértékben
megbízhatók, ezért hasonló eljárások alkalmazása nem szükséges.

13. cikk (2) bekezdés b) pont:
Az (1) bekezdés c) pontjában említett
eljárás:
biztosítja, hogy a konzultációkat követően
az e bekezdés a) pontjában említett
észrevételek és a referenciamutatókezelő azokra adott válaszai – kivéve, ha

A BÉT referenciamutatói felhasználásának tőkepiacon betöltött jelentősége nem indokolja hasonló rendelkezés
alkalmazását.

az észrevételt tevő
kezelését
kérte
–
legyenek

azok bizalmas
hozzáférhetőek

A
Bizottság
(EU) 2021/1352
felhatalmazáson alapuló rendelete

A referenciamutatók bemeneti adatai jellemzően szabályozott piaci adatok, az előállítás és a bemeneti adatok
jellegéből fakadóan annak valószínűsége csekély, hogy összeférhetetlenség merülne fel, illetve a
referenciamutató-előállítási folyamat során a BÉT nem alkalmaz mérlegelést.

4. cikk (1) bekezdés
A
referenciamutató-kezelők
piaci
stresszhelyzethez kapcsolódó múltbéli
adatok alapján értékelik a különböző piaci
feltételek módszertanra gyakorolt hatását.
A
Bizottság
(EU) 2021/1352
felhatalmazáson alapuló rendelete
4. cikk (2) bekezdés
A
referenciamutató-kezelők
olyan
paramétereket
és
feltételezéseket
használnak a módszertanban, amelyek
segítségével különböző múltbeli vagy – a
kritikus
referenciamutatók
kezelői
esetében – hipotetikus feltételeket tudnak
bemutatni, beleértve a legnagyobb piaci
volatilitás jellemezte időszakokat, és
figyelembe véve az alapul szolgáló
eszközök közötti korrelációra vonatkozó
különböző feltételezéseket.

A referenciamutatók bemeneti adatai jellemzően szabályozott piaci adatok, az előállítás és a bemeneti adatok
jellegéből fakadóan annak valószínűsége csekély, hogy összeférhetetlenség merülne fel, illetve a
referenciamutató-előállítási folyamat során a BÉT nem alkalmaz mérlegelést.

