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I. Alkalmazási kör 

Személyi hatály 

1. A jelen iránymutatások az (EU) 2022/858 rendelet 2. cikkének 21. pontjában 

meghatározott illetékes hatóságokra és az (EU) 2022/858 rendelet 2. cikkének 

5. pontjában meghatározott DLT-alapú piaci infrastruktúrák működtetésére vonatkozó 

külön engedélyek kérelmezőire alkalmazandók. 

Tárgyi hatály 

2. A jelen iránymutatások a DLT-alapú piaci infrastruktúrák, nevezetesen a DLT-alapú 

multilaterális kereskedési rendszer (DLT MTF), a DLT-alapú kiegyenlítési rendszer 

(DLT SS) és a DLT-alapú kereskedési és kiegyenlítési rendszer (DLT TSS) (EU) 

2022/858 rendelet 8–10. cikkében előírtak szerinti működtetésére vonatkozó külön 

engedély kérelmezéséhez szükséges információk benyújtásához használandó 

egységes formanyomtatványokra, formátumokra és mintadokumentumokra 

alkalmazandók. 

Időbeli hatály 

3. A jelen iránymutatások 2023. március 23-án lépnek hatályba. 
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II. Jogszabályi hivatkozások és rövidítések 

Jogszabályi hivatkozások 

Az (EU) 2017/394 

felhatalmazáson alapuló 

rendelet 

A Bizottság (EU) 2017/394 végrehajtási rendelete (2016. 

november 11.) a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek megfelelően a központi értéktárak 

engedélyezésére, felülvizsgálatára és értékelésére, a 

székhely szerinti tagállam és a fogadó tagállam hatóságai 

közötti együttműködésre, a banki jellegű kiegészítő 

szolgáltatások nyújtásának engedélyezésében részt vevő 

hatóságokkal folytatott konzultációra, a központi 

értéktárakkal kapcsolatos hozzáférésre vonatkozó 

formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások 

tekintetében és a központi értéktárak által vezetett 

nyilvántartások formátuma tekintetében végrehajtás-

technikai standardok meghatározásáról (HL L 65., 

2017.3.10., 145. o.). 

(EU) 2022/858 rendelet Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/858 rendelete 

a megosztott főkönyvi technológián alapuló piaci 

infrastruktúrák kísérleti rendszeréről, valamint a 

600/2014/EU és a 909/2014/EU rendelet, továbbá a 

2014/65/EU irányelv módosításáról (HL L 151., 2022.6.2., 

1. o.) (DLTR) 

 

2014/65/EU irányelv Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve 

(2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 

2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról 

(HL L 173., 2014.6.12., 349. o.) (MiFID II) 

 

600/2014/EU rendelet Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete 

(2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 

648/2012/EU rendelet módosításáról (84-148. o.) (MiFIR) 

 

909/2014/EU rendelet Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete 

(2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-

kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 

a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 
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236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 

1. o.) (a központi értéktárakról szóló rendelet) 

 

ESMA-rendelet vagy 

1095/2010/EU rendelet 

Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete 

(2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság 

(Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 

716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK 

bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 

2010.12.15., 84. o.) 

Rövidítések 

DLT Megosztott főkönyvi technológia 

DLT MI DLT-alapú piaci infrastruktúra 

DLT MTF DLT-alapú multilaterális kereskedési rendszer 

DLT SS DLT-alapú kiegyenlítési rendszer 

DLT TSS DLT-alapú kereskedési és kiegyenlítési rendszer 

EBH  Európai Bankhatóság  

EIOPA Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 

ESMA Európai Értékpapírpiaci Hatóság 

EU Európai Unió 

PFER Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere 
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III. Cél 

4. A jelen iránymutatások az ESMA-rendelet 16. cikkének (1) bekezdésén, valamint az 

(EU) 2022/858 rendelet 8. cikkének (5) bekezdésén, 9. cikkének (5) bekezdésén és 

10. cikkének (6) bekezdésén alapulnak. 

 

5. A jelen iránymutatások célja a PFER-en belüli következetes, hatékony és eredményes 

felügyeleti gyakorlatok kialakítása, valamint az (EU) 2022/858 rendelet 8. cikke 

(4) bekezdése, 9. cikke (4) bekezdése és 10. cikke (4) bekezdése közös, egységes és 

következetes alkalmazásának biztosítása. Céljuk különösen a DLT-alapú piaci 

infrastruktúrák működtetésére vonatkozó külön engedélyek kérelmezésére szolgáló 

egységes formanyomtatványok, formátumok és mintadokumentumok létrehozása. 

 

6. A jelen iránymutatásokban említett információkon kívül az (EU) 2022/858 rendelettel 

összhangban DLT-alapú multilaterális kereskedési rendszer, DLT-alapú kiegyenlítési 

rendszer vagy DLT-alapú kereskedési és kiegyenlítési rendszer működtetésére 

vonatkozó külön engedélyt kérelmezőket emlékeztetni kell arra, hogy előfordulhat, 

hogy egyidejűleg további információkat kell bemutatniuk ahhoz, hogy központi 

értéktárként vagy befektetési vállalkozásként nyújthassanak be kérelmet, vagy 

szabályozott piacot működtethessenek, illetve igazolják a 2014/65/EU irányelvnek 

vagy a 909/2014/EU rendeletnek való megfelelést (lásd az (EU) 2022/858 rendelet 

8. cikkének (3) bekezdését, 9. cikkének (3) bekezdését, valamint 10. cikkének (3) és 

(5) bekezdését). Az ilyen további információk nem tartoznak a jelen iránymutatások 

hatálya alá. 
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IV. Megfelelési és beszámolási kötelezettségek 

Az iránymutatások jogállása 

7. Az ESMA-rendelet 16. cikkének (3) bekezdésével összhangban az illetékes 

hatóságoknak és a pénzügyi piaci szereplőknek minden erőfeszítést meg kell tenniük 

azért, hogy megfeleljenek a jelen iránymutatásoknak. 

 

8. A jelen iránymutatások hatálya alá tartozó illetékes hatóságoknak úgy kell betartaniuk 

az iránymutatások rendelkezéseit, hogy adott esetben beépítik azokat saját nemzeti 

jogi és/vagy felügyeleti keretrendszereikbe, ideértve azokat az eseteket is, amikor adott 

iránymutatások elsősorban a pénzpiaci szereplőkre irányulnak. Ebben az esetben az 

illetékes hatóságoknak felügyelet révén kell biztosítaniuk, hogy a pénzügyi piaci 

szereplők betartsák az iránymutatásokat. 

 

Adatszolgáltatási követelmények 

9. Két hónapon belül azt követően, hogy az iránymutatásokat az ESMA honlapján az EU 

valamennyi hivatalos nyelvén közzétették, a jelen iránymutatások hatálya alá tartozó 

illetékes hatóságoknak értesíteniük kell az ESMA-t arról, hogy (i) megfelelnek, (ii) nem 

felelnek meg, de szándékukban áll megfelelni, vagy (iii) nem felelnek meg és nem áll 

szándékukban megfelelni az iránymutatásoknak. 

 

10. Meg nem felelés esetén az illetékes hatóságoknak – két hónapon belül azt követően, 

hogy az iránymutatásokat az ESMA honlapján az EU valamennyi hivatalos nyelvén 

közzétették – arról is értesíteniük kell az ESMA-t, hogy miért nem felelnek meg az 

iránymutatásoknak. 

 

11. Az értesítésekhez használandó űrlap az ESMA honlapján található. A kitöltött űrlapot 

az ESMA részére kell továbbítani. 

 

12. A pénzügyi piaci szereplők nem kötelesek bejelenteni, hogy betartják-e az 

iránymutatások rendelkezéseit. 
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V. Iránymutatások a DLT-alapú piaci infrastruktúra 

működtetésére vonatkozó külön engedélyek 

kérelmezéséhez használandó egységes 

formanyomtatványokról, formátumokról és 

mintadokumentumokról 

1. iránymutatás: Az illetékes hatóságok kérelmezésre vonatkozó utasításai 

13. Az illetékes hatóságnak a honlapján elérhetővé kell tennie a DLT-alapú piaci 

infrastruktúrák működtetésére vonatkozó külön engedély iránti kérelem benyújtásának 

módjára vonatkozó utasításokat, amelyeknek tartalmazniuk kell a mellékletben 

szereplő táblázatokat. 

 

14. Az illetékes hatóságnak jeleznie kell a honlapján, hogy a megfelelően kitöltött 

kérelmeket, bejelentéseket és a kapcsolódó kiegészítő információkat tartós 

adathordozón kell benyújtani. Az illetékes hatóságoknak honlapjukon jelezniük kell, 

hogy a megfelelően kitöltött kérelmeket, bejelentéseket és a kapcsolódó kiegészítő 

információkat papíron, elektronikusan vagy mindkettőn be kell-e nyújtani. 

 

15. A jelen iránymutatások alkalmazásában „tartós adathordozó” bármely eszköz, amely 

lehetővé teszi az információk hozzáférhető módon, az információk céljának megfelelő 

hosszúságú ideig való tárolását, továbbá lehetővé teszi a tárolt információk változatlan 

formában történő többszörözését. 

 

16. Az illetékes hatóságnak a honlapján fel kell tüntetnie az űrlap kitöltéséhez használható 

nyelveket. Tekintettel arra, hogy a kérelmek elbírálásában több hatóság is részt vehet, 

az illetékes hatóság javasolhatja, hogy a kérelmező ugyanezeket az információkat a 

nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelven nyújtsa be. 

 

17. Az illetékes hatóságnak a DLT-alapú piaci infrastruktúrák működtetésére engedélyt 

kérelmezőktől kapott valamennyi információ kezelése érdekében kapcsolattartó pontot 

is meg kell adnia. A kijelölt kapcsolattartó pont elérhetőségét közzé kell tenni, és 

rendszeresen frissíteni kell az illetékes hatóságok honlapjain. 

 

2. iránymutatás: A kérelem benyújtása az illetékes hatósághoz 

18. A DLT-alapú piaci infrastruktúra működtetésére vonatkozó külön engedély 

kérelmezésekor valamennyi kérelmezőnek az illetékes hatóság rendelkezésre kell 

bocsátania a következő információkat: 

a. A melléklet 1. táblázata: A kérelmezőre vonatkozó általános információk; 

valamint 

b. A melléklet 2. táblázata: Általános információk, amelyeket a DLT-alapú 

multilaterális kereskedési rendszer, DLT-alapú kiegyenlítési rendszer vagy DLT-

alapú kereskedési és kiegyenlítési rendszer működtetésére vonatkozó engedély 
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iránti kérelemnek tartalmaznia kell. 

 

19. A kérelmező szabályozási státuszától és a kérelem jellegétől függően a melléklet 3. 

és/vagy 4. táblázatát az alábbiak szerint kell benyújtani: 

a. Amennyiben a kérelmező a 2014/65/EU irányelv szerint befektetési 

vállalkozásként vagy szabályozott piac működtetése céljából kap engedélyt 

vagy ilyen engedélyt kíván kapni, és DLT-alapú multilaterális kereskedési 

rendszert vagy DLT-alapú kereskedési és kiegyenlítési rendszert kíván 

működtetni, az alábbi információkat kell rendelkezésre bocsátania: 

 

Kért engedély Rendelkezésre bocsátandó információk 

1 - Engedély DLT-alapú 

multilaterális kereskedési 

rendszer működtetésére az 

(EU) 2022/858 rendelet 

8. cikkének (1) vagy 

(2) bekezdésével 

összhangban 

 

A 2014/65/EU irányelv és a 600/2014/EU rendelet alóli, az (EU) 2022/858 

rendelet 4. cikke szerinti mentesség iránti kérelem(ek)hez: 3. táblázat 

2 - Engedély DLT-alapú 

kereskedési és kiegyenlítési 

rendszer működtetésére az 

(EU) 2022/858 rendelet 

10. cikkének (1) vagy 

(2) bekezdésével 

összhangban 

A 2014/65/EU irányelv és a 600/2014/EU rendelet alóli, az (EU) 2022/858 

rendelet 4. cikke szerinti mentesség iránti kérelemhez: 3. táblázat 

A 909/2014/EU rendelet alóli, az (EU) 2022/858 rendelet 5.  cikke szerinti 

mentesség iránti kérelemhez: 4. táblázat 

 

b. Amennyiben a kérelmező a 909/2014/EU rendelet szerint központi értéktárként 

kap engedélyt vagy ilyen engedélyt kíván kapni, és DLT-alapú kiegyenlítési 

rendszert vagy DLT-alapú kereskedési és kiegyenlítési rendszert kíván 

működtetni, az alábbi információkat kell rendelkezésre bocsátania: 

Kért engedély Rendelkezésre bocsátandó információk 

1 - Engedély DLT-alapú 

kiegyenlítési rendszer 

működtetésére az (EU) 

2022/858 rendelet 9. cikkének 

(1) vagy (2) bekezdésével 

összhangban 

A 909/2014/EU rendelet alóli, az (EU) 2022/858 rendelet 5.  cikke szerinti 

mentesség iránti kérelemhez: 4. táblázat 

2 - Engedély DLT-alapú 

kereskedési és kiegyenlítési 

rendszer működtetésére az 

(EU) 2022/858 rendelet 

10. cikkének (1) vagy 

(2) bekezdésével 

összhangban 

A 2014/65/EU irányelv és a 600/2014/EU rendelet alóli, az (EU) 

2022/858 rendelet 4. cikke szerinti mentesség iránti 
kérelemhez: 3. táblázat 

A 909/2014/EU rendelet alóli, az (EU) 2022/858 rendelet 
5.  cikke szerinti mentesség iránti kérelemhez: 4. táblázat 
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20.  A 2., 3. vagy 4. táblázatban felsorolt valamennyi dokumentum esetében a 

kérelmezőnek legalább a következő információkat kell rendelkezésre bocsátania: 

a. minden egyes dokumentum egyedi hivatkozási száma; 

b. minden egyes dokumentum címe; 

c. minden egyes dokumentum azon fejezete, szakasza vagy oldala, ahol a 

releváns információ található. 

 

21. Szükség esetén annak elkerülése érdekében, hogy ugyanazt az információt vagy 

dokumentumot kétszer nyújtsák be, a kérelmezőknek hivatkozniuk kell a kérelemfájljuk 

más részében benyújtott releváns információkra vagy dokumentumokra. 

 

22. Amennyiben a kérelmező úgy ítéli meg, hogy a 2., a 3. vagy a 4. táblázatban megadott 

információkon kívül további információk is relevánsak a külön engedély szempontjából, 

a kérelmező további konkrét dokumentumokat is benyújthat. 
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VI. Az iránymutatások melléklete 

1. táblázat 

Általános információk 

 
Az információk típusa 

 
Formátu
m 

 
Kérelem időpontja 

 
ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ-HH-NN 
formátumban 

A kérelmező adatai 

 
A kérelmező cégneve 

 
Szabad formátumban megadható szöveg 

 
A kérelmező jogalany-azonosítója 

 
Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus 

karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI) 

 
szegmensazonosító MIC-kód (DLT-alapú 

multilaterális kereskedési rendszerek 

vagy DLT-alapú kereskedési és 

kiegyenlítési rendszerek esetén 

alkalmazandó) 

 
Az ISO 10383 szabványnak megfelelő 
piacazonosító 

 
A kérelmező hivatalos címe 

 
Szabad formátumban megadható szöveg 

A kérelmezőnél a kérelemért felelős 

személy elérhetősége 

Név: 

Tisztség: 

Telefonszám: 

E-mail-cím: 

A kérelem azonosítása 

 
A kérelem jellege 

 
Jelölje meg a megfelelő négyzetet! 

A következők üzemeltetésére vonatkozó első 
engedély: 

□ DLT-alapú multilaterális kereskedési rendszer a 
DLTR 8. cikkének (1) vagy (2) bekezdése 
alapján 

□ DLT-alapú kiegyenlítési rendszer a DLTR 
9. cikkének (1) vagy (2) bekezdése alapján 

□ DLT-alapú kereskedési és kiegyenlítési rendszer 
a DLTR 10. cikkének (1) vagy (2) bekezdése 
alapján 
 



 

  

12 

 
□ DLT-alapú piaci infrastruktúra működtetésére 

vonatkozó engedély módosítása a DLT 
működésének, szolgáltatásainak vagy 
tevékenységeinek a DLTR 8. cikkének (13) 
bekezdése, 9. cikkének (13) bekezdése és 10. 
cikkének (13) bekezdése szerinti lényeges 
megváltozása miatt 

 
Az engedély hivatkozási száma: 
Dátum: 
 

 
Amennyiben a kérelmező már megszerezte, 
a 2014/65/EU irányelv vagy a 909/2014/EU 
rendelet szerinti engedély 

 
Jelölje meg a megfelelő négyzetet! 

□ A 2014/65/EU irányelv szerinti befektetési 

vállalkozás 
Amennyiben rendelkezésre áll, az engedély 
hivatkozási száma: 
Dátum: 

□ A 2014/65/EU irányelv szerinti piacműködtető 
Amennyiben rendelkezésre áll, az engedély 
hivatkozási száma: 
Dátum: 

□ Az (EU) 909/2014 rendelet szerinti központi 

értéktár 
Amennyiben rendelkezésre áll, az engedély 
hivatkozási száma: 
Dátum: 

□ A fentiek közül egyik sem. 

 

 
A kérelmező által működtetett vagy 
működtetni kívánt kereskedési 
helyszín(ek) vagy értékpapír-kiegyenlítési 
rendszer (adott esetben) 

Jelölje be a megfelelő négyzetet, és ismételje meg 
a bejegyzéseket (név és MIC-kód), ha a 
kérelmező típusonként egynél több kereskedési 
helyszínt működtet 

□ Multilaterális kereskedési rendszer 

A multilaterális kereskedési rendszer neve /MIC-
kód: 
 

□ Szabályozott piac 
A szabályozott piac neve/MIC-kód: 
 
□ OTF 
Az OTF neve /MIC-kód: 

□ Értékpapír-kiegyenlítési rendszer 

Az értékpapír-kiegyenlítési rendszer neve: 
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A 2014/65/EU irányelv vagy a 

909/2014/EU rendelet szerinti egyidejű 

kérelem 

Jelölje meg a megfelelő négyzetet! 
□ A 2014/65/EU irányelv szerinti befektetési 

vállalkozás 

Amennyiben rendelkezésre áll, a kérelem 

hivatkozási száma: 

A benyújtás időpontja: 

 

□ A 2014/65/EU irányelv szerinti piacműködtető, 

amennyiben rendelkezésre áll, a kérelem 

hivatkozási száma: Dátum: 

 

□ Az (EU) 909/2014 rendelet szerinti központi 

értéktár 

Amennyiben rendelkezésre áll, a kérelem 

hivatkozási száma: 

A benyújtás időpontja: 
 

□ A fentiek közül egyik sem 

A benyújtott dokumentumok és mellékletek 
jegyzéke 

□ 1. táblázat 

□ 2. táblázat 

□ 3. táblázat 

□ 4. táblázat 

□ Egyéb dokumentumok (kérjük, adjon meg listát) 

 

 
A kérelmező jogállása 

A létesítő okirat, alapszabály vagy 
egyéb alapító dokumentum  

[a dokumentum(ok) egyedi hivatkozási száma] 

A kérelmező hivatalos címét és 
tevékenységi körét hivatalosan igazoló, a 
kérelem benyújtásakor érvényes 
cégjegyzéki vagy cégbírósági kivonat 
vagy egyéb okirat 

 
[a dokumentum(ok) egyedi hivatkozási száma] 

A vezető testület kérelemre vonatkozó 
határozatának másolata és a kérelem 
tartalmát és benyújtását jóváhagyó 
vezető testületi ülés jegyzőkönyve 

[a dokumentum(ok) egyedi hivatkozási száma] 
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2. táblázat 
 

Információ, amelyet  
a DLT-alapú multilaterális kereskedési rendszer, DLT-

alapú kiegyenlítési rendszer vagy DLT-alapú 
kereskedési és kiegyenlítési rendszer működtetésére 

vonatkozó engedély 
iránti kérelemnek tartalmaznia kell 

 

 
 

Az (EU) 2022/858 rendelet 

8. cikkének 

(4) bekezdésével, 

9. cikkének 

(4) bekezdésével és 

10. cikkének 

(4) bekezdésével 

összhangban benyújtandó 

információk 

 
Az információt 

tartalmazó dokumentum 

leírása és/vagy egyedi 

hivatkozási száma 

 
A 

dokument

um címe 

 
Az információ 

fellelési helye (a 

dokumentum 

valamely 

fejezete, 

szakasza vagy 

oldala)  

vagy  

az 

információközlé

s 

elmaradásának 

oka 

(a)  A kérelmező üzleti terve, a DLT-alapú piaci infrastruktúra szabályai és az 
(EU) 2022/858 rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében említett jogi feltételek 

Üzleti terv, amely leírja, hogy a 

kérelmező hogyan tervezi 

szolgáltatásait nyújtani és 

tevékenységeit végezni. 

   

Kérjük, adjon konkrét tájékoztatást a következő szempontokról is: 

A kulcsfontosságú 

munkakörökben dolgozó 

munkatársak leírása 

Ennek tartalmaznia kell annak 

leírását, hogy mely 

munkatársak dolgoznak 

kulcsfontosságú 

munkakörökben, és 

szakterületenként (informatika, 

belső ellenőrzés, 

kockázatkezelés stb.) mi a 

szerepük 

   

A megcélzott ügyfelek típusa 

(státusz, földrajzi hely)  
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A technikai szempontok leírása 

E leírásnak tartalmaznia kell a 

DLT technikai végrehajtásának 

részletes leírását: támogató 

infrastruktúrát (rendszereket, 

hálózatokat, alkalmazásokat 

stb.), harmadik felekkel kötött 

megállapodásokat, amelyek az 

adatáramlást és a hálózati 

diagramokat is biztosítják. Ha 

ezek bármelyike felhőalapú, 

akkor az ESMA felhőalapú 

számítástechnikával 

kapcsolatos iránymutatásaival1 

összhangban konkrét 

információkat is tartalmaznia 

kell. 

   

A DLT használatának leírása, 

részletezve a felhasználói és a 

működtetői oldalon a művelet 

adatait (pl. hogyan és milyen 

célra használják a rendszert; várt 

eredmények/előnyök a 

felhasználók számára; a 

felhasználók hogyan 

kapcsolódnak a rendszerhez) 

   

Adott esetben egyéb releváns 

információk 

   

 
A DLT-alapú piaci 

infrastruktúra 

működtetőjének, valamint az 

érintett DLT-alapú piaci 

infrastruktúrát használó 

tagok, résztvevők, kibocsátók 

és/vagy ügyfelek jogait, 

kötelezettségeit, feladatait és 

felelősségét meghatározó 

szabályok 

   

Kérjük, adjon konkrét tájékoztatást a következő szempontokról is: 

A részvétel szempontjai    

A DLT-alapú piaci infrastruktúrára 
irányadó jog 

   

A peres eljárást megelőző 
vitarendezési mechanizmus 

   

                                                 

1  Végleges jelentés a felhőszolgáltatókhoz történő kiszervezésre vonatkozó iránymutatásokról, ESMA50–157–2403, 2020. 
december 18. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-2403_cloud_guidelines.pdf
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A 98/26/EK irányelv szerinti, a 

fizetésképtelenséggel szemben 
védelmet biztosító intézkedések 

   

Az a joghatóság, ahol kereset 
indítható 

   

Adott esetben egyéb releváns 
információk 

   

 

(b) Az (EU) 2022/858 rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében említettek szerint a DLT-

alapú piaci infrastruktúra működésére, szolgáltatásaira és tevékenységeire 
vonatkozó információk 

A kereskedett és/vagy 
kiegyenlített DLT-alapú pénzügyi 
eszközök típusa 

Adja meg a következőket: 
□ az (EU) 2022/858 

rendelet 3. cikke 

(1) bekezdésének 

a) pontjában említett 

részvények 

 
□ az (EU) 2022/858 

rendelet 3. cikke 

(1) bekezdésének 

b) pontjában említett 

kötvények, 

értékpapírosított adósság 

egyéb formái vagy 

pénzpiaci eszközök. Az 

„értékpapírosított adósság 

egyéb formája” esetében 

kérjük, adja meg a 

következőket: 

 
□ Az (EU) 2022/858 

rendelet 3. cikke 

(1) bekezdésének 

c) pontjában említett 

ÁÉKBV 

  

A használt DLT típusa Kérjük, adja meg fő 

jellemzőit (többet is meg 

lehet adni): 

□ engedélyhez kötött2 
 

□ engedélyhez nem kötött3 

  

                                                 

2  A jelen iránymutatások alkalmazásában „engedélyhez kötött” az olyan DLT-hálózat, amelyben csak bizonyos résztvevők 
tölthetnek be bizonyos funkciókat (pl. validálás). 
3 A jelen iránymutatások alkalmazásában „engedélyhez nem kötött” az olyan hálózat, amelyben bármely résztvevő bármilyen 
funkciót elláthat. 
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□ privát4 
 

□ nyilvános5 
 

□ egyéb jellemzők: [kérjük, 
részletezze] 

Annak leírása, hogy a gazdasági 

szereplők hogyan végzik 

feladataikat, szolgáltatásaikat és 

tevékenységeiket (ideértve adott 

esetben a kiszervezési 

megállapodások leírását is) 

   

Az ügyfeleknek nyújtott 

szolgáltatások leírása 

   

Annak ismertetése, hogy e 

feladatok, szolgáltatások és 

tevékenységek megvalósítása 

hogyan tér el a nem megosztott 

főkönyvi technológián alapuló 

multilaterális kereskedési 

rendszerek vagy értékpapír-

kiegyenlítési rendszerek által 

végzett feladatok, szolgáltatások 

és tevékenységek 

megvalósításától 

   

Adott esetben a DLT-funkciók, -

szolgáltatások és -tevékenységek 

azonosítására és azoknak a nem 

megosztott főkönyvi technológián 

alapuló multilaterális kereskedési 

rendszerek vagy értékpapír-

kiegyenlítési rendszerek által 

végzett feladatok, szolgáltatások 

és tevékenységek 

megvalósításától való 

megkülönböztetésére kiválasztott 

módszer 

   

Adott esetben egyéb releváns 

információk 

   

 
(c)  Az (EU) 2022/858 rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint a használt 

DLT működésére vonatkozó információk 

A használt DLT működésére 

vonatkozó szabályokkal 

kapcsolatos információk 

   

A megosztott főkönyvhöz való 

hozzáférésre vonatkozó 

   

                                                 

4 A jelen iránymutatások alkalmazásában „privát” az olyan DLT-hálózat, amelyhez csak kiválasztott résztvevők csatlakozhatnak. 
5 A jelen iránymutatások alkalmazásában „nyilvános” az olyan DLT-hálózat, amelyhez bárki csatlakozhat. 
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szabályokkal kapcsolatos 

információk 

A hitelesítő csomópont(ok) 

részvételére vonatkozó 

szabályokkal kapcsolatos 

információk 

   

A DLT-alapú pénzügyi eszközre 

vonatkozó ügyletek validálási 

folyamatával kapcsolatos 

információk 

   

Az esetleges 

összeférhetetlenségek 

kezelésére vagy feltárására 

vonatkozó szabályokkal 

kapcsolatos információk 

   

A kockázatmenedzsmentre – 

beleértve bármely csökkentést 

célzó intézkedést is – vonatkozó 

szabályokkal kapcsolatos 

információk a befektetővédelem, 

a piaci integritás és a pénzügyi 

stabilitás biztosítása érdekében 

   

Adott esetben egyéb releváns 

információk 

   

 
(d) Az (EU) 2022/858 rendelet 7. cikkének (4) bekezdésében említett átfogó 

információtechnológiai- és kiberszabályozás 

A DLT és DLT-alapú pénzügyi 

eszközök használatához 

kapcsolódó kontrollok és 

szabályozások, valamint az 

említett működtetők által tárolt 

adatok leírása, legalább a 

következő területek 

tekintetében: 

 Irányítás és stratégia: az 

információtechnológiai és 

információbiztonsági 

kockázatokra vonatkozó belső 

ellenőrzési és irányítási 

szabályok, valamint 

információtechnológiai és 

információbiztonsági stratégia 

 Információtechnológiai és 

információbiztonsági 

kockázatkezelés – a DLT és 

DLT-alapú pénzügyi eszközök 

használatából eredő 

információtechnológiai és 
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információbiztonsági kockázatok 

azonosítására és kezelésére 

szolgáló szabályzatok és 

eljárások 

 A tagok, résztvevők, a DLT-

alapú piaci infrastruktúrát 

használó ügyfelek kibocsátói 

pénzeszközeinek, biztosítékainak 

és DLT-alapú pénzügyi 

eszközeinek, valamint az 

azokhoz való hozzáférés 

eszközeinek védelmét, bizalmas 

jellegét, integritását és 

rendelkezésre állását biztosító 

információbiztonsági 

szabályozások és kontrollok, 

beleértve legalább a következő 

területeket: 

- logikai jellegű biztonsági 

ellenőrzések (beleértve 

a feladatok 

elkülönítését, a 

személyazonosság- és 

hozzáférés-kezelést, a 

logikai szétválasztásra 

vonatkozó 

szabályozásokat stb.) 

- fizikai biztonság 

- információtechnológiai 

az információbiztonsági 

műveletek 

- a biztonsági 

megfigyelésre 

vonatkozó 

szabályozások 

- biztonsági 

felülvizsgálatok, 

értékelés és tesztelés, 

képzés és tudatosság, 

valamint 

- információtechnológiai 

és információbiztonsági 

incidensek kezelésére 

vonatkozó szabályzatok 

és eljárások 

 Rendszerfejlesztési 

életciklus (SDLC), informatikai 

projekt és 

változásmenedzsment: 
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szabályzatok és eljárások, 

irányításra és ellenőrzésre 

vonatkozó szabályozások 

 Üzletmenetfolytonosság-

menedzsment: szabályzatok és 

eljárások 

 Harmadik féllel kapcsolatos 

kockázatok kezelése: 

szabályzatok és eljárások, 

figyelembe véve az ESMA 

(EBH/EIOPA, az illetékes nemzeti 

hatóságtól függően) által nyújtott 

iránymutatást is, felhőalapú 

számítástechnikai 

iránymutatások (az EBH 

esetében: kiszervezésre 

vonatkozó iránymutatások). 

 

Megjegyzés: ha a fenti 

szabályozások és kontrollok 

némelyike vagy mindegyike a 

társaságok globális IT 

bizonyosságnyújtási és 

információbiztonsági irányítási 

rendszerének részét képezi, 

amely tekintetében a társaság 

már az illetékes nemzeti hatóság 

rendelkezésére bocsátotta az 

információkat, a társaságot fel 

kell kérni, hogy adja meg és 

emelje ki a DLT és DLT-alapú 

pénzügyi eszközök használatával 

kapcsolatban végrehajtott egyedi 

kontrollokat. 

Adott esetben egyéb releváns 

információk 

   

 
(e) A tagok, résztvevők, kibocsátók vagy ügyfelek pénzeszközeinek, biztosítékainak 

vagy DLT-alapú pénzügyi eszközeinek nyilvántartására és védelmére vonatkozó 
szabályozás az (EU) 2022/858 rendelet 7. cikkének (5) bekezdésével összhangban 

Adott esetben az annak 

megakadályozására szolgáló 

letéti őrzési szabályozás leírása, 

hogy az említett eszközöket 

felhasználják a működtető saját 

számláján az érintett tag, 
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résztvevő, kibocsátó vagy ügyfél 

előzetes hozzájárulása nélkül. 

A DLT-alapú piaci 

infrastruktúrájuk által a tagjaik, 

résztvevőik, kibocsátóik vagy 

ügyfeleik számára tartott ilyen 

eszközök nyilvántartásának 

szabályozásával és az azokhoz 

való hozzáférési módokkal 

kapcsolatos információk  

   

A pénzeszközöknek, 

biztosítékoknak vagy DLT-alapú 

pénzügyi eszközöknek, valamint 

az ilyen eszközökhöz való 

hozzáférési módoknak a 

működtető saját, valamint az 

egyéb tagok, résztvevők, 

kibocsátók és ügyfelek 

pénzeszközeitől, biztosítékaitól 

és DLT-alapú pénzügyi 

eszközeitől való elkülönítésére 

vonatkozó szabályozás leírása 

   

Adott esetben egyéb releváns 

információk 

   

 
(f) Az (EU) 2022/858 rendelet 7. cikkének (6) bekezdésében említett befektetővédelmi 

intézkedések 

A 909/2014/EU rendeletben, az 

(EU) 2019/2033 rendeletben, a 

2014/65/EU irányelvben vagy az 

(EU) 2019/2034 irányelvben előírt 

prudenciális követelmények 

teljesítése érdekében amiatt 

hozott intézkedések leírása, hogy 

e követelmények kiterjedjenek az 

(EU) 2022/858 rendelet 7. cikke 

(6) bekezdésének első 

albekezdésében említett 

körülmények bármelyikének 

eredményeként a DLT-alapú 

piaci infrastruktúra működtetője 

ügyfeleinek okozott károkért 

fennálló potenciális felelősségre 
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A befektetővédelmet biztosító 

szabályozások leírása, valamint 

annak igazolása, hogy azok 

átláthatóak és megfelelőek 

   

Ügyfélpanaszok kezelésére 

vonatkozó mechanizmusok 

leírása 

   

Befektetői veszteség vagy 

tevékenység megszüntetése 

esetén alkalmazandó kártérítési 

vagy jogorvoslati eljárások 

leírása 

   

Adott esetben egyéb releváns 

információk 

   

 

(g)  Átállási stratégia 

Az (EU) 2022/858 rendelet 

7. cikkének (7) bekezdésében 

említett, a DLT-alapú piaci 

infrastruktúra tevékenységének 

csökkentésére, az abból való 

átállásra vagy annak működése 

beszüntetésére vonatkozó 

átállási stratégia leírása 

   

Adott esetben és ha van ilyen, a 

műveletek átvétele céljából 

kötött, az (EU) 2022/858 rendelet 

7. cikkének (8) és 

(9) bekezdésében említett 

megállapodások leírása 
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3. táblázat 

DLT-alapú multilaterális kereskedési rendszer vagy DLT-alapú kereskedési és 

kiegyenlítési rendszer működtetésére vonatkozó engedély iránti kérelem: 

A 2014/65/EU irányelv és a 600/2014/EU rendelet alóli mentesség(ek) 

Azok az adatok, amelyeket az (EU) 2022/858 rendelet 4. cikkének (2) és (3) bekezdésével 

összefüggésben a mentesség(ek) iránti kérelemnek tartalmaznia kell 

Az (EU) 2022/858 rendelet 8. cikke (4) bekezdésének h) pontja szerint a DLT-alapú multilaterális kereskedési rendszer működtetésére vonatkozó külön 

engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező által ugyanezen rendelet 4. cikkével összhangban kért mentességekre, minden egyes kért mentesség 

és bármely javasolt kompenzációs intézkedés indokolására, valamint az említett mentességekhez kötött feltételeknek való megfelelés szándékolt módjára 

vonatkozó információkat. 

 

Az egyes mentességekhez kötött konkrét feltételek tekintetében lásd az (EU) 2022/858 rendelet 4. cikkét. Az (EU) 2022/858 rendelet 4. cikkének (4) bekezdése 

szerint a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a kért mentességek mindegyike: 

• a megosztott főkönyvi technológia használatával arányos és általa indokolt; és 

• a DLT-alapú multilaterális kereskedési rendszerre korlátozódik, és nem terjed ki az említett kérelmező által működtetett bármely egyéb multilaterális 

kereskedési rendszerre. 

 

A kérelmezőknek az alábbi táblázatban részletezett információkat kell az illetékes nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátaniuk. 



 

  

3 

Kért mentesség 

Rövid indokolás, javasolt 

kompenzációs 

intézkedések (ha vannak 

ilyenek) és a 

mentességekhez kötött 

feltételek teljesítésének 

módja 

Arra vonatkozó bizonyíték, 

hogy a mentesség a DLT 

használatával arányos és 

általa indokolt 

Arra vonatkozó bizonyíték, 

hogy a mentesség a DLT-

alapú multilaterális 

kereskedési rendszerre 

korlátozódik, és nem terjed 

ki a kérelmező által 

működtetett bármely egyéb 

multilaterális kereskedési 

rendszerre 

A dokumentum egyedi 

hivatkozási száma, az a cím, 

fejezet, szakasz vagy oldal, 

ahol az információt 

megadták, vagy annak oka, 

hogy az információt miért 

nem bocsátják 

rendelkezésre. 

 
Közvetlen 

lakossági részvétel 

A 2014/65/EU irányelv 

53. cikkének (3) bekezdése és 

19. cikkének (2) bekezdése  

 

 

Igen/ 

Nem 

 

 
[szabad szöveg] 

 

 
[szabad 
szöveg] 

[szabad szöveg/bizonyíték 

arra vonatkozóan, hogy az 

általános szabály 

alkalmazandó más, nem DLT-

alapú piaci infrastruktúrára] 

 

 
[szabad szöveg] 

 
Az ügyletek bejelentése 
A 600/2014/EU rendelet 

26. cikke 

 
 

Igen/ 

Nem 

 
 

[szabad szöveg] 

 
 

[szabad 
szöveg] 

[szabad szöveg/bizonyíték 

arra vonatkozóan, hogy az 

általános szabály 

alkalmazandó más, nem DLT-

alapú piaci infrastruktúrára] 

 
 

[szabad szöveg] 
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4. táblázat 

 

DLT-alapú kiegyenlítési rendszer vagy DLT-alapú kereskedési és kiegyenlítési rendszer 

működtetésére vonatkozó engedély iránti kérelem: 

A 909/2014/EU rendelet alóli mentesség(ek) 

Azok az adatok, amelyeket az (EU) 2022/858 rendelet 5. cikkének (2)-(9) bekezdésével összefüggésben a mentesség(ek) iránti kérelemnek 

tartalmaznia kell 

Az (EU) 2022/858 rendelet 9. cikke (4) bekezdésének h) pontja szerint a DLT-alapú kiegyenlítési rendszer működtetésére vonatkozó külön engedély iránti 

kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező által ugyanezen rendelet 5. cikkével összhangban kért mentességekre, minden egyes kért mentesség és bármely 

javasolt kompenzációs intézkedés indokolására, valamint az említett mentességekhez kötött feltételeknek való megfelelés szándékolt módjára vonatkozó 

információkat. 

Az egyes mentességekhez kötött konkrét feltételek tekintetében lásd az (EU) 2022/858 rendelet 5. cikkének (2)–(9) bekezdését. Az (EU) 2022/858 rendelet 

5. cikkének (10) bekezdése szerint a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a kért mentességek mindegyike: 

• a megosztott főkönyvi technológia használatával arányos és általa indokolt; és 

• a DLT-alapú kiegyenlítési rendszerre korlátozódik, és nem terjed ki az ugyanazon központi értéktár által működtetett valamely értékpapír-kiegyenlítési 

rendszerre. 

 

A kérelmezőknek az alábbi táblázatban részletezett információkat kell az illetékes nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátaniuk. 
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Kért 

 
 
 
 

mentesség 

 

Rövid indokolás, javasolt 

kompenzációs intézkedések 

(ha vannak ilyenek) és a 

mentességekhez kötött 

feltételek teljesítésének módja. 

 
 
 

Arra vonatkozó bizonyíték, 

hogy a mentesség a DLT 

használatával arányos és általa 

indokolt 

 

 
Annak igazolása, hogy a 

mentesség arra a DLT-alapú 

kiegyenlítési rendszerre 

korlátozódik, amelyre külön 

engedélyt kérnek 

A dokumentum egyedi 

hivatkozási száma, az a cím, 

fejezet, szakasz vagy oldal, 

ahol az információt megadták, 

vagy annak oka, hogy az 

információt miért nem 

bocsátják rendelkezésre 

Dematerializált formátum 

(A 909/2014/EU rendelet 

2. cikke (1) bekezdésének 

4. pontja) Az (EU) 2022/858 

rendelet 5. cikkének 

(2) bekezdése 

□Igen/ □Nem [szabad szöveg] [szabad szöveg] [szabad szöveg/bizonyíték arra 

vonatkozóan, hogy az általános 

szabály alkalmazandó más, 

nem DLT-alapú piaci 

infrastruktúrára] 

 

Átutalási megbízások (a 
909/2014/EU rendelet 2. cikke 
(1) bekezdésének 9. pontja) 
Az (EU) 2022/858 rendelet 
5. cikkének (2) bekezdése 

□Igen/ □Nem [szabad szöveg] [szabad szöveg] [szabad szöveg/bizonyíték 

arra vonatkozóan, hogy az 

általános szabály 

alkalmazandó más, nem DLT-

alapú piaci infrastruktúrára] 

 

Értékpapírszámlák (a 
909/2014/EU rendelet 2. cikke 
(1) bekezdésének 28. pontja) 
Az (EU) 2022/858 rendelet 
5. cikkének (2) bekezdése 

□Igen/ □Nem [szabad szöveg] [szabad szöveg] [szabad szöveg/bizonyíték 
arra vonatkozóan, hogy az 

általános szabály 
alkalmazandó más, nem DLT-

alapú piaci infrastruktúrára] 

 

Az értékpapírok 
könyvelési tétel 
formájában történő 
rögzítése 

(A 909/2014/EU rendelet 

3. cikke) 

 Az (EU) 2022/858 rendelet 

5. cikkének (2) bekezdése 

□Igen/ □Nem [szabad szöveg] [szabad szöveg] [szabad szöveg/bizonyíték 
arra vonatkozóan, hogy az 

általános szabály 
alkalmazandó más, nem DLT-

alapú piaci infrastruktúrára] 

 

Az értékpapír-nyilvántartás 
integritása (a 909/2014/EU 
rendelet 37. cikke) 
Az (EU) 2022/858 rendelet 
5. cikkének (2) bekezdése 

□Igen/ □Nem [szabad szöveg] [szabad szöveg] [szabad szöveg/bizonyíték 
arra vonatkozóan, hogy az 

általános szabály 
alkalmazandó más, nem DLT-

alapú piaci infrastruktúrára] 
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Eszközök elkülönítése (a 
909/2014/EU rendelet 
38. cikke) az 
(EU) 2022/858 rendelet 
5. cikkének (2) bekezdése 

□Igen/ □Nem [szabad szöveg] [szabad szöveg] [szabad szöveg/bizonyíték 
arra vonatkozóan, hogy az 

általános szabály 
alkalmazandó más, nem DLT-

alapú piaci infrastruktúrára] 

 

A kiegyenlítés 
meghiúsulásának 
megelőzését célzó 
intézkedések (a 
909/2014/EU rendelet 
6. cikke) az 
(EU) 2022/858 rendelet 
5. cikkének 
(3) bekezdése 

□Igen/ □Nem [szabad szöveg] [szabad szöveg] [szabad szöveg/bizonyíték 
arra vonatkozóan, hogy az 

általános szabály 
alkalmazandó más, nem DLT-

alapú piaci infrastruktúrára] 

 

A kiegyenlítés 
meghiúsulásának 
kezelését célzó 
intézkedések (a 
909/2014/EU rendelet 
7. cikke) az 
(EU) 2022/858 rendelet 
5. cikkének 
(3) bekezdése 

□Igen/ □Nem [szabad szöveg] [szabad szöveg] [szabad szöveg/bizonyíték 
arra vonatkozóan, hogy az 

általános szabály 
alkalmazandó más, nem DLT-

alapú piaci infrastruktúrára] 

 

Alapvető szolgáltatás 
harmadik félhez történő 
kiszervezése 
(A 909/2014/EU rendelet 
19. cikke) 
az (EU) 2022/858 rendelet 
5. cikkének (4) bekezdése 

□Igen/ □Nem [szabad szöveg] [szabad szöveg] 

[szabad szöveg/bizonyíték 
arra vonatkozóan, hogy az 

általános szabály 
alkalmazandó más, nem DLT-

alapú piaci infrastruktúrára] 

 

Más természetes és jogi 
személyek befogadása részt 
vevő félként 
(a 909/2014/EU rendelet 
2. cikkének 19. pontja) 
az (EU) 2022/858 rendelet 
5. cikkének (5) bekezdése 

□Igen/ □Nem [szabad szöveg] [szabad szöveg] [szabad szöveg/bizonyíték 
arra vonatkozóan, hogy az 

általános szabály 
alkalmazandó más, nem DLT-

alapú piaci infrastruktúrára] 
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A részvételre 
vonatkozó 
követelmények (a 
909/2014/EU rendelet 
33. cikke) 
Az (EU) 2022/858 
rendelet 5. cikkének 
(6) bekezdése 

□Igen/ □Nem [szabad szöveg] [szabad szöveg] [szabad szöveg/bizonyíték 
arra vonatkozóan, hogy az 

általános szabály 
alkalmazandó más, nem DLT-

alapú piaci infrastruktúrára] 

 

Átláthatóság (a 
909/2014/EU rendelet 
34. cikke) 
Az (EU) 2022/858 
rendelet 5. cikkének 
(6) bekezdése 

□Igen/ □Nem [szabad szöveg] [szabad szöveg] [szabad szöveg/bizonyíték 
arra vonatkozóan, hogy az 

általános szabály 
alkalmazandó más, nem DLT-

alapú piaci infrastruktúrára] 

 

A résztvevők és más 
piaci infrastruktúrák 
tájékoztatására szolgáló 
eljárások (a 909/2014/EU 
rendelet 35. cikke) 

Az (EU) 2022/858 rendelet 

5. cikkének (6) bekezdése 

□Igen/ □Nem [szabad szöveg] [szabad szöveg] [szabad szöveg/bizonyíték 
arra vonatkozóan, hogy az 

általános szabály 
alkalmazandó más, nem DLT-

alapú piaci infrastruktúrára] 

 

A kiegyenlítés véglegessége 

(A 909/2014/EU rendelet 

39. cikke) Az 

(EU) 2022/858 rendelet 

5. cikkének (7) bekezdése 

□Igen/ □Nem [szabad szöveg] [szabad szöveg] [szabad szöveg/bizonyíték 
arra vonatkozóan, hogy az 

általános szabály 
alkalmazandó más, nem DLT-

alapú piaci infrastruktúrára] 

 

Pénzeszközzel történő 
kiegyenlítés (a 909/2014/EU 
rendelet 40. cikke) 
Az (EU) 2022/858 rendelet 
5. cikkének (8) bekezdése 

□Igen/ □Nem [szabad szöveg] [szabad szöveg] [szabad szöveg/bizonyíték 

arra vonatkozóan, hogy az 

általános szabály 

alkalmazandó más, nem DLT-

alapú piaci infrastruktúrára] 

 

Csatlakozás standard 

kapcsolat útján 

(a 909/2014/EU rendelet 

50. cikke) Az (EU) 

2022/858 rendelet 

5. cikkének (9) bekezdése 

□Igen/ □Nem [szabad szöveg] [szabad szöveg] [szabad szöveg/bizonyíték 
arra vonatkozóan, hogy az 

általános szabály 
alkalmazandó más, nem DLT-

alapú piaci infrastruktúrára] 
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Csatlakozás egyedi 

kialakítású kapcsolat útján 

(a 909/2014/EU rendelet 

51. cikke) Az (EU) 

2022/858 rendelet 

5. cikkének (9) bekezdése 

□Igen/ □Nem [szabad szöveg] [szabad szöveg] [szabad szöveg/bizonyíték arra 

vonatkozóan, hogy az általános 

szabály alkalmazandó más, 

nem DLT-alapú piaci 

infrastruktúrára] 

 

A központi értéktár és más 
piaci infrastruktúra közötti 
hozzáférés (a 909/2014/EU 
rendelet 53. cikke) 
Az (EU) 2022/858 rendelet 
5. cikkének (9) bekezdése 

□Igen/ □Nem [szabad szöveg] [szabad szöveg] [szabad szöveg/bizonyíték 
arra vonatkozóan, hogy az 

általános szabály 
alkalmazandó más, nem DLT-

alapú piaci infrastruktúrára] 
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