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1. Bevezető 
 
A leirat a KELER Európai Központi Bank (EKB) által üzemeltetett Target-2 Securities (T2S) kiegyenlítési 
rendszerszeréhez kapcsolódó tranzakció elszámolási és pending tranzakciókra épülő kompenzációs 
folyamatleírásokat és az ezzel kapcsolatos eljárásokat és határidőket tartalmazza. 
 
Jelen leirat összhangban van a KELER 2017. február 6-ától hatályos Általános Üzletszabályzatával és 
Díjszabályzatával, amelyek tartalmazzák a T2S működéssel életbe lépő változásokat. 
 
 

2. T2S-ben elszámolható értékpapírok köre 
 
A KELER a T2S-hez való csatlakozáskor az alábbi hazai kibocsátású értékpapír típusokat teszi 

elérhetővé a T2S élesítést követően: 

 BÉT-en forgalmazott értékpapírok 

 prémium részvények 

 állampapírok 

 jelzáloglevelek 

 zártkörűen, EUR-ban kibocsátott állampapírok és jelzáloglevelek 

 minden olyan értékpapír, amelyhez kapcsolódó tranzakciót a T2S-be fel kell adni 

elszámolásra 

Amennyiben egy értékpapír nem található meg a T2S adatbázisában a megbízás befogadásának 

pillanatában, a KELER haladéktalanul gondoskodik az értékpapír törzsadatainak rögzítéséről a T2S 

rendszerében. Továbbá lehetőség van a KELER honlapján erre a célra közzétett nyomtatványon 

előzetesen igényelni egy adott ISIN kód adatainak KELER általi rögzítését T2S-ben. 

3. Tranzakció típusok 
 

1. A KELER az EKB irányelveivel összhangban kötelező jelleggel biztosítja az alábbi tranzakció 
típusok T2S elszámolását: 

 

 EUR deviza ellenében elszámolt intra-CSD1 ügyletek (EUR DVP): 
 eurós OTC ügyletek 
 eurós tőzsdei multinet ügyletek nem-teljesítésének elszámolása  
 derivatív ügyletek fizikai szállítása (FISZER) EUR ellenében 
 eurós bruttó elszámolású tőzsdei ügylet (fixáras, aukciós) 
 eurós elsődleges piaci ügyletek 
 euróban kötött repo ügylet 
 befektetési jegy keletkeztetés / törlés euró ellenében 

 

 cross-CSD2 ügyletek: 
 magyar kibocsátású értékpapírok FOP alapú elszámolása az osztrák 

értéktárral (OeKB) szemben3 

                                                           
1
 Két KELER számlavezetett partner közötti tranzakció elszámolások. 

2
 A KELER és egy másik T2S értéktár partnerei közötti elszámolások, a köztük fennálló szerződéses kapcsolat alapján. 
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2. T2S elszámolásban nem érintett tranzakciók: 

 
A KELER a T2S csatlakozási modellje szerint omnibusz értékpapír és pénz számlastruktúrát 
alakított ki a T2S-ben, mely lehetővé teszi a FOP, illetve HUF DVP alapú megbízások, továbbá 
a külföldi kibocsátású OTC és cross-border értékpapír ügyletek T2S-en kívüli elszámolását. 

 
 

4. EUR deviza ellenében elszámolt intra-CSD ügyletek 
 
A hazai piacon, két KELER partner közötti EUR DVP ügyletek elszámolása jegybankpénzben, a T2S-ben 

zajlik. A T2S-hez történő csatlakozással az EUR DVP típusú ügyletek elszámolása az EKB előírása 

szerint a T2S rendszerben válik véglegessé. 

4.1 Elszámolási modell, elszámolás véglegessége 

 

Mind az instrukció validáció (settlement finality 1, SF1), mind pedig a párosítás (SF2) a KELER-ben 
történnek az OTC, illetve repo ügyletek párosítási  kritériumai szerint. A többi tranzakció tekintetében 
a párosítás a KELER-en kívül történik, a KELER már párosított tranzakciókat fogad be. 
 
A hazai piacon EUR-ban kötött DVP ügyletek elszámolásának véglegességét (SF3) a KELER, az EKB 

előírásaival összhangban a T2S rendszerben biztosítja. 

4.2 Ügyfél instrukció beadása 

 

Az elszámolási instrukciókat mindkét fél a KELER számára nyújthatja be, a követező interfészeken 
keresztül: 

 KID-en 

 KID STP-n 

 SWIFT-en 
 
Az EUR DVP megbízások KELER-be küldésének feltételei megegyeznek az OTC tranzakciók 
beadásának módjával. 

 

A KELER befogadási határideje az EUR DVP elszámolásokra: SD 15:304 
 
A T2S érintettségű ügyletek fedezetéül szolgáló EUR ellenérték a KELER alábbi levelező bankjainál 
biztosítható: 

 Citibank, N.A. London Branch: 
BIC CITIGB2L a/c 14105877 
A devizafedezet KELER-be történő beérkezésének határideje: SD 14:00 
 

 Societe Generale Securities Servicies (a KELER Payment bankja a T2S-ben): 
BIC SOGEFRPP a/c 001016155410 
A devizafedezet KELER-be történő beérkezésének határideje: SD 15:00 

                                                                                                                                                                                     
3
 Az OeKB és a KELER közötti magyar értékpapírokra vonatkozó szerződéses jogviszony alapján működtetett értéktári linken keresztül 

történő tranzakció elszámolások a T2S-ben. 
4
 Amennyiben az EKB üzemidő hosszabbítást kezdeményez az EUR DVP cut-off-ra, úgy a KELER is kitolja a beérkezési határidejét a T2S-szel 

összhangban. 
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4.3 Instrukció validáció, párosítás, elszámolás a KELER-ben 

 

A beérkezett instrukciót a KELER validálja. A KELER rendszere feldolgozza az OTC megbízásokat, mely 
során minden folyamat (allegement, törlés, párosítás, fedezetvizsgálat és státusz információ, vételár 
tolerancia limitkezelés, örökítés, riportok) feldolgozása a hatályos KELER szabályzatok alapján 
történik. 
 
Az értéknapon 15:30 után páros, mindkét fél által validált EUR DVP tranzakciókat a KELER felfüggeszti 
annak érdekében, hogy a T2S határidejét követően ne számolódhassanak el a KELER-ben a 
megbízások. Az ily módon felfüggesztett tételeket – amennyiben az ügyfél nem kért rá napvégi 
örökítés törlést – a KELER másnap automatikusan elszámolásra késszé nyilvánítja. 
 
A KELER a sikeres elszámolást követően végrehajtja a könyveléseket és kiküldi az elszámolási értesítő 
üzeneteket az ügyfelek számára. 
 

4.4 Elszámolás véglegességének biztosítása a T2S-ben 

 

A KELER-ben elszámolt EUR DVP ügyletek T2S-be történő feladását és elszámolását a KELER manuális 
megoldással a T2S felhasználói felületén keresztül biztosítja, a T2S üzenet formátumoknak 
megfelelően. 
 
A T2S-be csak a KELER rendszerében már elszámolt ügylet kerül rögzítésre, párosított instrukciók 
formájában. 
 
A lent felsorolt T2S párosítási mezők esetén a  KELER az alábbi értékeket adja meg a T2S 
instrukcióban: 

 kötésnap: megegyezik az értéknappal 

 szállító/fogadó fél értéktára (elszámolás helye): KELER BIC kódja 

 szállító/fogadó fél letétkezelője: KELER BIC kódja 

 szállító/fogadó fél számlaszáma: KELER omnibusz T2S értékpapír számlaszáma 

 szállító/fogadó fél: az elszámoló felek BIC kódja 

 részteljesítési indikátor: NPAR (nincs részteljesítés) 

 párosítandó referencia: BLANK (üres) 

 opt-out indikátor: NOMC (nincs automatikus market claim és transformation detektálás) 

 ex/cum indikátor: BLANK (üres) 
 
A KELER a tranzakciók egyértelmű beazonosíthatósága érdekében megadja az elszámoló felek 
azonosítóit a T2S-es tranzakcióban. 
 
A KELER a releváns instrukciók T2S-be történő beadását a T2S EUR DVP határidejéig biztosítja (SD 
16:00).  
 
A KELER biztosítja, hogy a KELER rendszereiben elszámolt, de T2S-ben végleges tranzakciók 
elszámolása minden körülmények között megtörténik a T2S-ben is a T2S finality szabályoknak 
megfelelően. 
 
A KELER a T2S-ben elszámolt EUR DVP tranzakciók másolatát, amely tartalmazza a T2S 
referenciaszámot, kérés esetén az ügyletben érintett felek rendelkezésére bocsátja. Az erre 
vonatkozó igény a KELER szamlavezetesiosztaly@keler.hu e-mail címére küldhető. 
 

mailto:szamlavezetesiosztaly@keler.hu
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A fenti ügyletekhez kapcsolódóan a Díjszabályzat III.2.3. pontjában foglalt díjak kerülnek 
felszámításra.  
 

5 Cross-CSD ügyletek – magyar értékpapírok elszámolása az osztrák 
értéktárral szemben 

 
Az osztrák értéktár (OeKB) kérése alapján kerül a T2S-be a KELER által az OeKB számára működtetett 
értéktári link. A linken magyar kibocsátású ügyletek fizetés nélküli (free of payment) elszámolása 
lehetséges, melyek a T2S indulásától már a T2S-ben fognak megtörténni. 
 

5.1 Elszámolási modell, elszámolás véglegessége 

 

Amennyiben Ügyfeleink az OeKB egyik partnerével szemben kívánnak elszámolni magyar kibocsátású 
értékpapírt, úgy az ilyen típusú elszámolások nem hajthatóak végre egy hagyományos KELER-en 
belüli (intra-CSD) tranzakcióként, hanem ún. cross-CSD elszámolást kell beküldeni a KELER felé. 
 
Az instrukció validáció a KELER-ben történik (settlement finality 1, SF1), a párosításra azonban már a 
T2S-ben kerül sor (SF2) és ott történik meg az elszámolás véglegessége is (SF3). 
 

5.2 Ügyfél instrukció beadása 

 

A cross-CSD elszámolási instrukció a KID-en a cross-border felületről, vagy KID STP (KIDIO) üzenet 
formájában adható be, a cross-border ügyletek mintájára.5 
 
A megbízásokban az alábbi adatokat szükséges kitölteni az alapadatokon túl: 

 elszámolás helye: Ausztria 

 értékpapírokat szállító/fogadó fél: az OeKB ügyfelének 11 jegyű BIC kódja 
 
Az alábbi T2S párosítási adatok a cross-border ügylet megjegyzés mezőjében kerülhetnek megadásra: 

 párosítandó referencia 

 opt-out indikátor 

 ex/cum indikátor 
 
Amennyiben nem kerülnek megadásra, úgy az alábbi mezőket a KELER alapértelmezetten a 
következők szerint adja meg a T2S instrukcióban: 

 párosítandó referencia: BLANK (üres) 

 opt-out indikátor: BLANK (üres) 

 ex/cum indikátor: BLANK (üres) 

 részteljesítési indikátor: NPAR (nincs részteljesítés) minden esetben 
 
A vonatkozó KELER befogadási határideje a cross-CSD FOP tranzakciókra: SD 17:30 
 

Elszámolási részletek a partner részére: 

 CSD of Receiving / Delivering party: KELRHUHBXXX 

 Receiving / Delivering party BIC: KELRHUHBXXX 

 In favour of / by order of Client of receiving/delivering CSD participant: a KELER ügyfél 11 
jegyű BIC kódja vagy neve 

                                                           
5
 Részletes leírás a KELER külföldi értékpapírok nemzetközi elszámolására vonatkozó (cross-border) leiratában található. 
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5.3 Instrukció validáció, fedezetvizsgálat 

A beérkezett instrukciókat a KELER validálja. Értékpapír transzfer instrukció esetén megtörténik a 
KELER-ben az elszámoláshoz szükséges értékpapír fedezet foglalása. T2S-be csak a sikeres értékpapír 
fedezetvizsgálatot követően kerül feladásra a tranzakció. 
 

5.4 Elszámolási folyamat 

 

A KELER manuális megoldással a T2S felhasználói felületén keresztül biztosítja az instrukciók 
rögzítését a T2S-be. 
 
A KELER a releváns instrukciók T2S-be történő beadását a T2S FOP határidejéig biztosítja (SD 18:00).  
 
A párosítás és elszámolás a T2S-ben történik a T2S párosítási kritériumokkal összhangban. A T2S  
elszámolást követően a KELER saját elszámolási rendszerében is elvégzi a szükséges könyveléseket és 
ezután küldi meg az elszámolási visszaigazolásokat Ügyfelei részére. 
 
A státusz üzenetek küldése a mai cross-border elszámolásban alkalmazott módon, KID üzenet 
formájában történik. A T2S-es elszámolás miatt az alábbi státuszok küldése lehetséges, melyet a 
KELER haladéktalanul továbbít: 

 PACK – ügylet T2S-be befogadva 

 bármely, a T2S által a tranzakcióhoz allokált státuszkód (pl. LATE, CLAC, NARR) 

 MACH – ügylet párosított 

 SETT – ügylet elszámolva + T2S referencia 
A fenti státuszok a KID-en az elküldött megbízások között, a cross-border ügyletet megnyitva, a 
státusztörténet menü alatt találhatóak. 
 
A KELER a tranzakciók T2S referenciaszámát minden esetben megjelöli a kiküldött elszámolási 
értesítőkben. 
 
Hold/release funkció használatára és prioritás módosításra nincs lehetőség. A tranzakciók T2S-be 
küldése minden esetben release státuszban történik, allegement küldésre nincs lehetőség. 
 
Az ügyfél által beadott törlési instrukciókat a KELER a T2S sztenderdek szerint hajtja végre: 

 Amennyiben még nem történt meg a T2S-ben a párosítás, a KELER törli az instrukciót az 
egyoldalú visszavonási kérelem alapján. 

 Amennyiben már megtörtént a párosítás, a KELER a törlési instrukciót feladja a T2S-be, ahol 
annak párosítását követően, kétoldalúan lehet végrehajtani a törlést. 

 
A vonatkozó KELER riportokban nem történik változás. A fenti ügyletekhez kapcsolódóan a 

Díjszabályzat III.1. pontjában foglalt díjak kerülnek felszámításra. 

 

6 A T2S rendszerében nyilvántartott értékpapírokra vonatkozó demat és 
társasági események kezelése 

Jelenleg a KELER az alábbi eseménytípusokat különbözteti meg: 

 Értékpapírmozgással járó események 

 Pénzmozgással járó események 
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6.1  Értékpapírmozgással járó események T2S-ben történő kezelése 

 

Azon események esetén, ahol az értékpapír T2S érintettségű, a demat esemény T2S üzemidőn belül 
végezhető. Amennyiben az adott demat esemény lebonyolítása T2S üzemidőn kívülre esne, úgy a 
KELER azt a következő T2S munkanapon hajtja végre. 
A KELER biztosítja, hogy a 2. fejezetben említett értékpapírokat mind a saját, mind a T2S rendszerben 
megegyező adatokkal tartja nyilván. 

6.2 Pénzmozgással járó események T2S-ben történő kezelése 

 

Azon események esetén, ahol a KELER Kifizető ügynök és a kifizetés devizaneme euró, úgy a KELER a 
tranzakciókat a T2S-ben is elszámolja. 

 

7 Jogosultság kompenzáció (Market claim), Jogosultság transzformáció 
(transformation) és Jogosultság védelem folyamatok kezelése (buyer 
protection)  

 
A társasági esemény fordulónapján függő (páros de, nem elszámolt), vagy az örökítési perióduson 
belül sikeresen párosodott tranzakciókra bevezetésre kerülnek a magyar piacon a társasági 
eseményhez kapcsolódó kompenzációs szolgáltatások, EUR-s ügyletek esetében: 

 Jogosultság kompenzáció (továbbiakban: market claim): pénzügyi kompenzáció eladó és vevő 
között (csak kötvény tranzakciókra) 

 Jogosultság transzformáció (továbbiakban: transformation): függő ügylet átalakítása az 
értékpapír átalakításából adódóan 

 Jogosultság védelem (továbbiakban: buyer protection): választással járó esemény esetén a 
vevő jogainak képviselete a társasági esemény kezelésben. 

 
A fenti szolgáltatások kapcsán a KELER felelőssége és feladata a társasági események nyomon 
követése és nyilvántartása.  
 

7. 1 Market claim kezelés 

 
A market claim az értékpapír vagy pénzjogosultsággal járó események („distributions”) fordulónapján 
pending tranzakciókra eső hozam elszámoló felek közötti kompenzációja. 
A market claim menedzsment célja a kamat-, illetve hozamfizetéssel járó társasági események 
keretében juttatandó hozam (értékpapír, pénz) újra-allokációja az arra jogosult fél számára a 
fordulónapi el nem számolt pozíciója erejéig az értékpapírhoz kapcsolódó jogok kibocsátóval 
szembeni gyakorlása érdekében. 
 
Érintett tranzakciók: 

 Fordulónapon függő, párosított EUR DVP ügyletek, illetve cross-CSD ügyletek (lásd 4. és 5. 
fejezet) 

 
Érintett értékpapírok köre: 

 Kötvények/Jelzáloglevelek 
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Lehetséges társasági események: 

 Kamatfizetés – INTR 

 Tőketörlesztés névérték változása nélkül – PRED 
 
Folyamat: 

1. KELER azonosítja az adott esemény fordulónapján érintett függő tranzakciókat (illetve ezt 
követően RD+20 T2S munkanapig minden napon) 

2. EUR DVP ügylet esetén a Felek jelezhetik a KELER felé a claim-ben történő részvételi 
igényüket (RD+20 T2S munkanapon belül) a honlapon meghirdetett ’Market claim igénylő’ 
formanyomtatvány segítségével. 
Amennyiben csak az egyik fél küld be formanyomtatványt, vagy a beküldött 
formanyomtatványok adatai különböznek, úgy a KELER nem végzi el a kompenzációt, melyről 
az érintett fele(ke)t e-mailben tájékoztatja 
Cross-CSD ügylet esetén Ügyfeleinknek lehetősége van KID-en a cross-border megbízás 
megjegyzés mezőjében feltüntetni a market claim végrehajtására vonatkozó preferenciáját. A 
KELER a cross-CSD ügyletek esetén alapértelmezetten végrehajtja a market claim-et 
kötvényekre, azaz BLANK értékkel adja fel a megbízást a T2S-be. 

3. Amennyiben Vevő és Eladó azonos módon jelzi igényét, pozitív elbírálás esetén a KELER 
kiszámítja a kompenzáció mértékét 

4. a KELER a feldolgozás részleteiről (társasági esemény, érintett tranzakció azonosítója, ISIN 
azonosító, kiemelt dátumok, kompenzáció mértéke, stb.): 

 SWIFT MT564 üzenet formájában 

 vastag kliens KID-en Beérkezett üzenetekben Tájékoztató, hirdetmény, üzenet 
formájában, melyről a partner értesítést kap, 

 vagy mindezek hiányában egyeztetett formában az Ügyfél rendelkezése alapján 
értesíti a Feleket a claim igény beérkezését követő munkanapon 18:30-ig 

5. Amennyiben a társasági esemény devizája forint, abban az esetben a claim-ek elszámolási 
helye a KELER-ben lesz. EUR esetén a KELER a kompenzációt a T2S-ben hajtja végre.  

6. Az alábbi feltételek teljesülése esetén a claim elszámolás biztosítása (HUF claim esetén utalás 
partnerek között a VIBER-ben, illetve EUR claim esetén PFOD rögzítése T2S-ben): 

 terhelendő ügyfél megfelelő pénzszámlával, mely felett a KELER rendelkezhet 

 a számlán van elegendő fedezet a kompenzációra 

 társasági esemény kifizetési napja már elérkezett (PD) 

 társasági eseményből fakadó kifizetés megtörtént (vagy közvetlenül a KELER által, 
vagy közvetetten, amelyet a Paying Agent igazolt a KELER felé) 

 korábban függő alapügylet elszámolódott 
7. Sikeres claim elszámolás esetén (fenti feltételek teljesülnek):  

 MT900/910/950 üzenet, illetve a KID-en forint esetén napvégi kivonat, deviza esetén 
jóváírási/terhelési értesítő és napvégi kivonat kerül kiküldésre a Feleknek az 
elszámolásról, jelenlegi működés szerint 

 A terhelés és jóváírás a partner claim igénylőn megjelölt pénzszámláján történik meg 
8. Amennyiben az alaptranzakció 10:00-ig elszámolódik, úgy a KELER még aznap 13:00-ig 

lebonyolítja a tranzakcióhoz kapcsolódó claim igényt is. 10:00 után elszámolódott tranzakció 
esetén a kapcsolódó claim igényt a KELER a következő munkanapon bonyolítja le. A KELER az 
elszámolt claim részleteiről (társasági esemény, érintett tranzakció azonosítója, ISIN 
azonosító, kiemelt dátumok, kompenzáció mértéke, stb.): 

 SWIFT MT566 üzenet formájában 

 vastag kliens KID-en Beérkezett üzenetekben Tájékoztató, hirdetmény, üzenet 
formájában, melyről a partner értesítést kap, 

 vagy mindezek hiányában előre egyeztetett formában az Ügyfél rendelkezése alapján 
értesíti a Feleket. 
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9. Sikertelen a claim elszámolás, ha fenti feltételek nem mindegyike teljesül az örökítési 
periódus végéig, vagy nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet az elszámoláshoz RD+20 T2S 
munkanap végéig. 
A KELER az elszámolás sikertelenségéről 

 az MT564 üzenet törlésével 

 vastag kliens KID-en Beérkezett üzenetekben Tájékoztató, hirdetmény, üzenet 
formájában,  

 vagy mindezek hiányában előre egyeztetett formában az Ügyfél rendelkezése alapján 
értesíti a Feleket. 

 

7. 2 Transformation kezelés 

 
A transformation folyamat során az értékpapír átalakítással járó események („reorganizations”) 
esemény napját megelőző nap végén (PD-1) pending tranzakciók törlésre kerülnek és a KELER új 
instrukciókat képez az esemény kondícióinak megfelelően, amennyiben az alaptranzakció jogosult a 
kompenzációra. Ha PD-1 napon az elszámolási rendszerben függőben lévő, de páros tranzakció van 
az érintett értékpapír vonatkozásában, - a market claim-hez hasonlóan - akkor releváns a 
transformation feldolgozás is. 
 
Érintett tranzakciók: 

 PD-1 napon függő, párosított EUR DVP ügyletek, illetve cross-CSD ügyletek (lásd 4. és 5. 
fejezet) 

 
Érintett értékpapírok köre: 

 Összes értékpapír típus 
 
Lehetséges társasági események6 : 

 Névérték csökkentés - DECR 

 Névérték emelés - INCR 

 Fúzió – MRGR 

 Szétválás - SOFF 

 Redenomináció – REDO 

 Split - SPLF 

 Reverse split - SPLR 

 Conversion  - CONV 
 
Folyamat: 

1. KELER azonosítja az adott esemény PD-1 napján érintett függő tranzakciókat.  
2. Az esemény PD napján az értékpapírtörlések és keletkeztetések végrehajtásra kerülnek az 

esemény feldolgozása kapcsán.  
3. Az érintett pending tranzakciók törlésre kerülnek (PD nap 13 óráig), a törlésről KID-re egy 

végleges törlési /VT/ üzenet kerül kiküldésre mindkét ügyfélnek, SWIFT-en pedig MT548 
CAND//CANI üzenet. 

4. Az új instrukciók KELER által meggenerálásra kerülnek (értéknap: PD 13 óráig). A vevő kerül 
kompenzálásra az eladó ellenében: 

 az új EUR DVP vagy cross-CSD tranzakciók a KELER és a T2S rendszerébe kerülnek 
feladásra 

                                                           
6
 Lejárat – REDM, MCAL, TEND (MAND) esemény kezelésének specialitásait fontos megemlíteni. Transformation kezelésének 

szükségessége kötvény lejárat, lejárat előtti törlés és kiszorítás esetén nem merül fel, mert a KELER RD-n a függő ügyleteket törli. Ez egyben 
azt is jelenti, hogy a lejáratkor esedékes kötvény kamatfizetésre sem történik market claim elszámolás sem. 
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 az új ügylet részleteiről SWIFT-en MT548 üzenet, KID-en Beérkezett üzenetekben 
Tájékoztató, hirdetmény, üzenet formájában, kapnak értesítést Ügyfeleink 

 amennyiben az alaptranzakció validálatlan státuszban kerül KELER általi törlésre, úgy 
az új ügylet is validálatlanul kerül a rendszerbe, erről szintén az előző pontban 
említett értesítők formájában kapnak információt Ügyfeleink 

 az új tranzakció validálását Ügyfeleink a KELER-hez bejelentett módon aláírt, szabad 
szöveges levélben kell kérniük 15:30-ig a szamlavezetesiosztaly@keler.hu e-mail 
címen vagy a 06-1-352-1042-es fax számon. Validációs igény hiánya esetén 20 
munkanap után az ügylet nem számolódik el és emiatt az esemény nem fog 
teljesülni. 

5. A KELER a detektálást követően a Felek részvételi igényének benyújtása nélkül végrehatja a 
transformationt. Sikeres transformation elszámolás esetén:  

 SWIFT MT544-547 üzenet formájában 

 vastag kliens KID-en Beérkezett üzenetekben Tájékoztató, hirdetmény, üzenet 
formájában, melyről a partner értesítést kap, 

 KID-en a T700-as kivonaton, SWIFT-en pedig az MT536-as riportban kerül 
megjelenítésre a könyvelt tranzakció 

 vagy mindezek hiányában előre egyeztetett formában az Ügyfél rendelkezése alapján 
értesíti a Feleket 16:30-ig. 

 

7.3 Buyer protection kezelés 

 
A Buyer Protection a választható kimenettel járó eseményekhez kapcsolódó instrukció, mely az 
értékpapír (jogi, de még nem fizikai) tulajdonosának az esemény kapcsán általa preferált opcióhoz 
történő jog választását biztosítja. 
 
A Buyer Protection az egyes társasági eseményeknél a függő tranzakcióval rendelkező, vételi 
pozícióban lévő Ügyfelek számára releváns, mert a KELER közbenjárásával a Buyer Protection 
elveknek megfelelően az értékpapírral kapcsolatos jogosultságot már a vevő tudja gyakorolni, a 
tranzakció függő státusza ellenére. 
 
Buyer Protection esetén nem történik az értéktár által központi feldolgozás, a felek számára a KELER 
megteremti a Buyer Protection feltételeit a sztenderdeknek előírása szerint. 
 
A Buyer Protection érvényesítésre egy formanyomtatvány szolgál, amelyet az elszámolásban érintett 
Felek erre a célra használhatnak oly módon, hogy a vevő letétkezelője a függőben lévő 
megbízásaihoz kapcsolódó választási preferenciáit megjelölve eljuttatja a kitöltött nyomtatványt az 
eladó fél letétkezelőjéhez, aki a vevő nevében leadja a jelentkezését az adott eseményre. 
Amennyiben a piaci határidőn túl érkezik a Buyer Protection érvényesítésére vonatkozóan instrukció 
az eladó letétkezelőjéhez, azt már figyelembe venni nem lehetséges, ezért a függőben lévő 
tranzakciókat törölni és a választani kívánt opciók szerint újrainstruálni szükséges. 
 
Érintett értékpapírok köre: 

 Összes értékpapír típus 
 
Lehetséges társasági események: 
A válaszható eseményeket a társaságok ma jellemzően a KELER bevonása nélkül bonyolítják le. Ilyen 
események lehet például: 

 DRIP (MAND) – osztalék újrabefeketetés 

 DVOP (MAND) – osztalékfizetés opcióval 

mailto:szamlavezetesiosztaly@keler.hu
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 BIDS (VOLU) – visszavásárlási ajánlat 

 CONV (VOLU) – átváltás 

 EXWA (VOLU) – warrant átváltása részvényre 

 TEND (VOLU) – 3. fél által tett ajánlat 
 
Folyamat: 

1. Vevő azonosítja függő ügyletét, amely kapcsán BP-t kíván kérni 
2. Kitöltött BP template megküldése Eladó és KELER részére 
3. Eladó konfirmálja Vevő felé a BP elfogadását és megküldi KELER-nek 
4. Eladó érvényesíti Vevő preferenciáját a választással járó társasági esemény tekintetében 

kibocsátó felé, a piaci határidőig 

A nemzetközi sztenderdek szerinti Buyer Protection formanyomtatványt a KELER elérhetővé teszi 
honlapján is. 
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Melléklet 1 – Market claim kezelés folyamata 
 

Függő ügyletek 
azonosítása érintett 

ISIN-re

Üzleti nap zárása 
elérkezett (EOD 

elérkezett)

Párosított ügyletek 
leszűrése

MC relevanciájának 
vizsgálata 

ügyletenként 
(ISD<RD)

A Felek jelezték a 
KELER felé a claim-

ben történő 
részvételi igényüket 

BLANKNOMC

Nincs MC az 
ügyletre

Partnerek értesítése 
potenciális MC-ről

AND

MT564, KID

0R

Tranzakciós 
adatok (függő 

ügyletek)

Társasági 
esemény adatok

AND

Még nem járt le az 
RD+20 napos 

örökítési periódus

PD elérkezett

Alapügylet 
elszámolódott

Kamatfizetés 
megtörtént PA 

igazolása alapján

Kompenzáció 
kiszámítása

MT900/910

RD+20-on sem teljesült
minden feltétel

OR

Nincs MC 
elszámolás 

(alapinstrukció is 
törlődik) 

Partnerek értesítése 
a MC 

„megszűnéséről”

MT564 CANC, KID

Nincs MC az 
ügyletre

Utalás elszámolódik

PFOD felvétel 
T2S-ben

Partnerek értesítése 
a MC 

megtörténtéről

MT566, KID

MC elszámolva

OR

OR

RD+20-ig minden
feltétel teljesül

OR

RD+20-ig minden
feltétel teljesül

Utalás elindítás 
(eladóà  vevő) 
– KELER belső 

vagy VIBER

MARKET CLAIM kezelés 
kötvényekre

Lehetséges események:
 Kamatfizetés – INTR
 Tőketörlesztés névérték változása nélkül – PRED

Érintett tranzakció típusok:
Fordulónapon függő, párosított EUR DVP ügyletek, illetve 
cross-CSD ügyletek

Ex-cum indikátor 
nem releváns 

kötvények esetében 
(CAJWG)

PFOD elszámolódik, 
könyvelés KELER-

ben

KID értesítő deviza- 
számla változásról 

üzent

Felek törlik
a tranzakciót

Felek törlik
a tranzakciót

Társasági esemény 
kifizetési devizája

(HUF vs. EUR)?

Mindkét fél rendelkezik 
megfelelő 

pénzszámlával, mely 
felett a KELER 
rendelkezhet

igen

OR nem

RD-t követően 20 
T2S munkanapon 

belül

Legkésőbb
RD+20-ig

Partnerek értesítése 
hogy nincs MC

Fax/e-mail

HUF vagy más
külföldi devizás 

claim
EUR claim
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Melléklet 2 – Transformation kezelés folyamata 
 

Függő ügyletek 
azonosítása érintett 

ISIN-re

Üzleti nap zárása 
elérkezett (EOD 

elérkezett)

Párosított ügyletek 
leszűrése

TR relevanciájának 
vizsgálata 

ügyletenként

Nincs TR-re szükség

Érintett a 
tranzakció 

típus?
IgenNem

Nincs TR az ügyletre

Tranzakciós 
adatok (függő 

ügyletek)

Társasági 
esemény adatok

Párosított 
instrukciók törlése

Új instrukciók 
elszámolódnak

TR elvégezve

TRANSFORMATION 
kezelés

Leggyakoribb események:
 Névérték csökkentés - DECR, Névérték emelés - INCR
 Fúzió – MRGR
 Szétválás - SOFF
 Redenomináció – REDO
 Split - SPLF, Reverse split - SPLR
 Conversion – CONV

Érintett tranzakció típusok:
PD-1 EOD-n függő, párosított EUR DVP ügyletek, illetve 
cross-CSD ügyletek

Információ a törlésről:
MT548 CAND//CANI

KID státuszüzenet (VT)

Új instrukciók 
létrehozása a 
rendszerben

PD-1 munkanapon

PD nap közben

Értesítés az elszámolásról:
Nap közben: MT544-547/KID
Nap végén: MT536/KID T700

PD elérkezik

Társasági esemény 
lebonyolításra kerül

Információ az új 
instrukcióról:
MT548/KID 

Validálatlan az 
instrukció valamely fél 

által?
Igen

Nem

Ügyfél instrukció 
beérkezik az ügylet 

KELER általi 
validálásra

Fax/e-mail

OR

7  

                                                           
7 Amennyiben a validációs igény nem érkezik be a KELER-hez, úgy 20 munkanap után az ügylet nem számolódik el és emiatt az 

esemény sem fog teljesülni. 
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Melléklet 3 – Buyer protection folyamata 
 

Vevő azonosítja 
függő ügyletét, 

amely kapcsán BP-t 
kíván kérni

Buyer Protection 
deadline még nem 

érkezett el

Vevő kitölti a BP 
template-et

Kitöltött BP 
template 

megküldése Eladó 
és KELER részére

Eladó érvényesíti 
Vevő preferenciáját 
a választással járó 
társasági esemény 

tekintetében 
kibocsátó felé, a 
piaci határidőig 

Tranzakciós 
adatok (függő 

ügyletek)

Társasági 
esemény adatok

Eladó konfirmálja 
Vevő felé a BP 
elfogadását és 

megküldi KELER-nek

BUYER PROTECTION 
kezelés

Leggyakoribb események:
 DRIP (MAND) – osztalék újrabefeketetés
 DVOP (MAND) – osztalékfizetés opcióval
 BIDS (VOLU) – visszavásárlási ajánlat
 CONV (VOLU) – átváltás
 EXWA (VOLU) – warrant átváltása részvényre
 TEND (VOLU) – 3. fél által tett ajánlat

Kitöltött BP 
template

BP template

OR
Konfirmáció

sikeres

Eladó nyilatkozata 
Kibocsátó felé

Nincs Buyer 
Protection

Nincs
konfirmáció

Sikertelen BP

OR

Market Claim 
kezelés

Transformation 
kezelés

Érintett tranzakció típusok:
Fordulónapon függő EUR DVP ügyletek, illetve cross-CSD 
ügyletek
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Melléklet 4 – MT564/566 mintaüzenetek 
 

Az alábbiakban a market claim lebonyolítás során alkalmazott üzeneteket mutatjuk be egy-egy 
példán keresztül. 
 
 
 
MT564: potenciális Market 

Claim detektálás 

 
:16R:GENL 
:20C::CORP//NONREF 
:20C::SEME//CLAIMINTR01 
:23G:NEWM 
:22F::CAEP//DISN 
:22F::CAEV//INTR 
:22F::CAMV//MAND 
:25D::PROC//COMP 
:16R:LINK 
:20C::RELA//STL0000001 
:16S:LINK 
:16S:GENL 
:16R:USECU 
:35B:ISIN HU0000402123 
:16R:FIA 
:11A::DENO//EUR 
:16S:FIA 
:16R:ACCTINFO 
:97A::SAFE//SA1 
:93B::ELIG//FAMT/1000000, 
:16S:ACCTINFO 
:16S:USECU 
:16R:CADETL 
:98A::RDTE//20151118 
:22F::ADDB//CLAI 
:16S:CADETL 
:16R:CAOPTN 
:13A::CAON//001 
:22F::CAOP//CASH 
:17B::DFLT//Y 
:16R:CASHMOVE 
:22H::CRDB//CRED 
:19B::MKTC//EUR100,00 
:98A::PAYD//20151120 
:16S:CASHMOVE 
:16S:CAOPTN 
 

 

MT564 CANC: Market Claim 

törlése 
 

:16R:GENL 
:20C::CORP//NONREF 
:20C::SEME//CLAIMINTR01C 
:23G:CANC 
:22F::CAEP//DISN 
:22F::CAEV//INTR 
:22F::CAMV//MAND 
:25D::PROC//COMP 
:16R:LINK 
:20C::PREV//CLAIMINTR01 
:16S:LINK 
:16R:LINK 
:20C::RELA//STL0000001 
:16S:LINK 
:16S:GENL 
:16R:USECU 
:35B:ISIN HU0000402123 
:16R:FIA 
:11A::DENO//EUR 
:16S:FIA 
:16R:ACCTINFO 
:97A::SAFE//SA1 
:93B::ELIG//FAMT/1000000, 
:16S:ACCTINFO 
:16S:USECU 
:16R:CADETL 
:98A::RDTE//20151118 
:22F::ADDB//CLAI 
:16S:CADETL 
:16R:CAOPTN 
:13A::CAON//001 
:22F::CAOP//CASH 
:17B::DFLT//Y 
:16R:CASHMOVE 
:22H::CRDB//CRED 
:19B::MKTC//EUR100,00 
:98A::PAYD//20151120 
:16S:CASHMOVE 
:16S:CAOPTN 

MT566: Market Claim 

sikeres elszámolása 
 

:16R:GENL 
:20C::SEME//CLAIMINTR02 
:20C::CORP//NONREF 
:23G:NEWM 
:22F::CAEV//INTR 
:16R:LINK 
:20C::RELA//STL0000001 
:16S:LINK 
:16S:GENL 
:16R:USECU 
:97A::SAFE//SA1 
:35B:ISIN HU0000402123 
:93B::CONB//FAMT/1000000, 
:16S:USECU 
:16R:CADETL 
:98A::RDTE//20151118 
:22F::ADDB//CLAI 
:16S:CADETL 
:16R:CACONF 
:13A::CAON//001 
:22F::CAOP//CASH 
:11A::OPTN//EUR 
:16R:CASHMOVE 
:22H::CRDB//CRED 
:97A::CASH//CA1 
:19B::GRSS//EUR100,00 
:19B::TAXR//EUR0,00 
:19B::NETT//EUR100,00 
:19B::PSTA//EUR100,00 
:19B::MKTC//EUR100,00 
:98A::POST//20151120 
:98A: :VALU//20151120   
:92A::INTP//0,0001 
:16S:CASHMOVE 
:16S:CACONF 
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Melléklet 5 – MT548/544-547 mintaüzenetek 
 

Az alábbiakban a transformation lebonyolítás során alkalmazott üzeneteket mutatjuk be egy-egy 
példán keresztül. 
 
 
 
MT548: Transformation új 

ügyletre vonatkozó páros 

státusz 

 
:16R:GENL 
:20C::SEME//TRINTR01 
:23G:INST 
:16R:LINK 
:20C::RELA//a régi ügylet 
ügyfél azonosítója 
:16S:LINK 
:16R:LINK 
:20C::CORP//NONREF 
:16S:LINK 
:16R:STAT 
:25D::MTCH//MACH 
:16S:STAT 
:16R:STAT 
:25D::SETT//PEND 
:16R:REAS 
:24B::PEND//PREA vagy PRCY 
vagy BOTH (ha valamelyik fél 
ügylete nem validált) 
:16S:REAS 
:16S:STAT 
:16S:GENL 
:16R:SETTRAN 
:35B:ISIN HU0000068952 
:36B::SETT//UNIT/100, 
:19A::SETT//EUR100000, 
:97A::SAFE//SA1 
:22F::SETR//TRAD vagy PREA 
(PREA, ha az ügylet nem 
validált) 
:22H::REDE//DELI 
:22H::PAYM//APMT 
:98A::TRAD//20170103 
:98A::SETT//20170103 
:16R::SETPRTY 
:95P::REAG//partner 11 jegyű 
BIC kódja 
:16S::SETPRTY 
:16R::SETPRTY 
:95P::PSET//KELRHUHBXXX 
:16S::SETPRTY 
:16S::SETTRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT544-547: Transformation 

új ügyletre vonatkozó 

elszámolási értesítő 
 

:16R:GENL 
:20C::SEME//TRINTR01SETT 
:23G:INST 
:16R:LINK 
:20C::RELA//a régi ügylet 
ügyfél azonosítója 
:16S:LINK 
:16R:LINK 
:20C::CORP//NONREF 
:16S:LINK 
:16S:GENL 
:16R:TRADET 
:98A::TRAD//20170103 
:98A::SETT//20170103 
:98A::ESET//20170103 
:35B:ISIN HU0000068952 
:16S:TRADET 
:16R:FIAC 
:36B::ESTT//UNIT/100, 
:97A::SAFE//SA1 
:16S:FIAC 
:16R:SETDET 
:22F::SETR//TRAD 
:22F::STCO//TRAN 
:16R::SETPRTY 
:95P::REAG//partner 11 jegyű 
BIC kódja 
:16S::SETPRTY 
:16R::SETPRTY 
:95P::PSET//KELRHUHBXXX 
:16S::SETPRTY 
:16R::AMT 
:19A::ESTT//EUR100000, 
:98A::VALU//20170103 
:16S::AMT 
:16S:SETDET 

 


