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1. BEVEZETŐ 
 

A KELER egy új, átfogó programot indított KELER Szolgáltatásfejlesztési Program (KSZP) néven 2018-ban. A 

KELER azt a célt tűzte ki, hogy új alapokon, hazai fejlesztői-szállítói hátttérel vág neki egy, a jelenleginél 

modernebb, magasabb szinvonalú informatikai infrastruktúra megteremtésének, tovább erősítve helyét az 

európai központi értéktárak mezőnyében. 

A KSZP keretében - több projektszakaszban – egymásra épülve, a fokozatosság elve mentén kerülnek 

kialakításra az egyes funkcionális, illetve szolgáltatási elemek. 

A Program első szakaszának középpontjában az értékpapír-kiegyenlítési rendszer megújítása áll. Ennek 

keretében kialakításra kerül a KELER és a T2S közötti automatikus interfész, valamint megvalósulnak azok a 

szolgáltatások és mechanizmusok, amelyeket a elsősorban a CSDR1 és a hozzá kapcsolódó, a kiegyenlítési 

fegyelmet szabályozó európai uniós rendelet (SDR2) előírásai tesznek szükségessé. 

Az új kiegyenlítési platformmal egyidejűleg bevezetésre kerülnek a KELER új törzsadatkezelő-, és díjszámítási 

rendszerei is, amelyekre építve az Ügyfeleink számára készülő kivonatok és riportok is teljesen megújulnak. 

Jelen dokumentum magas szinten foglalja össze mindazokat a szolgáltatásokat és emeli ki azoknak - a jelenlegi 

működéshez viszonytott - változásait,  amelyek a jövőben, a Program első fázisának élesítését követően lesznek 

elérhetők, lehetővé téve ezzel Ügyfeleink számára a fejlesztési és szolgáltatási-szint követelményeik nagy 

vonalú meghatározását, illetve tervezhetőségét. 

A dokumentumban nem említett szolgáltatások kapcsán nem tervezünk változást a Program első szakaszában. 

Jelen dokumentumot a KELER - verzió követéssel - folyamatosan bővíti a Program előrehaladásával felmerülő 

esetleges változásokkal, valamint az egyes funkciókhoz kapcsolódó, később rendelkezésre álló részletesebb 

információkkal. 

Bízunk benne, hogy a Program hozzájárul a magyar tőkepiac európai uniós sztenderdekhez igazodó, 

hatékonyabb, biztonságosabb és versenyképes működéséhez, valamint Ügyfeleink elégedettségére szolgálnak a 

megvalósuló fejlesztéseink! 

 

 

  

                                                           
1
 Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi 

értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról („CSDR”) 
2
 A Bizottság (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. május 25.) a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 

a kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről 
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2. TÖRZSADATOK  
 

2.1. Ügyfeladatok nyilvántartása 

A KSZP keretében bevezetett új rendszerekkel az ügyfél (partner) szintű nyilvántartása nem változik, illetve a 

meglévő szerződések alapján nyújtott szolgáltatások folyamatossága biztosított.  

2.1.1. Hozzáférés T2S szolgáltatásokhoz 

A T2S szolgáltatásokat  továbbra is közvetett, ICP (Indirectly Connected Party) módon  vehetik igénybe 
Ügyfeleink a KELÉR által biztosított kommunikációs csatornákon keresztül és a KELER által meghatározott 
üzenetformátumok használatával.  

A Program első szakaszában a T2S közvetlen elérésére, ezáltal a T2S értékpapír kiegyenlítési szolgáltatásainak 
közvetlen, DCP (Directly Connected Party) üzemmódban történő igénybevételére nem lesz lehetőség.  

 

2.2. Számlák 

2.2.1. Számlastruktúra 

A jelenlegi értékpapír- és pénzszámla struktúra nem változik, azaz Ügyfeleink továbbra is a XXXX-YYYYYY (4 
karakteres főszámla + 6 karakteres alszámla) formátumot használhatják. A jelenlegi dedikált értékpapír 
alszámlák továbbra is használatban maradnak. 
 
A Tőkepiaci törvény rendelkezéseinek, valamint a nemzetközi jogi előírásoknak megfelelően a KELER 
megkülönbözteti a saját és Ügyfelei eszközeit, és elkülönített számlákon kezeli az értékpapírokat és a 
pénzeszközöket, és erre a célra elkülönített számlákat tart fenn.  

A biztosítékként elhelyezett értékpapírokat továbbra is lehetséges lesz elkülönített számlán nyilvántartani, de 
ugyanerre a célra használható a zárolt egyenleg típus is.  

 
 

2.2.2. Értékpapírszámlák és egyenlegek nyilvántartása 

Az értékpapírszámlák vonatkozásában a saját, illetve megbízói jelleg nyilvántartás a jövőben is – változatlanul – 

törzsadat szinten kerül beállításra a KELER rendszerében. 

A KELER jogszabályi megfelelés érdekében további, az értékpapír-alszámlák besorolására vonatkozó 

adatbekérést fog végezni, amelynek keretében Ügyfeleinknek információt kell majd szolgáltatniuk az alszámlák 

típusára, illetve használati jellegére vonatkozóan, megjelölve azt, hogy az adott alszámla a KELER résztvevő 

ügyfelének egyéni vagy gyűjtő (omnibusz) számlája. 

Az új alszámlák nyitásakor ezt az információt a számlanyitási kérelemnek tartalmaznia kell, a meglévő számlák 

besorolásával kapcsolatos adatbekérés részleteivel a későbbeik során bővebb tájékoztatást adunk. 

A KID-del rendelkező KELER ügyfeleknek továbbra is lehetőségük lesz nevesített KELER alszámák nyitását, 

módosítását és törlését kezdeményezni az eddigiek szerint.  

A jelenleg is használt egyenlegtípusok kapcsán változás nem várható. (zárolt + elérhető egyenleg-típusokat 
különböztetünk meg) 
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2.2.3. Pénzszámlák és egyenlegek nyilvántartása 

A program keretében a jelenlegi pénzszámlaszámokban, számla- és egyenleg-típusokban nem várhatók 
változások. 
 

2.2.4. Értékpapír- és pénzszámlák egymáshoz rendelése a KELER-ben 

Az új rendszer bevezetésével minden értékpapír főszámlához tranzakció-típusonként egy-egy alapértelmezett 
pénzszámla kerülhet hozzárendelésre devizanemenként a pénzmozgással járó tranzakciókhoz. 

A több értékpapír főszámlával rendelkező ügyfelek a jövőben is használhatnak azonos pénzszámlákat, vagyis 
egy MNB vagy KELER pénzszámla több főszámlához is beállítható. 

Amennyiben az Ügyfél által kezdeményezhető, KELER-ben teljesítendő kiegyenlítési megbízásoknál a 
pénzszámla száma kitöltésre kerül a megfelelő mezőben, akkor a rendszer az alapértelmezettként beállított 
számla helyett az instrukcióban jelölt számlán kísérli meg a kiegyenlítést. (Feltéve, hogy a megjelölt számla a 
megfelelő ügyfélhez tartozik és élő számláró van szó) 

Az új rendszer élesítését megelőzően Ügyfeleink jelenlegi pénzszámla-használati szokásait (ld. lent) alapul véve 

a KELER elvégzi az alapértelmezett számlaszámok beállítását, amelyet azonban Ügyfeleinknek lehetősége lesz 

módosítani. 

 hitelintézetek számára HUF kiegyenlítésnél: MNB-számlaszám 

 hitelintézetek számára deviza kiegyenlítésnél: KELER-számlaszám 

 hitelintézetektől eltérő Ügyfelek számára minden devizanembeli kiegyenlítésnél: KELER-számlaszám 

 cross-border tranzakciók esetén minden devizanem esetén: KELER-számlaszám 
 

Az értékpapír és pénzszámlak egymáshoz rendelésének lehetőségeivel kapcsolatban a későbbiekben adunk 
részletes tájékoztatást. 

 

2.2.5. Számlastruktúra a T2S-ben 

A KELER a Magyarországon kibocsátott értékpapírokkal, de a nemzeti deviza nélkül, az ún. részleges 

csatalakozási modellt követve csatlakozott 2017-ben a T2S rendszerhez. A Magyar Nemzeti Bank korábbi 

döntése alapján a magyar forint (HUF) nem része a T2S-nek. Ennek következtében a KELER csak az eurós 

kiegyenlítési tevékenységét szervezi ki a platformhoz, míg a forint alapú belföldi tranzakciók párosítását és 

kiegyenlítését továbbra is a saját rendszerében végzi. 

Értékpapír oldal 

A KELER a T2S rendszerben alapesetben egy omnibusz számla használatával, konszolidált módon tartja nyilván 
Ügyfelei KELER-ben regisztrált értékpapír-pozícióit.  

Ügyfeleink kérésére azonban szegregációs célból több számla (ún. szegregált T2S számla) is nyitható a T2S-ben. 
A T2S szegregált számlák egyenlege a KELER-ben ún. dedikált T2S számlákon jelenik meg, a számlák közötti 1:1 
alapú megfeleltetéssel. 

Szegregált értékpapírszámlán kizárólag T2S-es instrumentum tartható. 

A fent említett T2S számlák KELER-ben vezetett számlákkal történő összekapcsolását, valamint a rendszerek 
közötti konzisztenciát a KELER-nek folyamatosan fenn kell tartania. 

Dedikált T2S értékpapír számlán kiegyenlíthető értékpapír tranzakciók köre a későbbiekben kerül 
meghirdetésre. 

 



 
 

8 
 

 

1. ábra - A KELER magas szintű számlastruktúrája a T2S környezetben 

 

T2S deviza oldal 

A T2S-en belül jelenleg euróban és dán koronában, az ún. DCA-kon (Dedicated Cash Account) zajlik minden 
pénz oldali kiegyenlítés. A fenti T2S devizákban végrehajtott tranzakciók esetén a KELER alapesetben a T2S-ben 
lévő, omnibusz T2S dedikált pénzszámláján keresztül szolgálja ki Ügyfeleit. Pénz oldalon a KELER lehetőséget 
nyújt arra, hogy a deviza kiegyenlítés ne csak a KELER DCA számláján, hanem szegregált DCA-n és a KELER-en 
kívüli külső DCA-n történjen. 

 

 

T2S devizás kiegyenlítés KELER által kínált modelljei 

A T2S-beli számlastruktúra több opciót kínál Ügyfeleinknek aT2S devizában történő értékpapír kiegyenlítések 
lebonyolítására.  

Lehetőségek értékpapír oldalon:  

 KELER omnibusz  

 KELER szegregált számla (a résztvevőt BIC kóddal rendelkező számlatulajdonosként kell megjeleníteni a 
T2S-ben is) 

 

Lehetőségek pénzszámla esetében:  

 KELER omnibusz 

 KELER szegregált 

 KELER-en kívüli külső pénzszámla, amelyet az Ügyfél nyit központi banknál, vagy egy kereskedelmi 
banknál 
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  T2S értékpapírszámla T2S pénzszámla (DCA) 
1. modell KELER omnibusz KELER omnibusz 

2. modell KELER szegregált KELER omnibusz 

3. modell KELER szegregált KELER-en kívüli 

4. modell KELER omnibusz KELER szegregált 

5. modell KELER szegregált KELER szegregált 

6. modell KELER omnibusz KELER-en kívüli 

2. ábra - Lehetséges T2S számlastruktúrák Ügyfeleink számára 

Az ICP-k tranzakciói alapértelmezés szerint pénz- és értékpapír oldalon is a KELER omnibusz számlán keresztül 
teljesülnek, kérésre azonban lehetőséget biztosítunk a fenti rugalmas, értékpapír- és pénzszámla összrendelések 
megvalósítására. Egy értékpapírszámlához csak egy pénzszámlát lehet kapcsolni. 

 

Fedezetvizsgálat különbözősége ez egyes modellekben 

Amennyiben értékpapír és/vagy pénz oldalon a KELER omnibusz számláját választják, úgy az omnibusz 

számlastruktúra jellegéből adódóan a KELER még az kiegyenlítési megbízások T2S-be történő kiküldése előtt 

fedezetvizsgálatot hajt végre értékpapír/pénz oldalon. Amennyiben a fedezetvizsgálat sikeres, úgy az 

értékpapír/pénz pozíciók zárolásra kerülnek. A fedezetvizsgálat eredményétől, valamint a zárolás 

esedékességétől függően a KELER CSD Release, vagy CSD Hold státuszú megbízásokat küld ki a T2S felé. 

Szegregált értékpapírszámla modell esetén a KELER szintén végez előzetes fedezetvizsgálatot a szegregált 

értékpapírszámlákra szóló kiegyenlítési megbízásokra vonatkozóan, és sikeres fedezevizsgálatot követően  

zárolást is végrehajt.  KELER-en kívüli DCA használatakor, - tekintettel arra, hogy az ügyfél a pénzszámláját 

ebben a modellben nem a KELER-nél vezeti, - a KELER nem végez pénzfedezetvizsgálatot e tranzakciókra, a 

kiegyenlítéshez szükséges fedezet ellenőrzését a T2S rendszer végzi az ügyfél által megjelölt DCA-n. A KELER 

minden esetben CSD Release instrukciót küld a T2S felé. 

 

 

2.2.6. Account Operator modell – számla feletti rendelkezési jog delegálása 

Az új rendszer élesítését követően a KELER lehetővé teszi a számlák feletti rendelkezési jog átruházását, amely 
alapján a meghatalmazott (account operator) is hozzáférést kaphat az eredeti számlatulajdonos számlájához, 
azaz megbízásokat küldhet be nevében és helyette, illetve megkaphatja a számlát érintő kivonatokat és 
visszaigazolásokat. 

A rendelkezési jog delegálása értékpapír főszámla szinten tervezett, azaz minden, az adott főszámlához tartozó 
alszámla egyidejűleg a meghatalmazott rendelkezése alá kerülne, kivételszabályok nélkül. 

 

 

 

Értékpapír oldalon Pénzszámla oldalon 

Alapértelmezett 
modell 



 
 

10 
 

2.3. Értékpapírok 

2.3.1. Értékpapír-törzsadatokhoz kapcsolódó validációs szabályok 

A KELER a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, a tranzakció alapadataként a jövőben a hitelpapírok esetében 
minden esetben a névértéket, míg a részvények és befektetési jegyek esetében a darabszámot fogja tekinteni. 
Ettől eltérő instrukció esetén a rendszer visszautasítja a megbízást (REJT//DQUA státuszkóddal). 

A kiegyenlítések során bevezetésre kerül az instrumentumok törzsadat-nyilvántartásában a minimum 
kiegyenlítési mennyiség, amely részvények és befektetési jegyeknél meghatározza a legkisebb kiegyenlíthető 
darabszámot, kötvényeknél a legkisebb kiegyenlíthető névértéket. Hazai értékpapírok esetén ez az érték 
kötvények esetén megegyezik a névértékkel, részvények és befektetési jegyek vonatkozásában pedig 
alapértelmezetten egy darab, de ettől a kibocsátó meghatározhat eltérő értéket is. Amennyiben ettől eltérő 
névérték vagy darabszám kerül meghatározásra az instrukcióban, úgy az visszautasításra kerül (REJT//MINO 
státuszkóddal). 

A minimum kiegyenlítési mennyiség felett kiegyenlítési többszörös (lépésköz) vizsgálatára a továbbiakban is sor 
kerül. A kötvényeknél az instrukcióban a névérték, míg részvényeknél és befektetési jegyeknél a darabszám 
egész számú többszöröse adható meg. Ellenkező esetben az instrukció visszautasításra kerül (REJT//MUNO 
státuszkóddal). 

Ismeretlen ISIN-kóddal rendelkező instrumentumra vonatkozó kiegyenlítési megbízás szintén visszautasításra 
kerül (REJT//DSEC státuszkóddal)3. 

 

2.3.2. T2S-ben kiegyenlíthető magyar kibocsátású értékpapírok 

A KELER úgy készíti fel a rendszereit, hogy azok a T2S környezetben is képesek legyenek elérhetővé tenni minden  
magyar (HU) ISIN kóddal rendelkező, kiegyenlítési szempontból gyűjtő elvű és dematerializált formában előállított 
értékpapírt. 

Az EKB ajánlásával összhangban a KELER ügyféligény esetén köteles bármely ISIN kód T2S-ben történő 
megnyitására, amennyiben az megfelel a fent leírt tulajdonságoknak. 

A T2S-ben az alábbi értékpapírok érhetők el: 

 BÉT-en forgalmazott dematerializált értékpapírok 

o Prémium részvény kategória 

o Állampapír 

o Jelzáloglevél 

 zárt körben, T2S devizában kibocsátott állampapírok és jelzáloglevelek 

A T2S-ben elérhető további értékpapírok köre a későbbiekben piaci konszenzus alapján kerül meghatározásra. 

A KELER központi értéktár szerepéből fakadóan ún. értékpapír-nyilvántartó jogalany (Securities Maintenance 
Entity, SME)4 a T2S-ben a magyar értékpapírok vonatkozásában. 

 

 

 
 

 
 

                                                           
3 Kivételt képeznek ez alól a cross-border megbízások, ahol a kiegyenlítés helye nem a KELER. Ezekben a megbízásokban a KELER nem 
utasítja vissza az ismeretlen ISIN kódot tartalmazó ügyleteket. 
4 SME: Értékpapírok törzsadatainak a T2S rendszeren belüli nyilvántartásáért felelős jogalany. A kibocsátó központi értéktár 
automatikusan SME lesz az általa kibocsátott értékpapírokra vonatkozóan, és ha egy adott ISIN kódot kibocsátó központi értéktár nincs a 
T2S-ben, egy T2S rendszeren belüli központi értéktárnak fel kell vállalnia az SME szerepét, hogy így biztosítható legyen az adott ISIN kód 
T2S rendszeren belüli elérhetősége. 
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3. ÉRTÉKPAPÍR KIEGYENLÍTÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

 

A rendszercsere után alkalmazandó tranzakciótípusok köre változni fog. Az egyes tranzakciótípusokhoz 
kapcsolódó részletes üzleti specifikáció és a megbízások benyújtásához szükséges (ISO) kódok meghatározása 
folyamatban van. Általánosságban azonban kijelenthető, hogy Ügyfeleink által benyújtható kiegyenlítési 
megbízások formátuma a nemzetközi kommunikációs sztenderdek szerint kerül kialakításra, így az 
üzenetkommunikáció sztenderdizálása elsősorban a KID rendszeren kommunikáló ügyfeleket fogja 
legjelentősebben érinteni.    

A tranzakciókkal kapcsolatos részletes információt az interfész leírások fognak tartalmazni. 

 

3.1. Referenciaszámok 

3.1.1. Referenciaszámok a hazai kiegyenlítésekben  

A piaci igényekkel összhangban jelentősen megújul az ügyletazonosítók (tranzakció referenciaszámok) 
rendszere és működése. A beadott kiegyenlítési megbízások az alábbi referenciaszámokkal kerülnek 
azonosításra a kiegyenlítési folyamat során: 

Referenciaszám 
típusa 

Tartalma 
Ügyfélértesítésekben való 

megjelenés 

Partner 
referencia 

1. Párosítandó referencia: Instrukcióban 
megadható ügyletazonosító. Ügyfelek által 
bilaterálisan megállapodott és a KELER 
számára az instrukció részeként (opcionálisan) 
megküldött azonosító a tranzakcióra 
vonatkozóan. Opcionális párosítási 
kritériumként jelenik meg, vagyis ha mindkét 
partner kitölti a vonatkozó mezőt, párosítási 
feltétellé válik. 

2. Partner referencia: a partner tranzakciójának 
saját belső referenciája 

3. Repo referencia: az induló repo tranzakciók 
azonosítására szolgáló referenciaszám, amely a 
lejáró repot és a módosított repot is 
beazonosítja.  

 párosítást megelőzően a 
státuszértesítésekben 

 párosítást követően a 
státuszértesítésekben 

 a párosítandó referencia az 
allegement üzenet része 

KELER referencia 4. KELER referencia: KELER allokált azonosító 
instrukciónként 

5. Párosítás utáni referencia: KELER által adott 
azonosító a már párosított státuszú 
tranzakcióra, amennyiben a párosítás helye a 
KELER. 

 

 párosítást megelőzően a 
státuszértesítésekben 

 párosítást követően a 
státuszértesítésekben 

 

Párosítás utáni referencia: MNB-
nek küldött pénzügyi megbízások 
tartalmazzák, mely információt az 
MNB továbbítani tud az 
MT900/MT910 VIBER üzenetben 
azon Ügyfeleink esetében, akik az 
MNB-nél vezetik pénzszámlájukat 

 

Az ISO15022 és ISO20022 üzenetekben megjelenő referenciákat az interfész leírások fogják  tartalmazni. 
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A referenciaszámok használatát az alábbi ábra egy OTC ügyleten keresztül szemlélteti. 

 

 
4. ábra - Referencia számok használata 

3.1.2. Referenciaszámok a T2S-ben 

A T2S-hez történő csatlakozással a hazai kiegyenlítések esetén alkalmazott referenciaszámok mellett további 
azonosítókkal bővül a paletta.  

A tranzakciók életciklusa során rendelkezésre álló referenciaszámokat illetően a T2S referenciaszám (Market 
Infrastructure Reference – MITI) egy új, a belföldi kiegyenlítésekhez képest kiegészítő referenciaszámként kerül 
bevezetésre a T2S-be feladott tranzakciók esetén. A KELER továbbítja partnereinek a T2S referenciaszámot, 
amennyiben a kiegyenlítés helye a T2S, egyébként– kizárólag a KELER referenciaszámok használatosak. 

A T2S referenciaszámok a státuszüzenetekben, az allegementekben, a konfirmációkban, valamint a napvégi függő és 
teljesült tranzakciók kivonatában egyaránt megjelennek.  

Amennyiben a párosítás helye a T2S, a T2S által generált párosítási referencia kerül visszaigazolásra az Ügyfelek 
felé. Ez azonban csak a státuszüzenetekben és konfirmációkban jelenik meg. 

 

T2S referenciaszám (MITI): T2S által a befogadást követően allokált azonosító instrukciónként, 
amennyiben az instrukció feladásra kerül a T2S felé. 

Formátum: 16-hosszú numerikus azonosító 

T2S párosítás utáni referencia: T2S által adott azonosító a már párosított státuszú tranzakcióra, 
amennyiben a párosítást a T2S végzi. 

Formátum: 16-hosszú numerikus azonosító 
 
A T2S referenciaszámok használatát az alábbi ábra egy OTC ügyleten keresztül szemlélteti, melyet a KELER 
rendszere párosít és a T2S felé már párosított formában ad át: 

 

Partner1 

Vevő 

Partner2 

Eladó 

ROFM001 
partner 

referencia 

DOFM002 
partner  

referencia 

MACH00

1 párosítandó  

referencia  

OTC001 
KELER  

referencia 

VPTREF0000001 
párosítás utáni  

ref. szám 

OTC002 
KELER  

referencia 

4  - Partnerek számára 

visszaadott referencia a 

már párosított 

tranzakcióról 

1  - Partnerek között megállapodott 

ügylet azonosító (opcionális) 

2  - Partner saját 

belső referenciája  

3  - KELER által az 

instrukcióhoz 

allokált 

azonosító 
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5. ábra - KELER referenciaszámok használata kiegészítve a T2S referencia számokkal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partner1 

Vevő 

Partner2 

Eladó 

ROFM001 
partner 

referencia 

DOFM002 
partner  

referencia 

MACH001 
párosítandó  

referencia  

VPTREF0000001 
párosítás utáni  

ref. szám 

OTC002 
KELER  

referencia 

6  - 

1  - Partnerek között megállapodott 

ügylet azonosító (opcionális) 

2  - Partner saját 

belső referenciája  

5  - 

 

Partnerek számára 

visszaadott referencia a 

már párosított 

tranzakcióról 

 1245145762457451 

T2S 
referencia 

referencia 

OTC001 
KELER  

 1245145762457452 

T2S 
referencia 

 0178914554622457 

párosítás utáni 
ref. szám 

T2S által visszaadott 

referencia a már 

párosított tranzakcióról 

8  - 

KELER által az 

instrukcióhoz 

allokált 

azonosító 

T2S által az 

instrukcióhoz allokált 

azonosító 

7  - 
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3.2. Kiegyenlítési megbízások életciklusa  

 

                 Életciklus a KELER-ben Életciklus a T2S-ben         

 

6. ábra – Kiegyenlítési megbízások életciklusa a KELER-ben és a T2S-ben 

 
 

3.3. Megbízások benyújtása, ellenőrzése 

Az új rendszer bevezetésével a KELER a T2S és a CSDR követelményeihez igazodó, nemzetközi sztenderdeknek 

megfelelő formában várja el a kiegyenlítési megbízások benyújtását. A jövőben használatos 

üzenetkommunikációs formátumok és a követendő szabályrendszer változást jelent a jelenlegi gyakorlathoz 

képest. A kapcsolódó üzenetek az interfész specifikációban kerülnek véglegesítésre. A kiegyenlítési megbízások 

egyes mezőire vonatkozó részletes szabályokat a rendszer specifikációját követően tesszük közzé. 

A kiegyenlítési megbízások KELER általi befogadását követően azok formai, illetve üzleti ellenőrzésére, 
validációjára kerül sor. A sikeres befogadás, vagy visszautasítás eredményéről státuszüzeneteken keresztül 
tájékoztatjuk az Ügyfeleket. 
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3.4. Settlement Finality szabályok változásai 

A T2S alapelveivel összhangban (T2S Eligibility Criteria), valamint a T2S-ben alkalmazott teljesítés 
véglegességére (settlement finality, SF) vonatkozó harmonizált szabályoknak történő megfelelés érdekében5, az 
alábbi elvek kerülnek alkalmazásra a párosítási és kiegyenlítési folyamatok során a T2S csatlakozást követően.  

A részleges csatlakozási modell következményeként a kiegyenlítési megbízások véglegességének különböző 
fokozatait, időpontjait (SF I – validáció - befogadás, SF II – egyoldalú visszavonhatatlanság a párosítástól 
kezdődően, SF III – véglegesség és visszavonhatatlanság a könyvelést követően) a T2S platform és a KELER 
rendszere közösen fogja megállapítani és kezelni. Az egyes kiegyenlítések esetén az SF I-II-III helye eltérő 
lehet. 
 
 
A kiegyenlítési megbízás befogadásának pillanatát (SF I) a KELER határozza meg. 
 
A párosítás (SF II) a KELER-nél vagy a T2S-ben is történhet. A párosítás helyének meghatározása a következő:  
Ha a tranzakció mindkét lába, tehát mindkét kiegyenlítési megbízás a KELER-be érkezik, a párosítás a KELER-
ben történik, azonban ha legalább az egyik instrukció közvetlenül a T2S-be kerül beadásra a KELER egyik 
partnere által, akkor a párosítás helye a T2S. 

A tranzakció véglegességét és visszavonhatatlanságát (SF III) a KELER deklarálja, ha azt a KELER hazai 
(domestic) tranzakcióként tudja teljesíteni (nem kerül feladásra a T2S-be), vagy a T2S rendszeren belüli 
könyveléssel egyidejűleg következik be, ha a tranzakció bekerült a platformra.  
A kiegyenlítés helyét alapvetően az kiegyenlítési partnerek kapcsolódásának típusa (ICP vagy kibocsátó 
értéktár), a kiegyenlítési megbízásokban szereplő számlatípusok (vagy a KELER-ben vezetett dedikált T2S 
számla egy az egyben megfeleltetve egy a T2S-ben szegregált számlának, vagy KELER-ben vezetett számla 
összekapcsolva a T2S-beli KELER omnibusz számlával), valamint a tranzakció devizaneme (DVP esetén) 
együttesen határozza meg.  
Az euróban denominált tranzakciókat a T2S-ben kell kiegyenlíteni, de két ICP közötti FOP vagy forintos DVP 
ügyletek nem hagyják el a KELER rendszerét, mivel nem változtatják meg a T2S-beli omnibusz számla 
egyenlegét. Partnereink azonban – függetlenül attól, hogy KELER számlavezetett központi értéktárak, vagy ICP-
k – a forint alapú tranzakciók és FOP-k esetén, szabadon megválaszthatják a kiegyenlítés helyét (T2S vagy 
KELER) azzal, hogy lehetőségük van szegregált T2S számlát nyitni, amely dedikált számlaként jelenik meg a 
KELER-ben.  
 
 
A kiegyenlítés helye tehát a KELER Ügyfelek közötti (intra-CSD) tranzakciókban a következőképpen alakul:  

 DVP tranzakció kiegyenlítése EUR-ban: a kiegyenlítés helye kizárólag a T2S, függetlenül a résztvevők 
kapcsolódásának típusától és az érintett számlatípustól;  

 DVP tranzakció nem T2S devizanemben (pl. HUF): a kiegyenlítés helye a KELER, tényleges DVP 
tranzakció használatával, (T2S dedikált értékpapírszámlán nem engedélyezett nem-T2S devizás DVP 
kiegyenlítés);  

 FOP tranzakció: a kiegyenlítés helye a T2S és a KELER is lehet az érintett felek számlatípusától 
függően;  

 

                                                           
5 A T2S környezetben a következőképpen határozzuk meg a tranzakciók véglegességének különböző fokozatait:  

1. A teljesítés véglegességének 1. fokozata (SF I) a transzfer megbízás rendszerbe való befogadásának pillanata, amelytől kezdve a 
transzfer megbízás védett a fizetésképtelenségi eljárásokkal szemben. A T2S platformot használó központi értéktárak 
beazonosítják az értékpapír-transzfer megbízások saját rendszerükbe való befogadásának időpontját: ez megegyezik a megbízás 
validálásának pillanatával. Ez a validáció a T2S platformon, vagy a központi értéktár rendszerében is történhet (azon központi 
értéktárak esetében, amelyek instrukció párosítási (matching) szolgáltatásokat is kínálnak).  

2. A teljesítés véglegességének 2. fokozata (SF II) a transzfer megbízás visszavonhatatlansága, a teljesítés véglegességére vonatkozó 
szabályozás szerint kijelölt rendszer szabályainak megfelelően. A T2S rendszerben egy olyan szabály védi a megbízások 
visszavonhatatlanságát, amely megtiltja az instrukciók egyoldalú törlését azt követően, hogy elérték a párosított státuszt.  

3. A teljesítés véglegességének 3. fokozata (SF III) a transzfer megbízások (központi értéktári számlákon történt könyvelés) 
visszavonhatatlansága a teljesítés véglegességére vonatkozó szabályozás szerint kijelölt rendszer szabályainak megfelelően. A 
jogszerű és zökkenőmentes határon átnyúló fizetés ellenében történő kiegyenlítések (DVP) érdekében a T2S rendszerben részt 
vevő központi értéktárak szabályozói/jogi környezeteinek feltétlenként, visszavonhatatlanként kell elismerniük a T2S-beli 
számlamozgásokat / könyvelést.    
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Eset 
Fizetés 
típusa 

Van-e a felek 
között 

kibocsátó 
értéktár? 

Van-e a bármelyik félnek 
dedikált T2S számlája? 

T2S 
devizanem 

Kiegyenlítés 
helye 

1 DVP Nincs Nincs Nem KELER 

2 DVP Nincs Van Nem n/a 

3 DVP Nincs Nincs Igen T2S 

4 DVP Nincs Van Igen T2S 

5 DVP Van Van Igen T2S 

6 DVP Nincs Van Nem n/a 

7 FOP Nincs Van n/a T2S 

8 FOP Nincs Nincs n/a KELER 

9 FOP Van Van n/a T2S 

7. ábra - Tranzakciók kiegyenlítésének helye 

Ha a kiegyenlítési partnerek bármelyike kibocsátó értéktár, vagy szegregált T2S számlával rendelkezik, vagy 
az értékpapírok ellenértéke EUR-ban esedékes, akkor a kiegyenlítés a T2S-ben történik. Ettől eltérő 
esetekben a kiegyenlítési folyamatban nem történik változás, a tranzakció a KELER-ben teljesül. 

 
A fenti információt javasoljuk megosztani a tranzakciókban érintett felek között a megbízások beadását 
megelőzően.  

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy hazai kiegyenlítések esetén kizárólag a partner KELER-ben vezetett 
számlaszámát jelöljék meg.  

T2S-es számlaszámra történő hivatkozás esetén az instrukció visszautasításra kerül. A T2S-hez történő 
csatlakozást követően, amennyiben a kiegyenlítés helye a T2S lesz, a rendszer a KELER-es belső számlaszámból 
automatikusan deriválja a partner T2S-es számlaszámát.  

 

3.5. Allegement funkció 

A beérkezett és formai, üzleti ellenőrzésen (validáción) átesett megbízásról a rendszer allegement értesítést 
küld a kiegyenlítési partner felé, akinek a kiegyenlítési megbízása hiányzik. 

Amennyiben a tranzakció párosításának helye a KELER-ben lesz, úgy az allegement üzeneteket a KELER küldi, 
amennyiben a T2S-ben, akkor a KELER továbbítja ügyfelének az allegement értesítőt, feltéve, hogy a megbízást 
benyújtó partner egyértelműen, BIC11 kóddal megjelölte a KELER ügyfelét.  

A páratlan instrukció törlése az allegement üzenet törlését vonja maga után (allegement cancellation). Az 
allegement törlést késleltetés nélkül küldjük. Amennyiben ezt követően új instrukció beadására kerül sor, az 
természetesen új allegement kiküldését jelenti. 

A páratlan tranzakciókhoz kapcsolódó allegement üzenetek az örökítési időszak végén rendszer általi törlésre 
kerülnek. 

Amennyiben a hiányzó partner instrukció beküldésre kerül, sikeres párosítást követően a korábban kiküldött 
allegement üzenetet a rendszer visszavonja (allegement removal), és erről késleltetés nélkül tájékoztatja az 
instruáló felet. 

Az allegement küldésének időpontja az első sikertelen párosítási kísérletet követően (páratlan megbízás 
beérkezését és feldolgozását követően) közvetlenül, de legkésőbb egy órán belül esedékes, ha a párosítási 
kísérletre a kiegyenlítés tervezett időpontjának határideje előtti ötórás időtartamon belül, vagy a kiegyenlítés 
tervezett időpontja után került sor. 

 

 



 
 

17 
 

3.6. Párosítás (matching) 

A párosítás az a folyamat, amelynek során a KELER rendszere (vagy a T2S) összehasonlítja az értékpapírok eladója 
és vevője által megadott kiegyenlítési megbízásokban szereplő adatokat annak érdekében, hogy ellenőrizze, hogy 
a felek a tranzakció kiegyenlítési feltételeit illetően egyetértenek-e. A KELER a kiegyenlítési nap során 
folyamatosan biztosítja a valós idejű párosítást. 

A KELER a jövőben a megbízások párosítását a T2S mintájára hajtja végre a hazai kiegyenlítések 
vonatkozásában. 
 
A rendszer a párosítás során kötelező, kiegészítő („addicionális”) és opcionális kritériumokat alkalmaz.  

Kötelező párosítási kritériumnak számítanak a mindkét fél által kötelezően megadandó alábbi adatok:  

 kiegyenlítési megbízás típusa (DFP, RFP, DVP, RVP, PFOD)  

 a kiegyenlítés tervezett napja 

 ügyletkötés napja 

 devizanem és kiegyenlítési összeg (kivéve FOP esetén) a tolerencialimitek figyelembe vételével 

 ISIN kód 

 kiegyenlítendő értékpapír mennyisége 

 eladó és vevő azonosítója (BIC11) 

 ügylet típusa (ISO kódokkal jelölve) 

 
Bevezetésre kerülnek ún. kiegészítő párosítási mezők, melyek megadása nem kötelező, de amennyiben az 
egyik fél kitölti, úgy párosítási elemmé válnak. A kiegészítő párosítási mezők az alábbiak: 

 Opt-out indikátor 

 Ex-Cum indikátor 

 

Az opcionális párosítási mezők csak akkor válnak párosítási elemmé, amennyiben mindkét fél által kitöltésre 
kerülnek: 

 párosítandó referencia 

 counterparty számlaszám 

Természetesen lehetőség lesz további adatok megadására is az instrukcióban (pl. LEI kód, vagy részteljesítési 
indikátor), azonban ezeket a párosítás során a KELER nem veszi figyelembe. 

 

3.6.1. Kiemelt változások a megbízások párosításában 

Partnerek azonosítása 

Az új szabályok alapján BIC kód alapúvá válik partnerek azonosítása, vagyis 11 hosszú BIC kódok alapján 
történik a párosítás mind a KELER-ben, mind a T2S-ben. 
A BIC kód lehet SWIFT instrukció beküldésére feljogosító ún. connected BIC, továbbá non-connected BIC, amely 
utóbbiról azonban SWIFT instrukció beküldése nem lehetséges. A non-connected BIC kóddal azonosított 
Ügyfeleink a KID rendszeren keresztül nyújthatnak be megbízást. 

BIC kóddal nem rendelkező ügyfeleinkkel6 történő kiegyenlítések esetén a KELER egy technikai BIC kód 
(KELEHUH1XXX) használatát biztosítja a counterparty azonosítására. Tekintettel arra, hogy a technikai BIC kód 

                                                           
6 elsődlegesen: kibocsátók, befektetési alapkezelők, önkormányzatok, állami szervezetek 
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önmagában nem elégséges a kiegyenlítési partner egyértelmű beazonosítására, ezért ilyen esetekben a 
technikai BIC kód és a counterparty számlaszám együttes megadása javasolt a megbízásban. 

Ha egy ügyfél több értékpapír főszámlával, de csak egy BIC kóddal rendelkezik, javasoljuk főszámlánként 
egyedi 11 jegyű BIC-ek igénylését az egyértelmű beazonosítás érdekében.  

A KELER kiegyenlítési helyként történő azonosítása szintén BIC11 alapján történik. Az instrukciókban ennek 
megfelelően a kiegyenlítési hely (PSET) azonosítására a KELRHUHBXXX BIC kód használandó. A KELER, mint 
kiegyenlítési hely 8-hosszú BIC kóddal történő azonosítása esetén az instrukció visszautasításra kerül. 

 

Counterparty számlaszám 

Változik a kiegyenlítési partner értékpapír számlaszámának használata is. A - jelenleg csak FOP ügyleteknél – 
kötelező – számlaszám mező opcionális párosítási mezővé válik, tekintettel arra, hogy a counterparty 
azonosítása elsődlegesen a BIC kód alapján történik majd.  

Ugyanakkor, ha már az egyik fél kitölti a mezőt, akkor a rendszer kötelező párosítási kritériumként fogja 
kezelni, mivel a megbízást benyújtó fél számlaszáma mindig jelen van az instrukcióban. 

A megbízásokban a counterparty számlaszám megjelölése erősen ajánlott, mert ez alapján egyértelműen 
beazonosítható, hogy a KELER mely Ügyfele érintett a kiegyenlítésben. Továbbá cross-matchinget is 
eredményezhet a számlaszám hiánya. 

Cross-matching esetén a tranzakció kiegyenlítése nem a felek szándéka szerinti partner és/vagy számlaszám 
alapján történik. Partner szintű cross-matchingre abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a counterparty 11 
hosszú BIC kódja több főszámlaszámhoz is hozzá van rendelve (pl. a valós BIC-kel nem rendelkező ügyfelek 
esetén, akiknek a KELER oszt ki technikai BIC-et).    

Számlaszintű cross-matching a számlaszám hiányából adódhat. 

Cross-matching tárgyát képező tranzakciók beazonosítása a KELER szintjén nem lehetséges, ezek azonosítása és 
rendezése az Ügyfelek feladata.  

Eltérő főszámlák közötti FOP transzferek esetén a fogadó fél számlaszámának megjelölése nélkül – amennyiben 
a fogadó kiegyenlítési partner értékpapírszámláján az automatikus jóváírási transzfer generálás be van állítva - 
a fogadó fél számára nem képződik meg a vételi láb, a tranzakció csak a vevő fél fogadási megbízásának 
beküldésével, sikeres párosítást követően teljesíthető. 

Egy főszámlán belüli (pozíciórendezéses) transzfer esetén az ellenoldali értékpapír számlaszám megadása 
kötelező, ennek hiányában az instrukció visszautasításra kerül. 

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy hazai kiegyenlítések esetén kizárólag a partner KELER-ben vezetett,  
4+6 hosszú értékpapír számlaszáma adható meg. A jelenlegi gyakorlat szerint csak főszámlaszám (4 karakter) 
megadása esetén az instrukció visszautasításra kerül.  

Önmagában csak a BIC kód megjelölése esetén (counterparty számlaszáma nélkül) az allegement üzenet 
kiküldésre kerül, azonban felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben egy BIC kódhoz több főszámlaszám 
tartozik, counterparty számlaszám hiányában az allegement üzenet nem feltétlenül a kívánt kiegyenlítési 
partner részére kerül kiküldésre, hanem a KELER által nyilvántartott alapértelmezett főszámla tulajdonos 
számára.   

 

Kiegyenlítés tervezett napja  

A kiegyenlítés tervezett napját előre és visszamenőlegesen is meg lehet jelölni a megbízásokban, de az nem 
lehet a megbízás beküldésének napjához képest 20 kiegyenlítési napnál korábbi, vagy későbbi. 
 
 

Ügyletkötés napja 

Változás a jelenlegi gyakorlathoz képest, hogy a kötésnap kötelezően kitöltendő mező és egyben párosítási 
kritérium lesz. 

A kötésnap a megbízás benyújtásával megegyező vagy korábbi nap lehet, valamint KELER kiegyenlítési 
szünnapra eső  kötésnap is megengedett. 
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Kiegyenlítendő értékpapír mennyisége 

A jelenlegi, kizárólag darabszám alapú nyilvántartás helyett a kiegyenlítési megbízásokban a következők szerint 
lesz szükséges a kiegyenlítendő értékpapírok mennyiségét megjelölni: 

 tulajdonviszont megtestesítő értékpapírok esetén darabszám megadása kötelező, 

 hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetén a névérték a párosítás alapja 

 

Opt-out, Ex/Cum indikátorok 

Bevezetésre kerülnek az ún. Opt-out és Ex/Cum indikátorok, melyeknek a jogosultság kompenzáció (market 
claim) és jogosultság átalakítás (transformation) folyamat keretén belül lesz relevanciája. Ezen attribútumok a 
párosítás során addicionális párosítási feltételként kerülnek figyelembe vételre, vagyis bármelyik megbízást 
benyújtó fél általi kitöltés esetén kötelező párosítási elemmé válnak.  

 

Párosítandó referencia 

A kiegyenlítési megbízás részeként a jövőben opcionális párosítási elemként megadható lesz, az Ügyfelek által 

bilaterálisan megállapodott tranzakció azonosító. Amennyiben mindkét fél kitölti a mezőt, a sikeres 

párosításnak feltétele lesz a referencia egyezősége. 

 

3.7. Kiegyenlítési toleranciaszintek 

A toleranciaszint (limit) két kapcsolódó kiegyenlítési megbízás kiegyenlítési összegei közötti azon maximális 
eltérést jelöli, amely mellett még lehetséges a párosítás. 

A toleranciaszintek a jövőben sávosan kerülnek alkalmazásra: a 100 000 EUR-ig terjedő kiegyenlítési összegek 
esetén 2 EUR, a 100 000 EUR-t meghaladó kiegyenlítési összegek esetében pedig 25 EUR, illetve ennek 
megfelelő deviza összegek lesznek az alkalmazandó toleranciaszintek a KELER-ben, illetve a T2S-ben 
teljesítendő ügyletek esetén egyaránt. 
A párosítást a rendszer végrehajtja, ha a kiegyenlítési összegek különbözete nem nagyobb a tolerancia limit 
összegénél. Az alkalmazandó összegsávot a vevő instrukciójában szereplő kiegyenlítési összegből kiindulva 
ellenőrzi a rendszer, a limit alapján, de ha a párosított instrukciók esetében eltérés van a vételárban, az eladói 
instrukcióban szereplő érték alapján történik a kiegyenlítés.  
A tolerancia limiten belül teljesült tranzakciók esetén a vevő az eladó által megjelölt ellenértéket kapja vissza a 
párosítást követő státuszüzenetekben, a visszaigazolásban és a napvégi kivonatokban is. 
Ha több instrukció kerül a rendszerbe hasonló paraméterekkel az a két instrukció párosodik, amelyek esetében a 
kiegyenlítési összegek különbözete a legkisebb. Ha több instrukció esetében az összeg is megegyezik, a LIFO elv (a 
lehetséges párok közül a legkésőbb beadott) kerül alkalmazásra.  

Az egyes devizanemekben érvényes sávhatárokat és toleranciaszinteket a KELER évente egyszer tervezi 
kiszámítani (átértékelni) az év végi EKB árfolyamok alapján. Ettől való eltérésre akkor kerülne sor, ha 
rendkívüli volatilitás, vagy jelentős árfolyam-elmozdulás történne a piacon. 
 

 

3.8. Ügyfélprioritás kezelés 

Az értékpapír tranzakciók valós idejű feldolgozása prioritás- és sorkezeléssel valósul meg. A KELER a jelenlegi 
ügyfélprioritások számát (0-9) az új rendsszer bevezetésével harmonizálja a T2S által megállapított és az Ügyfelek 
által használható prioritásokkal (3-4), ahol 3 az ún. Magas és 4 a Normál prioritást jelenti.  

Alapértelmezett prioritásként a KELER rendszere a Normál (4) prioritást fogja kiosztani a megbízások mellé. Az 
azonos KELER-prioritású ügyféltranzakciók feldolgozása változatlanul azok befogadási sorrendje alapján történik. 

A 3-as, 4-es prioritástól eltérő értékek esetén az instrukció visszautasításra kerül. 
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3.8.1.  Ügyfélprioritás módosítás 

A KELER továbbra is biztosítja Ügyfelei számára, hogy az általuk beadott instrukciók kiegyenlítéséig, vagy törléséig 
módosíthassák azok prioritását az értékpapír feldolgozási sorban. A prioritás módosítás a pénzsorban továbbra sem 
értelmezett, csak úgy, mint a vevő oldali értékpapír tranzakciók prioritás módosítása sem. Amennyiben a 
tranzakció pénzügyi fedezetvizsgálat alatt áll, és prioritás-módosítási megbízás érkezik rá, azt a rendszer 
visszautasítja. A pénzfedezetlen tételre ugyanakkor alkalmazható a hold funkció, illetve páros törlés adható be.  

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a jelenlegi gyakorlathoz hasonlóan egy módosító üzenetben egy utasítás 
hajtható csak végre: vagy hold-release, vagy prioritásmódosítás. A két funkció egy üzenetben nem értelmezett, az 
ilyen megbízások visszautasításra kerülnek. 

 

3.8.2. Prioritáskezelés a T2S-ben  

A KELER a T2S prioritásokat megfelelteti a hazai környezetben használt tranzakció szintű-, és Ügyfél 
prioritásoknak és ez alapján adja majd fel a T2S-be a kiegyenlítési és zárolási tranzakciókat.  

A T2S-ben az alábbi prioritások állnak rendelkezésre: Foglalt (reserved), Kiemelt (top), Magas (high), Normál 
(normal).  

A megfeleltetés az alábbiak szerint történik: 

KELER prioritás T2S prioritás 

1 Foglalt (Ügyfél által nem használható, csak KELER használhatja) 

2 Kiemelt (Ügyfél által nem használható, csak KSZF használhatja) 

3 Magas 

4 Normál 

 

A T2S-t nem érintő vagy ICP Ügyfelek T2S-es tranzakciói esetén a KELER-prioritások alapján történik a feldolgozás. 

A megbízások kiegyenlítési sorrendjét a T2S-ben alapvetően a tranzakció típusa, a kiegyenlítési nap, illetve a T2S-
ben résztvevő felek által a megbízásokban megjelölt prioritás határozza meg.  

A T2S az optimalizációs és örökítési folyamatai során a több, azonos tranzakció típusra vonatkozó instrukció 
kiegyenlítése során a legmagasabb prioritásút veszi előre. Vizsgálja továbbá az instrukciók tervezett kiegyenlítési 
napját is oly módon, hogy azonos típusú instrukciók esetén a korábbi értéknapos kerül először feldolgozásra.  

A napközbeni valós idejű kiegyenlítési ciklus során feladott megbízások teljesítését megelőzi az éjszakai ciklusban 
függő (örökített) tranzakciók teljesítése. 

 

3.9.  Hold/Release funkció 

A kiegyenlítési megbízások beküldhetők kiegyenlítésre készen (Release), valamint visszatartott (Hold) státuszban. 
Amennyiben az instrukciót hold státuszban küldik be, annak kiegyenlítése blokkolásra kerül, azonban a párosítási 
folyamatban ezek a megbízások is részt vesznek. A hold státuszban lévő instrukció módosításával, kiegyenlítésre 
bocsátásával (release) elindítható az instrukciók teljesítése.  

Az új rendszer bevezetését követően számlaszintű hold/release beállításra nem lesz lehetőség. A jövőben kizárólag a 
megbízásban adható meg, illetve abból állapítható meg, hogy release, vagy hold státuszban került az instrukció 
beküldésre a KELER rendszerébe. Ez vonatkozik az ügyfél saját számlái közötti pozíciórendezéses transzfer 
megbízásokra is.  

A KELER a hold/release funkciót tartalmazó instrukciók befogadása és párosítása eredményének visszaigazolását 
státuszüzeneteken keresztül kommunikálja. A szereplők annyiszor küldhetnek Hold vagy Release üzenetet, ahányszor 
indokolt. 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a jelenlegi gyakorlathoz hasonlóan egy módosító üzenetben egy utasítás 
hajtható csak végre: vagy hold-release, vagy prioritásmódosítás. A két funkció egy üzenetben nem értelmezett, az 
ilyen megbízások visszautasításra kerülnek. 
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Az új rendszer bevezetésével a jelenleg is működő hold/release funkcionalitás nem változik, azonban teljeskörűen 
kiterjesztésre kerül valamennyi kiegyenlítési megbízás típusra az SDR előírásával összhangban. 

 

3.9.1. Hold/Release mechanizmusok a T2S-ben 

Amennyiben értékpapír és/vagy pénz oldalon a KELER omnibusz számláját választják, úgy az omnibusz 

számlastruktúra jellegéből adódóan a KELER még a kiegyenlítési megbízások T2S-be történő kiküldése előtt 

fedezetvizsgálatot hajt végre értékpapír/pénz oldalon. Amennyiben a fedezetvizsgálat sikeres, úgy az 

értékpapír/pénz pozíciók zárolásra kerülnek. A fedezetvizsgálat eredményétől, valamint a zárolás 

esedékességétől függően a KELER CSD Release, vagy CSD Hold státuszú megbízásokat küld ki a T2S felé. 

Szegregált értékpapír és/vagy pénzszámla modell esetén a KELER nem végez előzetes fedezetvizsgálatot a 

szegregált értékpapír/pénz számlákra szóló kiegyenlítési megbízások esetén, így nem történik előzetes zárolás 

sem. A KELER minden esetben CSD Release instrukciót küld a T2S felé. 

KELER-en kívüli pénzszámla használatakor, tekintettel arra, hogy az ügyfél a devizaszámláját ebben a 

modellben nem a KELER-nél vezeti, a KELER nem végez pénzfedezetvizsgálatot e tranzakciókra. A 

kiegyenlítéshez szükséges pénzfedezet ellenőrzését a T2S rendszer hajtja végre az ügyfél által megjelölt DCA-

n. A KELER minden esetben CSD Release instrukciót küld a T2S felé. 

Természetesen amennyiben a partnerek hold státuszú megbízást küldenek be, és a kiegyenlítés helye a T2S, úgy azt 
a megbízást a KELER változatlan formában (hold státuszban) továbbítja a T2S felé. Ez a T2S terminológia szerinti 
Party Hold funkció.  

A hold/release üzenetek a tranzakciók életciklusa alatt tetszőleges alkalommal instruálhatók T2S-ben a tényleges 
kiegyenlítést megelőzően.  

Kiegyenlítési restrikciókra a Hold/Release funkció nem vonatkozik a T2S-ben. 

 

3.10. Kiegyenlítési megbízások törlése 

A jövőben a KELER kizárólag kétoldalú törlést enged majd meg a párosított megbízások esetén, azaz mindkét félnek 
törlést kell kezdeményeznie attól függetlenül, hogy a T2S vagy a KELER a kiegyenlítés helye. 

A kiegyenlítési megbízások a tranzakció kiegyenlítéséig az alábbiak szerint törölhetők:  

- páratlan, vagy sikertelenül párosított tranzakciók (összhangban a jelenlegi gyakorlattal) egyoldalú törléssel 

- KELER vagy T2S által sikeresen párosított tranzakciók kétoldalú törléssel 

A KELER ellenőrzi, hogy az ügyfél által törölni kívánt instrukció létezik-e a rendszerben, és azt is, hogy 
lehetséges-e annak törlése. Amennyiben az instrukció már teljesült státuszban van, a törlés visszautasításra 
kerül. 

Az azonos főszámlán belüli transzfer megbízásokat az eladó fél továbbra is egyoldalúan törölheti az általa 
beküldött törlési megbízás alapján. 

Kétoldalú törlés esetén a törlési instrukció is párosításra kerül. Az egyik fél által kezdeményezett törlés esetén 
a partner részére státuszüzenet kerül kiküldésre (IPRC//CPRC kóddal), azonban a tranzakció egészen addig 
részt vesz a kiegyenlítési folyamatban (és teljesülhet is), amíg a másik fél is be nem adja a törlési megbízást. A 
kiegyenlítés elkerülésének érdekében javasoljuk a megbízás hold státuszba helyezését és a törlési kérelmet 
csak azután küldjék be, miután az instrukció sikeresen hold státuszba került.  

A nem párosított instrukciók az eredetileg tervezett kiegyenlítési nap, illetve a legutóbbi státuszváltozás dátuma 
közül a későbbit követő 20. kiegyenlítési napon automatikusan, a rendszer által törlésre kerülnek. 
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3.11. Státuszkezelés 

A KELER valós idejű információt fog biztosítani a kiegyenlítési megbízások státuszára vonatkozóan. 

A KELER az új kiegyenlítési rendszer bevezetésével bővíti a tranzakciókhoz kapcsolódó státuszüzenetekben 
alkalmazott státuszkódok körét, ezzel lehetőséget biztosítva Ügyfelei számára a kiegyenlítési fegyelem és 
hatékonyság növelésére. 

Amennyiben a beérkező instrukció párosítása sikertelen, a párosítási kritériumok mentén a KELER rendszere 
megvizsgálja, hogy a rendszerben lévő más instrukciók közül a beérkező instrukcióval melyik lenne párosítható. 

Ha a vizsgált attribútumok közül mindössze egy nem egyezik, a rendszer értesítést küld a megbízásokat beadó 
partnerek felé a sikertelen párosítás eredményéről, megjelölve az eltérés okát státuszüzenet formájában. A 
rendszer indulásakor az alább vizsgált mezők eltérése esetén kerül sor státuszüzenet küldésére sikertelen 
párosítás esetén. Ezekben az esetekben az alábbi státuszkódokat alkalmazzuk: 

 instrumentum (ISIN): NMAT//DSEC 

 tervezetett kiegyenlítési nap: NMAT//DDAT 

 kiegyenlítési összeg (csak DVP esetében, és csak a toleranciaszint feletti eltéréskor): NMAT//DMON 

A KELER rendszere NMAT//CMIS státuszüzenetet küld az alábbi esetekben: 

- a fenti attribútumok közül egynél több tér el az adott instrukciókban 

- a fenti attribútumokon felül az instrukciók egyéb párosítás alá eső eleme eltér 

Több összetartozónak látszó instrukció esetén LIFO elven (a párosítás elveinek megfelelően), a legkésőbb 
beérkezett ügyletre küld értesítést a rendszer, a később beérkezett instrukciók esetén a jelenleg is használt 
páratlan, hiányzó partner instrukció státuszt (NMAT//CMIS) kapja vissza az Ügyfél. 

Amennyiben később beérkezett instrukciók közül kerül ki az ellenoldali instrukció párja, ami minden adatában 
megegyezik azzal, úgy a rendszer sikeres párosítást hajt végre, figyelmen kívül hagyva a korábban beadott, 
lehetséges párként kezelt instrukciót. 

Az alábbi ábra mutatja be a sikertelenül párosított instrukció lehetséges státuszait: 

 
 

 
8. ábra Sikertelenül párosított instrukciók státuszai 

 

Ha egy ügylet feladásra kerül a T2S-be, akkor a KELER sztenderd státuszüzeneteken felül Partnereink megkapják  
a T2S által küldött státuszüzeneteket is,melyek tartalmazzák a T2S referenciát is. 

A tervezett kiegyenlítési napon meghiúsult tranzakciókról az adott tranzakció szempontjából releváns cut-off 
időpontját követően a KELER egy új, meghiúsult (PENF) státuszt küld az érintett ügyfeleknek. 

Az egyes tranzakciókhoz kapcsolódó lehetséges státuszkódok az interfészek specifikációja során véglegesednek. 
 
 
 

Instrukció  
fogadása 

Validáció 
Párosítási  
kísérlet 

Kód: 

 ACCEPTED 

Kód: 

 UNMATCHED 
o CMIS 
o DDAT 
o DMON 

o DSEC 
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3.12. Örökítés 

A KELER a páros tranzakciókat határozatlan ideig – de legfeljebb a kiegyenlítési partnerek kétoldalú törléséig, 
vagy az értékpapír lejáratáig – fogja örökíteni. 
A páratlan tranzakciók a kiegyenlítés tervezett napját  - vagy ha a kiegyenlítés tervezett napja múltbéli, akkor 
a  beérkezés napját - követő 20 kiegyenlítési napig kerülnek örökítésre, amelyet követően a rendszer törölni 
fogja a páratlan megbízásokat. 
A KELER minden tranzakció esetén biztosítani fogja az örökíthetőséget. Ügyfeleink – a jelenlegi gyakorlattól 
eltérően – nem kérhetnek instrukció szinten nap végi törlést. 
Fontos változás lesz, hogy a nap végi örökítés esetén nem fognak a megbízások - a mai gyakorlatnak 
megfelelően - kifejezetten az örökítés tényére utaló státuszt kapni nap végén és állapotot váltani a soron 
következő kiegyenlítési napon, hanem a kiegyenlítés meghiúsulásának okát kifejező tényleges státusz lesz 
látható a kiegyenlítési megbízásokon, akár több napon áthúzódó függő tranzakciók esetén is. 
 
 
 

3.13. Részleges kiegyenlítés  

A KELER mind a saját rendszerében, mind pedig a T2S platformon biztosítani fogja a kiegyenlítési megbízások 

részleges kiegyenlítésének lehetőségét, mint opcionális szolgáltatást. 

A KELER (illetve a T2S) a kiegyenlítési megbízásban szereplő teljes mennyiség helyett az eladó fél 

értékpapírszámláján rendelkezésre álló fedezetet akár részlegesen is felhasználhatja és közbenső kiegyenlítést 

végez úgy, hogy a maradék (a teljes mennyiségből hiányzó) értékpapír mennyiségre vonatkozóan az ügyletet 

tovább örökíti egészen addig, ameddig a szükséges fedezet rendelkezésre áll. A részleges kiegyenlítést a KELER 

a kiegyenlítési nap során előre definiált időpontokban, ütemezés szerint kísérli meg.  

A KELER felé benyújtott instrukciókban a részteljesítésre vonatkozó indikátor töltése nem lesz kötelező, de 

amennyiben a mező nem kerül kitöltésre, úgy a rendszer alapértelmezetten biztosítja a részleges kiegyenlítést. 

Részleges kiegyenlítésre akkor kerülhet sor, amennyiben a kiegyenlítési felek közül mindkettő engedélyezi a 

funkciót, és megbízásában jelölte erre vonatkozó szándékát (vagy a részteljesítési indikátor nincs kitöltve). Ha 

a felek legalább egyike nem kérte a részleges kiegyenlítést, akkor a KELER – a hagyományos módon - csak a 

teljes értékpapír fedezetre kísérli meg a teljesítést. 

 
 

3.14. Fedezetvizsgálat és könyvelés  

A KELER-ben akkor tekinthető megtörténtnek, véglegesnek a kiegyenlítés, amikor a vonatkozó tranzakcióval 
összefüggő pénz- és értékpapír-terhelések és -jóváírások könyvelése megtörtént a megfelelő pénz- és 
értékpapírszámlákon. Amennyiben pénzkiegyenlítés kapcsolódik az értékpapír tranzakciókhoz, az érintett 
pénzszámlák megadhatók a kiegyenlítési megíbzásokban, de akár előre meghatározott alapértelmezett számlák is 
lehetnek. 

Könyvelésre csak akkor kerülhet sor, ha a kiegyenlítési megbízásokban hivatkozott értékpapírszámlákon, vagy 
pénzszámlákon elvégzett fedezetvizsgálat sikeresen megtörtént, vagy részleges kiegyenlítés alkalmazása esetén 
akár részben rendelkezésre áll az értékpapír az eladó számláján. 

Mind a KELER, mind a T2S rendszerben minden egyes tranzakció könyvelése bruttó alapú. Ez így történik akkor is, 
amikor a rendszer végső soron a T2S-ben a nettó pozícióra végez fedezetvizsgálatot (pl. technikai nettósítás 
alkalmazásaesetén). 

3.14.1. Optimalizáció a T2S-ben 

A T2S kifinomult optimalizációs mechanizmusokat működtet az éjszakai kötegelt (batches) kiegyenlítési 
periódusban. Az optimalizációs eljárások célja, hogy maximalizálják a rendelkezésre álló értékpapírokkal és 
pénzeszközökkel kiegyenlíthető volument és értékét, és ez által minimalizálják a nem teljesült tranzakciók 
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számát és értékét. Az optimalizációs algoritmus tehát a mennyiség (a teljesült tranzakciók számának) és az 
érték (a DVP tranzakciók pénzellenértékének) maximalizálása közötti optimális egyensúlyt biztosítja.  
A kiegenlítési nap során a KELER a következő optimalizációs eljárásokat biztosítja a T2S-be feladott 
tranzakciókra a T2S segítségével:  

 technikai nettósítás: célja, hogy az összes tranzakcióból származó végső nettó egyenleg 
figyelembevételével maximalizálja az egyes tranzakciócsoportok kiegyenlítéséhez szükséges 
erőforrásokat. Ez lehetővé teszi a teljesült tranzakciók számának és értékének növelését, miközben a 
könyvelés bruttó alapon történik.  

 részleges kiegyenlítés (partial settlement): az értékpapírszámlán rendelkezésre álló, akár részleges 
mennyiség kiegyenlítésével azon tranzakciók értékét és számát minimalizálja, amelyek értékpapírok 
hiányában a nap végén kiegyenlítetlenek maradnának  

 az instrukciók prioritásának meghatározása: akkor alkalmazható, ha egy instrukció kiegyenlítését egy, 
ugyanazokat az értékpapírokat és pénzforrásokat terhelő másik instrukció elé kívánjuk sorolni 
(hasonlóan a hazai piaci működéshez). 

 
3.14.2. T2S-be feladandó tranzakciók fedezetének zárolása  

Amennyiben a tranzakciók kiegyenlítésének helye a T2S, a KELER a T2S felé kimenő instrukcióba automatikusan 
hozzáteszi a T2S specifikus attribútumokat (pl. T2S értékpapír számlaszám). 

Továbbá az omnibusz számlastruktúra jellegéből adódóan a KELER a kiegyenlítési megbízások T2S-be történő 
kiküldése előtt zárolja az értékpapírokat, illetve a pénzeszközt az erre a célra szolgáló paraméterek ellenőrzése 
segítségével. Amennyiben a zárolás esedékes az értékpapír-, vagy pénzszámlán, úgy azt rendszer azonnal 
végrehajtja sikeres fedezetvizsgálatot követően. Sikertelen fedezetvizsgálat esetén Hold státuszban lévő 
instrukciót küld ki a rendszer a T2S felé. 

Az értéknapos instrukciók a T2S felé az értéknapot megelőző napon (SD-1) a napzárás során kerülnek kiküldésre a 
T2S felé az éjszaki kiegyenlítési ciklusba, és ennek a folyamatnak a része a fedezetvizsgálat is. A KELER a 
fedezetvizsgálat eredményétől függően Release vagy Hold státuszban adja fel a megbízásokat T2S-be.  
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4. AZ EGYES TRANZAKCIÓTÍPUSOK JELLEMZŐI 

 

4.1. BÉT fixáras és aukciós ügyletek 

A tőzsdén kötött fixáras és aukciós ügyletek a BÉT megbízása alapján DVP elven, bruttó módon kerülnek 
kiegyenlítésre, a kiegyenlítés folyamatában ügyfél oldalról alapvető változások nem tervezettek. Mindazonáltal 
felhívjuk a figyelmet a következőkre: 

 e tranzakciókról is elérhetők lesznek SWIFT alapú státuszüzenetek és kivonatok 

 EUR devizanemű kiegyenlítési megbízások  a T2S felé feladásra kerülnek, azonban a dedikált T2S értékpapír- 
és/vagy szegregált (vagy külső) pénzszámlát érintő HUF-os tranzakciók is T2S-ben kerülnek kiegyenlítésre. 

 önkötések során, azaz amikor azonos pénzszámát érint a tranzakció eladói és vevői oldala, a pénzfedezetet 
- a jelenlegi gyakorlattól eltérően - biztosítania kell az ügyfélnek 

 a BÉT-től érkező kiegyenlítési megbízások is esetén is biztosítani fogja a KELER a jogszabályi előírásokkal 
összhangban - a BÉT számára – a megbízások törölhetőségét, a hold-release és az örökítési funkciókat. Ezzel 
együtt a megbízások formátuma és a kiegyenlítési összegként használt árfolyamok (bruttó / nettó) 
használata felülvizsgálat is állnak. 

 

4.2.  KELER KSZF által garantált multinet ügyletek 

A KELER KSZF a következő értékpapírpiacok számára nyújt elszámolási (klíring) szolgáltatást: Budapesti Értéktőzsde, 
a BÉT által működtetett MTF piac (BÉTa), MTS Hungary kereskedési platform, Astana International Exchange. E 
kereskedési helyszíneken kötött ügyletek kiegyenlítése a KELER-ben a BIS 3. modell szerint pénz- és értékpapír oldali 
multilaterális nettósítás szerint történik a KELER KSZF, mint központi szerződő fél garanciavállalása mellett. Az 
elszámolás eredményeként előálló kiegyenlítési  megbízásokat a KELER KSZF nyújtja be a KELER részére párosított 
formában, az ügyfél számlájára, a ügyfelek részéről külön kiegyenlítési megbízás benyújtása nem szükséges. 

A KELER KSZF tranzakciói elsődlegesen HUF pénznemben teljesülnek, azonban EUR, és USD kiegyenlítés is 
biztosított. 

Az értékpapír és pénz oldali nettósítás módjában a jelenlegi információink és terveink alapján változás nem várható, 
mindazonáltal a kiegyenlítési megbízások várhatóan már a multinet ügyletek tervezett kiegyenlítési napját 
megelőzően, az ügyletkötés napjának végén esedékes elszámolási folyamat végén átadásra kerülnek a KELER 
rendszere felé, az ügyfélszámlákat érintő terhelési tételek validált (released) módban, míg a jóváírási tételek 
validálatlan (hold) státuszban. Ezek tényleges kiegyenlítésre a terhelési tranzakciók sikeres teljesítését követően 
kerül sor.  

A KSZF által beadott instrukciók státuszáról az ügyfél automatikusan státuszértésítéseket fog kapni az általa 
választott kommunikációs csatornán keresztül. 

A kiegyenlítési fegyelmet szabályozó rendelet („SDR”) követelményeinek implementációja miatt a KELER KSZF nem-
teljesítési folyamatai, illetve szankciómechanizmusai jelentős felülvizsgálat és átalakítás előtt állnak. Nem-teljesítés 
esetén a jövőben csak a bevezetésre kerülő, jogszabályban előírt kötelező kiegyenlítési türelmi időt követően kerül 
sor az eredeti kiegyenlítési megbízások felfüggesztésére és az esetleges kényszerbeszerzési eljárás megindítására. A 
KELER KSZF a későbbiek során részletes tájékoztatást ad a klíringtagokat érintő új eljárásrendjéről. 

A KELER biztosítani fogja a tőzsdei ügyletek T2S-beli kiegyenlítését, amennyiben az ilyen ügyletek 
kiegyenlítésekhez használt számlaszámokat egyben T2S-dedikált számlának is megjelöli az ügyfél. (Ezek a 
jelenlegi S00000 és Mxxxxx jelölésű alszámlák.) 

Lehetséges lesz törölni, módosítani és örökíteni az instrukciót benyújtó félnek (a KELER KSZF-nek mint központi 
szerződő félnek) is a SDR követelményeknek való megfeleléssel összhangban. Ennek következtében bővülő interfész 
leírásokra lehet számítani státuszüzenetek és konfirmációk tekintetében. További változás, hogy a multinet 
tranzakciókkal kapcsolatos üzenetek SWIFT-en is elérhetőek lesznek. 
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4.3. Derivatív ügyletek fizikai szállítása (FISZER) 

Hasonlóan a multinet tranzakciókhoz, a KELER KSZF instrukciói alapján a KELER DVP alapon egyenlíti ki a FISZER 
tranzakciókat is 

Az alapvető működésben ügyfél oldali változás nem várható, kivéve a nem-teljesítési folyamatot, mely jelenleg 
felülvizsgálat alatt áll az SDR követelmények implementációja kapcsán.  

Változás továbbá, hogy a FISZER tranzakciók T2S-felé feladásra kerülnek, amennyiben dedikált T2S 
értékpapírszámlát és/vagy szegregált (vagy külső) pénzszámlát érintő HUF-os tranzakciók is T2S-ben kerülnek 
kiegyenlítésre. Lehetséges lesz törölni, módosítani és örökíteni az instrukciót benyújtó félnek (a KELER KSZF-nek 
mint központi szerződő félnek) is a SDR követelményeknek való megfeleléssel összhangban. További változás, hogy a 
FISZER tranzakciókkal kapcsolatos üzenetek SWIFT-en is elérhetőek lesznek. 

4.4. Elsődleges piaci ügyletek 

Az elsődleges piaci ügyletek kiegyenlítése a kibocsátótól, illetve megbízottjától kapott allokációs adatok 
alapján DVP elven történik.  

Az alapvető működésben változás nem várható, az eurós ügyletek T2S-felé feladásra kerülnek, azonban a dedikált 
T2S értékpapír- és/vagy szegregált (vagy külső) pénzszámlát érintő HUF-os tranzakciók is T2S-ben kerülnek 
kiegyenlítésre. További változás, hogy az elsődleges piaci tranzakciókkal kapcsolatos üzenetek SWIFT-en is 
elérhetőek lesznek. Az elsődleges ügyleteket is lehetséges lesz törölni, módosítani és örökíteni az instrukciót 
benyújtó félnek (ÁKK). 

4.5. DVD (Delivery versus Delivery) 

A DVD az a tranzakciótípus, amelynek végrehajtása során egy vagy több meghatározott sorozatú értékpapír 

terhelése történik egy, vagy több sorozatú értékpapír egyidejű jóváírása ellenében. A megbízás abban az 

esetben teljesül, ha a terhelendő és jóváírandó értékpapír(ok) teljes mennyiségben az Ügyfelek 

értékpapírszámláin rendelkezésre állnak.  

A DVD tranzakciók vonatkozásában  a KELER biztosítani fogja a T2S szerinti instrukciós elemek használatát, 

azonban kizárólag a KID-en keresztül lesz elérhető ez a tranzakciótípus, a KELER által kialakítandó egyedi 

üzenetformátum és képernyőn keresztül történő rögzítés formájában. SWIFT-en keresztül DVD tranzakció nem 

kezdeményezhető, tekintettel arra, hogy nincs ennek megfelelő ISO szabvány. 

A DVD típusú tranzakciók esetén az alábbi változások várhatók:   

- a tranzakciók örökítése, (kétoldalú) törlése és allegementek küldése is az új szabályok szerint kerül 
átalakításra.  

- DVD megbízások párosítását, fedezetvizsgálatát és kiegyenlítését valós időben végezzük. A DVD 
tranzakciók a jövőben is  a tranzakció szintű prioritáskezelés tárgyát képezik.  

- a KELER a DVD tranzakciók kiegyenlítése során a párosítást a „pool”-ban lévő értékpapírokra külön-
külön (ISIN kódonként) hajtja végre, és minden egyes párosításról, valamint kiegyenlítésről ISIN 
kódonként külön státuszüzenet és visszaigazolást küld.  

DVD tranzakciók  kiegyenlítése T2S-ben 

A T2S közvetlenül nem támogatja a DVD trazakciók kiegyenlítését, azonban a KELER a DVD ügyletek különböző 
lábainak kiegyenlítése során úgy adja be az instrukciókat a T2S-be, hogy az Ügyfél megbízásait T2S-képes, 
összekapcsolt elemi FOP kiegyenlítési megbízásokká alakítja.  

 

4.6. Zárolások 

Értékpapírok zárolására a jelenlegi módon bíztosítunk majd lehetőséget. A Program keretén belül  nem 
tervezett a zárolási tranzakciók terén módosítások végrehajtása, illetve a SWIFT alapú megbízás-benyújtás sem 
lesz elérhető. 
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4.7. Repo tranzakciók 

Az új rendszer élésítésével továbbra is elérhetők lesznek az óvadéki és szállításos típusú repo ügyletek. 

A repo megbízások formai és tartalmi elemei illeszkednek a többi tranzakcióra is érvényes szabályokhoz (párosítási 
mezők, partnerek azonosítása, stb.). 

A KELER a jövőben is támogatja a repo ügyletek hosszabbítását (teljes-, és részhosszabbításokat egyaránt), 
valamint az induló repo tranzakciók módosítását.  

A lejárati lábat továbbra is automatikusan meggenerálja a KELER annak tervezett kiegyenlítési napját megelőző 

napon és ennek tényéről az érintett ügyfelek státuszüzenetben, illetve a nap végi függő ügyletek kivonatán 

értesülnek. 

A KELER a repo tranzakciók prioritásához az OTC tranzakciókhoz képest alacsonyabb prioritást rendel. 

A repo ügyletekhez kapcsolódóan az alábbi új szolgáltatások kerülnek bevezetésre: 

 Allegement küldés: Az FOP és DVP tranzakciók mintájára a KELER allegement üzenetet küld a 
kiegyenlítési partnerek számára, a párosított, vagy törölt tranzakciók esetén pedig allegement 
visszavonást, illetve törlést. 

 Repo hold/release: Bevezetésre kerül a hold-release funkció az induló repo ügyletek esetében, ezzel 
kapcsolatban Ügyfeleink részletesebb státuszvisszajelzést kapnak majd a repo ügyletek státuszáról. 
 

 Repo hosszabbítás: A KELER lehetőséget biztosít legkésőbb a lejárat napján történő repo 
hosszabbításra. A lejáró tételek prioritáskezelése úgy változik, hogy lejárat napján rendszernyitást 
követően kerülnek be a kiegyenlítési sorba a lejáró tételek, az ügyletkötés napjának sorrendjében. A 
hosszabbítás már nem törölhető, azaz nem vonható vissza az ügyfelek által, azonban egy 
meghosszabított repo ismételten meghosszabbítható. 

 Repo előbb lejáratás: A KELER lehetőséget biztosít a repo lejárati napja előtti kiegyenlítésre is, 
amennyiben a kívánt új lejárati dátum nem múltbeli. Az előbb lejáratás egy, az ügyfelek által megadott 
kiegyenlítési nap, valamint a módosított lejárati összeg megadásával történhet.  

Repo hosszabbítás és korábbi lejáratás egy törlési megbízás és egy új instrukció benyújtásával lehetséges 

mindkét érintett fél párosított instrukciói alapján. Ha a módosítás a KID felületen kerül benyújtásra, akkor a 

KID generálja a kapcsolódó üzeneteket (törlés+új instrukció). 

A repo megbízások feldolgozása tekintetében egyes SDR követelményeknek (örökítés, toleranciaszintek, törlés) 
való megfelelés még vizsgálat tárgyát képezi. 

 

REPO tranzakciók a T2S-ben 

A T2S közvetlenül nem támogatja a repo tranzakciókat, azonban a KELER a repo megbízások különböző lábainak 
feldolgozásakor során úgy adja be az instrukciókat a T2S-be, hogy az Ügyfél megbízásait T2S-képes kiegyenlítési 
megbízásokká alakítja.  
 

 

4.8. Nyílt végű befektetési alapok forgalmazása és kiegyenlítése 

A KELER WARP (Wide Application Routing Platform) rendszere lehetőve teszi nyílt végű befektetési alapok jegyeinek 
forgalmazásához, elszámolásához és kiegyenlítéséhez kapcsolódó háttérirodai folyamatok automatizálását, 
megbízások kezelését. 

A KELER új kiegyenlítési és törzsadat-kezelő rendszerei és a WARP közötti integráció elsősorban a kiegyenlítési 
tranzakciók kezelésében jelent majd ügyfeleink számára változásokat, ezek közül a következőkre hívjuk fel szíves 
figyelmüket 
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 Az új kiegyenlítési háttérrendszer funkcionalitásának megfelelően a WARP-ban is új tranzakció-típusok 
és státuszok kerülnek bevezetésre. 

 A napi rábocsátások és törlések folyamata egyszerűsödik:  

o FOP forgalomba hozatali ügyletek esetén is – a mai DVP tranzakciók működési elvének 
megfelelően - egy tranzakció segítségével kerül végrehajtásra az új befektetési jegyek 
rábocsátása a kiegyenlítési ügynök (jelenlegi terminológiával: Elszámoló fél) 787878 számlájára 
és egyúttal onnan az értékpapírok átmozgatása a forgalmazó instrukciójában megadott 
célszámlájra, 

o FOP visszaváltások esetén a forgalmazó értékpapírszámlája és a kiegyenlítési ügynök (606060-
as) számlája közötti transzfer összekapcsolásra kerül a befektetési jegyek törlésével 

 FOP ügyletek esetén a jövőben nem kerülnek összevonásra egy értékpapír azonos értéknapra eső, de 
több számlát érintő rábocsátási és törlési tranzakciói, így az esetleges meghiúsulások vagy kiegyenlítési 
késedelmek egy-egy számlára korlátozhatók lesznek. 

 A WARP felületén keresztül lehetővé válik a hold-release és törlési funkciók használata a rábocsátási és 
törlési tranzakciók esetén is.  

 A tranzakciók törlése a kiegyenlítési megbízások generálását és a kiegyenlítési rendszerbe való küldését 
követően is lehetővé válik, a tényleges kiegyenlítés időpontjáig. A kiegyenlítési megbízások teljes 
(bilaterális) törlése egyben az összes kapcsolódó forgalmazási instrukció törlését is magával vonja. 

 
További, WARP-ot érintő funkcionális változások a felmérést és részletes specifikációt követően várhatók. 

Befektetési jegyek kiegyenlítése T2S-ben 

Dedikált T2S számlára való instrukció benyújtása nem lesz elérhető. A T2S felé csak a bármely számlát érintő EUR 
ellenében történő DVP kiegyenlítések kerülnek feladásra. 

 

4.9. Kényszerbeszerzési (buy-in) tranzakciók 

Az SDR rendelkezéseinek megfelelően a meghiúsult kiegyenlítési megbízások, ha a kötelező kiegyenlítési 
türelmi időt követően (értékpapír típusától függően 4, 7, illetve 15 napig) sem teljesültek, az eredeti 
megbízásokat fel kell függeszteni és a kényszerbeszerzési ügynök kijelölésével meg kell indítani a 
kényszerbeszerzési eljárást. 
A kényszerbeszerzések lebonyolítását speciálisan erre a célra dedikált, ún. kényszerbeszerzési tranzakciókkal 
kell végrehajtani. Ügyfeleink számára ez annyit jelent, hogy a megbízásokat BYIY indikátorral kell megjelölni, 
azonban ezek is a hagyományos FoP és DVP ügyletek mintájára kerülnek feldolgozásra, kiegyenlítésre. 
Megjegyzendő, hogy a KELER-nek – mint központi értéktárnak - nem lesz (lehet) szerepe és feladata a 
kényszerbeszerzési ügynök kijelölésében, illetve a kényszerbeszerzések lebonyolításában részt venni. (Kivéve, 
ha erre a KELER sajátszámlás kereskedési tevékenységének keretében felmerült okból kerülne sor.) 
Értéktárként a KELER mindössze a kényszerbeszerzési ügyletként megjelölt megbízások kiegyenlítésében vesz 
részt. 
 

 

4.10. Értékpapírmozgás nélküli pénzátutalás (Payment free of delivery / 
PFoD)  

Új tranzakciótípusként kerül bevezetésre a PFoD, amely értékpapírokhoz kapcsolódó pénzátutalást jelent, de 
értékpapír-kiegyenlítés nem történik, mivel a kiegyenlítési megbízásban szereplő értékpapír mennyisége nulla. 

A PFOD elsősorban olyan társasági események feldolgozása esetén kerül alkalmazásra, amelyek pénz 
kifizetését, disztribúcióját eredményezik. Mindezeken túl azonban a pénzbírságok KELER általi beszedése és 
szétosztása is PFoD tranzakciók keretében tervezett. 

A PFoD bevezetését eredetileg a T2S integráció indokolta, mindazonáltal a KELER e tranzakciótípus 
alkalmazását általánosan elérhetővé teszi Ügyfelei számára nem csak a T2S, hanem KELER-en belüli 
kiegyenlítések esetén is. 
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5. PÉNZBÍRSÁGOK 

A CSDR és a hozzá kapcsolódó, a kiegyenlítési fegyelmet szabályozó rendelet alapján a központi értéktárak, így 

a KELER is kötelezően pénzbírságokat fog kivetni a meghiúsult kiegyenlítéseket okozó résztvevőkre. 

A KELER feladata, hogy azonosítsa azokat a kiegyenlítési megbízásokat, amelyek nem teljesültek (azaz 

meghiúsultak) az eredetileg tervezett kiegyenlítési napon, vagy – későbbi párosítás esetén – azt ezt követő 

napo(ko)n és e tranzakciók után a megbízásokban szereplő értékpapírok mennyisége, azok piaci árai és a 

jogszabályban előírt bírságráta alkalmazásával kiszámolja, jelentse, beszedje és továbbítsa az alkalmazandó 

bírságokat. 

A pénzbírság, - mint a jogszabályban előírt egyik szankciómechanizmus - nem képezi részét a KELER 

bevételeinek, hanem a meghiúsult megbízások vétlen felei számára kerül továbbításra. 

A pénzbírságok mind a kereskedési helyszíneken, mind az OTC piacon kötött ügyletekre alkalmazandók. A 

jogszabályi rendelkezések alapján a központi szerződő fél által elszámolt, meghiúsult kiegyenlítési megbízások 

után esedékes pénzbírságok részleteit a központi értéktár jelenti a központi szerződő fél részére, és ezen 

pénzbírságok beszedését és szétosztását az egyes klíringtagok között a központi szerződő fél köteles elvégezni. 

Pénzbírsággal azok a párosított kiegyenlítési megbízások sújtandók, amelyek a kiegyenlítés tervezett napján 

nem teljesültek és olyan pénzügyi eszköz kiegyenlítésére irányultak, amely: 

- EU-s kereskedési helyszínen kereskedhető vagy EU-s központi szerződő fél által elszámolható  
- a pénzügyi eszköz elsődleges kereskedési helyszíne nem EU-n kívül, ún. harmadik országban található 

(A páratlan megbízások önmagukban nem képezik pénzbírság alapját!) 

A bírságok megállapításának alapja, hogy egy párosított megbízás az adott tranzakciótípus számára releváns, 

kiegyenlítést lehetővé tévő időablak végén (cut off időpontjában) milyen státusszal rendelkezik. Ez a státusz 

határozza meg, hogy milyen okból hiúsult meg a kiegyenlítés, vagyis, hogy mely ügyfél sújtandó a 

pénzbírsággal, így pl. értékpapír fedezethiány miatt az eladó, pénzhiány miatt a vevő, felfüggesztett (hold) 

státuszban tartott megbízások esetén akár mindkét fél egyszerre is sújtandó a bírságokkal. 

A KELER minden résztvevő - és a KELER KSZF - számára napi szinten – legkésőbb a tárgynapot követő üzleti 

napon 12 óráig - jelentést küld azokról a bírságokról és a kapcsolódó kiegyenlítési megbízások részleteiről, 

amelyek után az ügyfél által fizetendő vagy számára jóváírandó bírságtétel keletkezett. A bírságok jelentése 

MT548, 537, illetve a KID-en semt.044 riportok formájában és külön lekérdezés formájában tervezett.  

 
A bírságok típusai: 

- LMFP (Late Matching Fail Penalty): Ha a kiegyenlítés tervezett napját (ISD) követően kerül sor a 
kiegyenlítési megbízások párosítására, akkor a tranzakció kiegyenlítésének tervezett napjától a 
párosítás napjáig terjedően, - akár több napra (N) visszamenőlegesen - kerül kivetésre a bírság, amely a 
késői párosítást szankcionálja és az a résztvevő köteles megfizetni, aki a párosítás előtti utolsó 
műveletet kezdeményezte. (pl. másodikként küld instrukciót). 

 

 

 
- SEFP (Settlement Fail Penalty): A tervezett és a tényleges kiegyenlítési nap(ok) közötti időszakra 

számított bírság, amelyet olyan kiegyenlítési megbízás után kell megfizetni, amely a kiegyenlítés 
tervezett napján, a releváns cut-off időpontjáig párosításra került, de a tervezett kiegyenlítési napon, 
vagy az azt követő üzleti nap(ok)on nem teljesül. Egy üzleti napon, csak arra az adott napra vonatkozó 
SEFP kerül felszámításra. 

   

LMFP = ∑(Bírságkulcs ∗ Értékpapír napi referencia ára ∗ Értékpapír mennyiség)

N

n=1
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 SEFP = Bírságkulcs * Értékpapír napi referencia ára* Értékpapír mennyiség 

 A bírságkulcs mértéke: 

• ép. fedezetlen  vagy hold státuszban lévő ügyletek esetén: értékpapír típusától függő érték 

(ld. táblázat) 

• pénz fedezetlen ügyletek esetén: az érintett devizanemet kibocsátó központi bank által 

meghatározott diszkontráta, időarányos része 

 

 

 

Pénzbírságok számításához alkalmazandó bírságkulcsok7 

Likvid részvények 1,00 bp 

Illikvid részvények 0,50 bp 

Állampapírok 0,10 bp 

Vállalati kötvények 0,20 bp 

KKV-tőkefinanszírozási piacokon (SME growth market) *kereskedett 
pénzügyi eszközök, kivéve kötvények 

0,25 bp 

KKV-tőkefinanszírozási piacokon (SME growth market) *kereskedett 
kötvények 

0,15 bp 

Egyéb pénzügyi eszközök esetén 0,50 bp 

Készpénzhiány esetén 

A kiegyenlítés pénznemét kibocsátó 
jegybank által napi hitel fejében 

felszámított hivatalos kamatláb, amely 
nem lehet kisebb, mint 0 

*Jelenleg csak két MTF (Milánó és London) érintett, hazai értékpapírok esetén egyelőre nem releváns e két kategória 

 

A bírságok kiszámításának és beszedésének pénzneme intra-CSD ügyletek esetén: 

• amennyiben az eredeti kiegyenlítési megbízás típusa FOP, akkor HUF (az idegen devizanemben 
denominált értékpapírok tranzakciói esetén is) 

• amennyiben a kiegyenlítési módja DVP, akkor a kiegyenlítési megbízás eredeti devizaneme  
 

 

 

 

 

                                                           
7
 Részletesen ld.: (EU) 2017/389 rendelet 
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Bírságok életciklusa és kiegyenlítése 

A bírsággal érintett ügyfél a bírság tárgyhónapját követő hónap 10. üzleti napjának végéig élhet kifogással a 

KELER felé a kiszámított bírság kapcsán, amennyiben meglátása szerint annak számítása hibás. 

A KELER legkésőbb a hónap 12. üzleti napján elvégzi a korrekciókat, amennyiben az ügyfél kifogása 

megalapozottnak bizonyul és legkésőbb a 13. napon délig elküldi a módosításokat is tartalmazó riportokat az 

ügyfeleknek. 

A hónap 15. üzleti napján a KELER pénzbírság-kezelő rendszere előkészíti azokat az előre értéknapozott PFOD 

megbízásokat, amelyek segítségével a bírságok beszedése és kiosztása meg fog történni, a hónap 17. 

kiegyenlítési napján. Ezen PFOD megbízások kiegyenlítési rendszerbe való érkezését követően az ügyfél a 

megbízásra vonatkozó státuszüzeneten, illetve nap végi kivonaton keresztül értesül arról, hogy mi lesz az a 

végső, devizanemenkénti nettó összeg, amelyet a bírságok összesítése után fizetnie kell, vagy számára fizetni 

fog a KELER. 

Ezen értesítés alapján az ügyfélnek biztosítania kell a pénzbírságok beszedésére szolgáló pénzszámláján 

legalább akkora összeget, amely fedezi a bírságok kiegyenlítését. 

A 17. üzleti napon a KELER megkísérli a speciális PFOD tranzakció segítségével a bírságösszegek beszedését. E 

megbízások kiemelt prioritású tranzakcióként megelőznek minden egyéb megbízás-típust, amely az ügyfél adott 

pénzszámláját még terhelhetné. 

KELER-en kívül teljesítendő (T2S vagy cross-border) megbízások után kivetett bírságokat a külső kiegyenlítési 

platform (T2S) vagy a bírságot kiszámító központi értéktárak (pl. KDPW) jelentik majd a KELER-nek.  Ezeket a 

bírságtételeket is jelenti a meghiúsult kiegyenlítési megbízásban érintett ügyfélnek. A külső helyszíneken 

kivetett és továbbhárított bírságok kiegyenlítése a KELER által számított bírságokkal együtt, összevontan 

történik. 

A központi szerződő fél által elszámolt és meghiúsult kiegyenlítési megbízásokhoz kapcsolódó pénzbírságok 

beszedése és szétosztása – jogszabály alapján – a központt szerződő fél (KELER KSZF) feladatát képezi! 

 
 

6. ÜGYFELEK ÁLTAL ELÉRHETŐ RIPORTOK, LEKÉRDEZÉSEK 

A kivonatok megújítása kapcsán általános célként tűztük ki a KELER riportjainak ISO sztenderdek szerinti minél 
teljesebb körű megfelelését, továbbá fontos szempont volt a könnyű értelmezhetőség, valamint a kétnyelvűség 
(magyar, angol) biztosítása. 

Ennek érdekében a jelenleg elérhető, tartalmilag összetartozó vagy helyenként redundáns információt 
tartalmazó riportok összevonásra kerülnek. A felülvizsgált adattartalom nem jelenti az információtartalom 
csökkenését, a riportokon minden Ügyfeleink szempontjából releváns adat megjelenítésre kerül.  

Emellett több területen jelenik meg többlet információ, vagy hasznos finomítás az új riportok bevezetésével. 

A KELER a Program keretében bőviteni tervezzük az Ügyfelek által (KID felületen keresztül) kezdeményezhető 
lekérdezéseket (pl. számlatörténet, egyenlegek, pénzbírságok részletei, stb.). 

A jövőben elérhető kivonatok és lekérdezések körét és részletes tartalmát a specifikációt követően fogjuk 
meghirdetni. 
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7. DÍJSZÁMÍTÁS, SZÁMLÁZÁS 

7.1. Díjszámítással kapcsolatos változások 

Az új díjszámítási rendszerünk kialakításánál törekszünk arra, hogy minél teljesebb módon lehetőség legyen a 
jelenlegi díjstruktúra szerinti számításokat elvégezni, azonban egyes területeken várhatóan változások lesznek 
a díjszámítás alapjában és módjában is, illetve egyes szolgáltatási díjtételek összevonásra kerülnek. 

Felkészítjük a rendszert arra is, hogy az állományi (őrzési) díjak értékelése napi piaci árakon és portfólió 

értékre vetítve történjen (a jelenlegi hóvégi árakon történő értékelés helyett). 

A jövőbeni díjakról, díjstruktúráról – beleértve a T2S díjakat is –, illetve a díjszámítás folyamatában 
bekövetkező esetleges változásokról a KELER a mindenkori Díjszabályzatában ad tájékoztatást. 

 

7.2. Reverse Billing  

A reverse billing keretében a KELER lehetővé teszi, hogy a SWIFT kommunikáció során, a KELER által felszámolt 
díjakat, illetve azok egy részét Ügyfelünk közvetlenül a SWIFT felé fizethesse. A szolgáltatás előnye, hogy a 
már SWIFT tagsággal rendelkező Ügyfelek számára a szolgáltatóval fennálló szerződésük szerinti díj kerül 
felszámításra. 

 

 

 


