
 

  



 

Tisztelt Ügyfeleink! 

A KELER Szolgáltatásfejlesztési Program (továbbiakban: KSZP) az áprilisi connectivity tesztek 

megkezdését követően újabb jelentős mérföldkőhöz érkezik hamarosan, hiszen 2021. június 1-től 

indul a piaci üzleti elfogadói teszt (továbbiakban: MAT). Alábbiakban a MAT teszteléssel kapcsolatos 

fontos információkra szeretnénk felhívni szíves figyelmüket. 

A MAT célja a KELER által a KSZP-ben megvalósított informatikai fejlesztésekkel változó 

szolgáltatások és funkciócsoportok interfész kapcsolatokon alapuló működésének ellenőrzése, 

továbbá az értékpapír-kiegyenlítési rendszer résztvevői és a KELER informatikai rendszerei közötti 

összehangolt működés tesztelése, valamint az informatikai fejlesztések eredményességének 

ellenőrzése, és nem utolsó sorban az éles üzletmenet során használt tranzakciók tesztelése a 

partnerek piaci gyakorlatának megfelelően integrált módon, teljes folyamattesztek végrehajtásával. 

A tesztelés azoknak a résztvevőknek is kötelező, akik nem készülnek fejlesztésekkel, hanem csak a 

KID felületen keresztül érik el a KELER-t. A KID rendszer felületét érintő változások és a napi éles 

üzletmenet részét képező tranzakciók és folyamatok manuális tesztelése a jelentős változásokra 

tekintettel ettől az ügyfélkörtől is kötelezően elvárt. 

A piaci teszten való részvétel kötelező minden, a KELER-ben értékpapírszámlával rendelkező, a 

kiegyenlítési rendszerhez a KID (eKID), SWIFT vagy WARP alkalmazásokon keresztül hozzáférő 

ügyfelünk számára. 

Az üzleti folyamattesztelésre kiterjedő MAT teszteket a connectivity tesztet sikeresen teljesítő 

ügyfelek kezdhetik meg. 

Annak érdekében, hogy kellően kitesztelt üzleti folyamat- és funkcionális tesztelés valósuljon meg, 

javasoljuk mindkét MAT szakaszban ügyfeleink részvételét. 

A piaci teszt két szakaszból áll: 

1. 2021. június 1. – 2021. július 9. (MAT1) 

2. 2021. szeptember 1. – 2021. november 5. (MAT2) 

A KELER a MAT tesztek során az MNB tesztkörnyezetével összehangolt teljes folyamattesztek 

lebonyolítását biztosítja, alkalmazkodva a VIBER nyitvatartásához. A VIBER 16.00 órás zárása miatt a 

KELER MAT tesztkörnyezete 10:00-16:00 között lesz elérhető hétköznapokon. 



 

A tesztkörnyezetbe a 2021. február 26-i nap végi éles záró állapotnak megfelelő törzsadatok (pl. 

értékpapírok, számlaszámok, WARP beállítások és jelszavak) és egyenlegek kerültek betöltésre. Az 

ezen az éles napon kiegyenlítés alatt álló tranzakciók migrációjára a projekt egy későbbi szakaszában 

kerül sor, így ezek a tranzakciók a MAT első szakaszában még nem elérhetők tesztelés céljából. 

A KELER által biztosított MAT tesztkörnyezet a következő csatornákon érhető el: 

 új KID vastag kliensen keresztül 

 új eKID vékony kliensen keresztül 

 SWIFT kapcsolaton keresztül 

 WARP rendszeren keresztül 

A KID, eKID és SWIFT rendszerekre vonatkozó technikai kapcsolódási feltételek a KELER honlapján a 

Stratégia/KSZP-KELER Szolgáltatásfejlesztési Program felületen elérhetőek. 

A MAT teszttől kezdődően a WARP jelenlegi éles rendszer tesztverziójának elérése megszűnik és 

helyette a KSZP funkcionális fejlesztéseit tartalmazó WARP verzió lesz elérhető. 

A KSZP-s WARP alkalmazást 2021. június 1-jétől az alábbi címen lehet elérni, a jelenlegi éles vagy 

teszt tanúsítvánnyal: 

https://warp.test.keler.hu/warp 

Éles felhasználónév és a hozzá tartozó e-mailcím birtokában a felhasználók kérhetnek maguknak új 

jelszót sikertelen belépés esetén, illetve további felhasználókat pedig az ügyfél oldali IT 

adminisztrátorok tudnak létrehozni. 

A piaci teszten változni fog az eKID elérhetősége is. Kérjük, hogy a tesztrendszerbe való belépéshez 

a https://ekid.test.keler.hu URL-t használni szíveskedjenek. 

A MAT teszt során ügyfeleink a KELER ServiceDeskPlus alkalmazást használhatják hibabejelentésre. 

A regisztrációhoz szükséges adatlap és a rendszer leírása (csatlakozás, belépés, menüpontok, 

kérelmek rögzítése, monitorozása, stb.) a KELER honlapján már a Connectivity tesztet megelőzően 

közzétételre került.1 

A ServiceDeskPlus felhasználói útmutató MAT tesztre aktualizált verziója a piaci tesztet megelőző 

héten kerül kiadásra, amelyben a Connectivity teszt folyamán a hibabejelentő rendszer 

használatával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok is figyelembe vételre kerülnek a MAT tesztelés 

lebonyolításának és a hibabejelentés folyamatának gördülékenyebbé tétele érdekében. 

A bejelentett hibák, vagy a teszteléssel összefüggésben feltett kérdések valamennyi ügyfél által 

nyomon követhetők lesznek a MAT során a duplikációk elkerülése érdekében. 

                                                 
1 www.keler.hu/Stratégia/KSZP - KELER Szolgáltatásfejlesztési Program 

https://warp.test.keler.hu/warp
https://www.keler.hu/Stratégia/KSZP%20-%20KELER%20Szolgáltatásfejlesztési%20Program/


 

A MAT első szakaszának (MAT1) üzleti tartalmát a KELER-ben kibocsátott magyar értékpapírok 

KELER-en belüli (fizetés nélküli, vagy EUR kivételével deviza ellenében történő) kiegyenlítéséhez 

kapcsolódó tranzakciótípusok és funkcionalitások, valamint a napvégi állományi és forgalmi riportok 

képezik. Ide soroljuk az ügyfelek által benyújtható, valamint a KELER rendszerébe előre 

párosítottan bekerülő megbízásokat is. 

MAT tesztelést támogató teszteseteket a KELER nem határoz meg, a végrehajtásra kerülő 

tesztesetek számát pedig nem korlátozza. A MAT során tetszőleges számú instrukció beadása 

lehetséges a tesztkörnyezet rendelkezésre állási idejében. Tömeges, volumen-, illetve performancia 

tesztelés végrehajtása nem cél és nem is elvárás. Igény esetén kérjük, hogy előzetesen 

egyeztessenek az ügyfélteszt támogató alkalmazáson keresztül a KELER-es kollégákkal. 

A tesztelési forgatókönyvek összeállításához azonban szeretnénk segítséget nyújtani a kötelezően és 

opcionálisan tesztelendő, illetve tesztelhető tranzakciótípusok és funkciócsoportok 

meghatározásával, ami az 1. számú melléklet („Tesztnyilatkozat”) részét képezi. Általánosságban 

kijelenthető, hogy valamennyi résztvevő számára kötelező az értékpapír transzfer (FOP), az 

értékpapír adásvétel (DVP), valamint az értékpapír-kiegyenlítési megbízás bilaterális törlése és a 

napvégi ügyfélriportok tesztelése, a MAT második szakaszától (MAT2) pedig az új piaci gyakorlat 

részét képező, meghiúsult tranzakciókkal összefüggő bírságok kezelésével kapcsolatos folyamatok is. 

Az opcionálisan tesztelhető tételek kapcsán javasoljuk az éles üzleti működés során használt 

tranzakciók és funkciók tesztelését. 

Tájékoztatjuk továbbá ügyfeleinket, hogy a MAT1 megkezdése előtt részletes tájékoztatást küldünk 

az egyes tranzakciótípusokat érintő ismert funkcionális hibákról. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a piaci infrastruktúrák (BÉT, KELER KSZF, KELER) által instruált, és a KELER 

rendszerébe párosítottan bekerülő tranzakciók tesztelésére vonatkozóan a MAT időszak során külön 

forgatókönyvekkel készülünk. A visszaküldött tesztnyilatkozatok alapján az ezeket a tranzakciótípusokat 

tesztelni tervező ügyfeleinket bilaterálisan fogjuk tájékoztatni a tesztelési napokról és tesztelési adatokról. 

A pontos tesztelési forgatókönyv meghatározásához kérjük azon Ügyfeleinktől az 1. számú mellékletben 

található funkciókörök kitöltését (C oszlop), cégszerű aláírását és visszaküldését legkésőbb 2021. május 

28-ig, akik a MAT első szakaszában tervezik a tesztelés megkezdését. Akik csak a második szakaszban 

kapcsolódnak be a piaci tesztekbe, tőlük legkésőbb 2021. augusztus 31-ig várjuk a kitöltött nyilatkozatot. 

A nyilatkozatban megjelölt tranzakciók és funkciókörök összevetésre és indokolt esetben 

kiegészítésre kerülhetnek a KELER nyilvántartásaival. 

A hatékony tesztelés elősegítése érdekében ügyfeleinket tesztcsoportokba osztottuk a MAT teszteken 

való részvételi terveikkel összhangban. Kérjük, hogy az azonos csoportokba került résztvevők a MAT 

során tesztelni kívánt sikeres tranzakciós és funkcionális lefutások adategyeztetésével kapcsolatosan 

egymást keressék. A csoportok beosztása a 2. számú mellékletben található. 



 

Az elsődleges ügyletek és a kapcsolt FOP tranzakciók tesztelése során az érintett ügyfeleknek 

természetesen lesz lehetősége az Államadósság Kezelő Központtal, mint partnerrel tesztelni 

függetlenül a csoportbeosztástól. 

A BIC kód alapú partnerazonosításhoz és párosításhoz szükséges aktuális BIC kód listát a 3. számú 

melléklet tartalmazza. 

A MAT sikerkritériumát az ügyfeleink által a tesztnyilatkozatban előzetesen meghatározott 

tranzakciókkal és funkciócsoportokkal kapcsolatosan lefuttatott sikeres, és a KELER által validált 

tesztesetek jelentik. A sikeres tesztelést alátámasztó, megfelelően dokumentált és 

referenciaszámokkal igazolt teszteseteket tartalmazó tesztjegyzőkönyvet az egyes MAT időszakok 

végéig kérjük majd benyújtani. 

Sikeres tesztelést kizárólagosan a MAT első szakaszában nem lehet teljesíteni, tekintettel arra, hogy 

a pénzbírságkezeléssel kapcsolatos folyamatok kötelező tesztelése a második szakaszban válik 

elérhetővé. Így a MAT1-ben résztvevő ügyfelek ugyan eljuthatnak sikeres tranzakció kezeléssel 

összefüggő tesztek lebonyolításáig, azonban számukra a MAT második szakaszában is kötelező lesz a 

részvétel a pénzbírságokkal kapcsolatos tesztek végrehajtása miatt. Szintén a MAT2-ben válnak 

elérhetővé a T2S-szel kapcsolatos funkciók is. 

Azon ügyfeleink, akik a piaci tesztelést a MAT2-ben kezdik meg, valamennyi tesztesetet az őszi 

időszakban kötelesek teljesíteni. 

A KSZP jelen fejlesztési szakasza kizárólag az értékpapír-kiegyenlítési megbízásokra és az azokkal 

kapcsolatos funkcionalitásokra terjed ki, így az alábbi szolgáltatási körök, illetve szolgáltatások nem 

képezik a tesztelés tárgyát: 

Szolgáltatási kör Szolgáltatás 

Kibocsátói szolgáltatások ISIN kód kiadás 
Demat értékpapírokra vonatkozó szolgáltatások 
Részvényesi szerepvállalás ösztönzésével kapcsolatos 
szolgáltatások 
Társasági eseménykezeléssel kapcsolatos szolgáltatások 
Demat eljárással kapcsolatos ellenérték kifizetés, ill. 
transzfer kezelés 
Osztalékfizetés 
Részvénykönyvvezetés 
Fizetőügynöki tevékenység 

Általános értéktári tevékenység Nyomdai úton előállított értékpapírok letétkezelése 



 

Szolgáltatási kör Szolgáltatás 

Külföldi értékpapírokkal kapcsolatos 
kiegyenlítési szolgáltatások 

Külföldi értékpapírokkal kapcsolatos kiegyenlítési és társasági 
eseménykezelési folyamatok 

Fizetési műveletek Forint- és devizaszámla műveletek (pl. jóváírás, terhelés, 
IG2, IG3, VIBER, FX) 

Egyéb szolgáltatások Biztosítékkezelési és -értékelési szolgáltatások 
Piaci jelentések (TR) 
LEI kódkiadás 

Díjszámítás, számlázás  

A sikeres és eredményes teszteléshez szükséges, KELER tesztkörnyezetében beállításra került 

paramétereket az alábbiakban részletezzük: 

Paraméter megnevezése Paraméter értéke 

Megbízásokhoz rendelt alapértelmezett ügyfélprioritás 4 

KELER BIC kódja (=kiegyenlítés helye, ill. matching 
BIC) 

KELRHUH0XXX 

Reverse Billing-re regisztrált ügyfelek számára küldött 
üzenetek esetén a KELER küldő azonosítója 

ZYAFHUH0XXX 

KELER kiegyenlítő banki BIC kódja (visszaigazolásokban 
kerül visszaadásra) 

KELRHUH0ABC 

A KELER által az egyedi matching BIC-kel nem 
rendelkező ügyfeleknek kiosztott technikai BIC kód 

KELEHUH1XXX 

KELER KSZF BIC kódja KSZFHUH0XXX 

Az instrukció beküldési dátumához képest 
meghatározott jövőbeli üzleti napok száma, ameddig a 
tervezett kiegyenlítési nap befogadásra kerülhet 

20 

Az instrukció beküldési dátumához képest 
meghatározott múltbeli üzleti napok száma, ameddig a 
tervezett kiegyenlítési nap befogadásra kerülhet 

20 

Páros tranzakció örökítési napjainak száma 3 

Páratlan instrukció örökítési napjainak száma 3 

A részleges kiegyenlítésre engedélyezett időablakok 
kezdete és vége 

11:00 - 11:15 
12:00 - 12:15 
13:00 - 13:15 
14:00 - 14:15 
15:00 - 15:15 

Reverse Billing BIC kódot csak ezekben az üzenetekben 
kell küldeni 

MT544, MT545, MT546, MT547, MT548, 
MT578, MT598 

Sikertelen párosítás után eltelt idő, melynek letelte 
után kiküldésre kerül az Allegement 

15 másodperc 



 

Paraméter megnevezése Paraméter értéke 

Kiegyenlítési toleranciaszint 100 000 EUR alatt = > 2 EUR 
100 000 EUR felett => 25 EUR; 

36 389 000 HUF alatt => 728 HUF 
36 389 000 HUF felett => 9 097 HUF; 

122 710 USD alatt => 2.45 USD 
122 710 USD felett => 30.68 USD 

(Egyéb devizanemekben végzendő tesztek 
esetén kérjük, előzetesen egyeztessenek 
munkatársainkkal!) 

Jóváírási transzfer generálásához szükséges fogadó 
értékpapírszámla beállítások 

Éles működésnek megfelelő 
paraméterezés 

Ügyfeleink által benyújtott kiegyenlítési megbízásokra hivatkozó státusz- és kiegyenlítési 

visszaigazolás üzeneteket a KELER ugyanazon a kommunikációs csatornán küldi vissza, amelyiken az 

instrukció benyújtásra került, vagyis: 

 SWIFT-en ISO15022 sztenderd alapján beadott instrukciók esetén SWIFT-en, 

 KID-en ISO20022 sztenderd alapján beadott instrukciók esetén KID-en. 

A kiegyenlítési megbízásokhoz kapcsolódó ún. kéretlen üzenetek (ide nem értve a riportokhoz 

kapcsolódó üzeneteket) tekintetében azonban ügyfeleink által az alapértelmezettként kijelölt 

kommunikációs csatorna kerül alkalmazásra főszámla szinten. A kiegyenlítési megbízásokhoz 

kapcsolódóan az alábbi kéretlen üzenetek kerülhetnek kiküldésre ügyfeleinknek: 

 Értesítés páratlan ügyletről (allegement), törléséről, visszahívásáról 

 Nem ügyfél által KID-en/SWIFT-en kezdeményezett, előre párosított kiegyenlítési megbízások 

esetén az érintett ügyfélnek küldött státusz értesítő üzenetek és kiegyenlítési visszaigazolás 

üzenetek (Multinet kiegyenlítés, FISZER, BÉT fix és aukciós ügyletek, WARP kiegyenlítési 

megbízások) 

 Automatikus jóváírási transzfer beállítással rendelkező értékpapírszámlák esetén FOP 

tranzakciók státusz értesítői és kiegyenlítési értesítői 

Kérjük, jelöljék be a 4. számú melléklet részét képező adatlapon a főszámlájukhoz (több főszámla 

esetén mindegyikhez) az alkalmazni kívánt alapértelmezett kommunikációs csatornát (KID/SWIFT)! 

Amennyiben alapértelmezett kommunikációs csatornaként a SWIFT kerül megadásra, úgy a kéretlen 

üzenetek a főszámlához megadott Sender BIC listában felvett BIC kódok mindegyikére kiküldésre 

kerülnek.  

Az adatlap visszaküldési határideje: 2021. május 19. 



 

A KSZP megvalósításával lehetővé válik az új riportok tekintetében a kézbesítési csatorna (KID 

/SWIFT), adott esetben a riport nyelvének és gyakoriságának kiválasztása főszámla szinten. 

Az egyes riportok esetén lehetőség van annak beállítására is, hogy kizárólag forgalom (változás) 

esetén készüljön, vagy minden esetben (nullás riport). A piaci tesztek lebonyolítására alkalmas 

környezetben ügyfeleink nyilatkozata alapján kerülnek beállításra a fenti paraméterek. 

Választható riportok: 

 EP01N – Értékpapír számlakivonat – napi, magyar 

 EP01NA - Értékpapír számlakivonat – napi, angol 

 EP01H - Értékpapír számlakivonat - havi 

 EP02N – Teljesült értékpapír ügyletek – napi  

 EP02H – Teljesült értékpapír ügyletek – havi 

 EP03 – Függő és törölt értékpapír instrukciók  

 EP05 - Teljesült zárolások 

 EP06 – Törölt és nem teljesült zárolások 

 PBNR - Pénzbírság riport (napi) 

 PBHR - Pénzbírság riport (havi) 

Megjegyzés: A Pénzbírság riportok a piaci tesztek második szakaszában lesznek elérhetők (MAT2). 

Kérjük, jelöljék be az 5. számú melléklet részét képező adatlapon az egyes riportokhoz tartozó 

alábbi adatokat: 

 Főszámla szám 

 Csatorna (KID/SWIFT) 

 BIC kód (SWIFT csatorna esetén) 

 Nullás riport igény (igen/nem) 

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy e-mail, illetve postai címre történő kézbesítés a piaci 

tesztek során nem lehetséges. 

Az adatlap visszaküldési határideje: 2021. május 19. 

Ügyfeleink jelenlegi pénzszámla-használati gyakorlatát alapul véve a KELER elvégezte a MAT 

teszteket kiszolgáló tesztkörnyezetben a pénzmozgással járó kiegyenlítési megbízásokhoz 

kapcsolódó alapértelmezett pénzszámla-számok beállítását az alábbi szabályszerűségek mentén: 

 hitelintézetek számára HUF kiegyenlítésnél: MNB-számlaszám 

 hitelintézetek számára deviza kiegyenlítésnél: KELER-számlaszám (saját/megbízói) 

szegregáció szerint 

 hitelintézetektől eltérő ügyfelek számára minden devizanembeli kiegyenlítésnél: KELER-

számlaszám szegregáció szerint. 



 

 A konkrét tranzakciótípushoz tartozó pénzszámla hozzárendelések a jelenlegi beállítások 

örökítésével (Elsődleges ügyletek). 

A megadott összerendelések abban az esetben lépnek érvénybe, amennyiben a KELER-hez 

benyújtott instrukcióban nem kerül megadásra a pénzszámla. 

A fenti alapértelmezett beállításoktól való eltérést külön ügyféligény alapján tesszük meg, kérjük 

ilyen irányú igényeiket a 6. számú melléklet részét képező adatlapon jelezzék az adatok 

részletezésével. 

Adatlap kitöltési útmutató: 

Főszámla szám: KELER-ben vezetett értékpapírszámla első négy karaktere (főszámla). 

Szegregáció: 

S vagy M jelölés (saját/megbízói). A főszámlához kapcsolódó összes saját 
vagy összes megbízói típusú értékpapírszámlára érvényesül a beállítás. 
(Amennyiben a főszámla helyett konkrét értékpapírszámla kerül 
megadásra, akkor a szegregációs jelleg kitöltése nem szükséges.) 

Értékpapírszámla: 
KELER-ben vezetett értékpapírszámla 10 karakteren. Nem kötelező 
kitölteni, amennyiben főszámla+szegregáció szinten történik a 
pénzszámla hozzárendelés. 

Tranzakció típus: 

Lehetséges értékkészlet: 

 DVP TRAD (Értékpapír adásvétel) 

 KELR/PRMT (Elsődleges piaci ügylet) 

 REPU, RVPO (Szállításos repo) 

 <MIND> 

Devizanem: 
Az értékpapírszámlához/főszámlához hozzárendelt pénzszámla 
devizaneme. 

IBAN: 
Az értékpapírszámlához/főszámlához hozzárendelt pénzszámla IBAN 
azonosítója. 

Az adatlap visszaküldési határideje: 2021. május 19. 

Üdvözlettel: 

KELER Zrt. 


