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1. Fogalmak, a migrációs hétvége ütemezése 

A migrációs hétvégét érintő fogalmak és időablakok meghatározására az alábbi ábra és az egyes 

definíciók szolgálnak: 

 

Migrációs hétvége: A jelenlegi működésről az új működésre történő átállás ideje. A migráció két 

üzleti nap közé esik, de valójában egy több napos átállási folyamatot jelent, amelynek előkészítő 

lépései már az átállás hétvégéjét megelőzően elindulnak, utómunkálatai pedig az új működés 

elindulását követően is tarthatnak. 

TM-1: A migrációt megelőző utolsó üzleti nap 

TM+1: A migrációt követő első üzleti nap 

Karbantartási időszak: Az új működés során egy üzleti nap zárása és a következő üzleti nap nyitása 

közötti szakasz, amikor csak belső feldolgozások, karbantartási műveletek történnek. Az ebben az 

időszakban érkező üzeneteket az új rendszer a beküldő számára technikai nyugta üzenettel 

visszaigazolja, de a feldolgozást (befogadás, validáció, párosítás, könyvelés) csak a következő üzleti 

nap elején kezdi meg. 

Technikai feldolgozási időszak: Korlátozott működés időszaka az üzleti nap nyitása és az üzemidő 

kezdete, valamint az egyes tranzakciótípusokhoz kapcsolódó üzemidő zárása és az üzleti nap zárása 

között. Ilyenkor a rendszer kiegyenlítést (könyvelést) még nem, vagy már nem végez, de képes 

instrukciókat befogadni, validálni és párosítani, valamint végrehajtja az instrukciók módosítását, 

törlését, továbbá biztosítja az instrukciók valós idejű státuszolását az ügyfelek számára. Ebben az 

időszakban történik a karbantartási időszak alatt beérkezett üzenetek technikai előkészítése is. 

Kiegyenlítési időszak: Az egyes tranzakció típusokhoz kapcsolódó üzemidő szelet nyitása és zárása 

közötti időszak, amikor az értékpapír kiegyenlítést bonyolító rendszer teljes funkcionalitásában 

működik. A megkezdett üzleti folyamatok minden lépése végrehajtható: a rendszer új instrukciókat 

fogad be, állapotmódosításokat és törléseket hajt végre, vagy a korábbi kiegyenlítési napok során 

meghiúsult, örökítésre került tranzakciókat dolgozza fel. 

  



 

3 

2. Migrációban érintett tranzakciótípusok 

Az KSZP program élesítési hétvégéjén a kiegyenlítési rendszerben 2021. december 3-án üzemidőzáráskor 

értéknapos, vagy függő tranzakciók törlésre, vagy migrálásra kerülnek alábbiak alapján: 

Ssz. Értékpapír tranzakció típus 
Instrukciót 
beadó fél 

Migrálásra 
kerül? 

Megjegyzés 

1.  Aukciós ügyletek BÉT Nem Jelenlegi működés során nem 
örökíthetőek 

2.  Fixáras ügyletek BÉT Nem Jelenlegi működés során nem 
örökíthetőek 

3.  Elsődleges ügyletek ÁKK Nem Jelenlegi működés során nem 
örökíthetőek 

4.  Lejáró repo ügyletek Ügyfelek Igen DVP tranzakcióként kerül 
migrációra 

5.  Nyíltvégű befektetési jegyek 
napi törlése, keletkeztetése 

WARP 
rendszer 

Nem Jelenlegi működés során nem 
örökíthetőek 

6.  Cross border tranzakciók CB rendszer Nem Cross border tranzakciók nem 
képezik a KSZP részét 

7.  Multinet értékpapír 
tranzakciók 

KELER KSZF Nem KELER KSZF fogja a saját 
rendszerében végrehajtani a 
migrációt 

8.  Multinet nemteljesítési 
értékpapír tranzakciók 

KELER KSZF Nem KELER KSZF fogja a saját 
rendszerében végrehajtani a 
migrációt 

9.  OTC DVP ügyletek  Ügyfelek Nem KELER törli a 12.03-án üzemidő 
záráskor függő tranzakciókat, 
12.06-án újra be kell adniuk az 
ügyfeleknek 

10.  Transzferek  Ügyfelek Nem KELER törli a 12.03-án üzemidő 
záráskor függő tranzakciókat, 
12.06-án újra be kell adniuk az 
ügyfeleknek 

11.  DVD tételek Ügyfelek Nem KELER törli a 12.03-án üzemidő 
záráskor függő tranzakciókat, 
12.06-án újra be kell adniuk az 
ügyfeleknek 

12.  Értéknapos/fedezetlen 
zárolások  

Ügyfelek Nem KELER törli a 12.03-án üzemidő 
záráskor függő tranzakciókat, 
12.06-án újra be kell adniuk az 
ügyfeleknek 

13.  Élő zárolások Ügyfelek Igen  

14.  Derivatív tranzakciók fizikai 
szállítása (FISZER) 

KELER KSZF Nem A FISZER tételek minden hónap 
3. péntekén kerülnek 
feladásra, ezért a KSZP 
migrációban nem érintettek. 
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A 2021. december 3-án kiegyenlítés alatt álló tranzakciók migrációja a meglévő rendszer(ek)ből 

szabályos módon történő törléssel és a tranzakcióknak az új értékpapír kiegyenlítési folyamatok (és 

funkciók) szerint működő rendszereken, rendszerverziókon keresztül történő ismételt feladásával 

valósul meg. 

A törlést minden esetben a KELER hajtja végre a 2021. december 3-án üzemidő záráskor függő 

tranzakciókra vonatkozóan a napzárási folyamat részeként. 

A továbbiakban az egyes tranzakciótípusok migrációjával (vagy törlésével) kapcsolatos részletes 

információk olvashatók: 

2.1. Értéknapos vagy örökített OTC DVP, transzfer, DVD ügyletek, értéknapos 

zárolások 

A migráció időpontjában a kiegyenlítési rendszerben lévő, de még nem teljesült OTC DVP, transzfer, 

DVD ügyleteket, valamint az értéknapos zárolási instrukciókat a KELER törli a rendszerből és a törölt 

tételekről az ügyfeleknek listát ad. A törölt tételeket az ügyfeleknek ismételten be kell adniuk a 

KELER-be az átállást követően az új működés szerint. 

Az élesítési hétvégét megelőző pénteken nap végén, azaz az értékpapír tranzakciókra vonatkozó 

üzemidő szeletek zárását követően (kb. 18:30-19:00 körül) a KELER fogja az örökített és értéknapos 

tételek törléseit elvégezni, még a régi architektúrának, régi rendszernek és folyamatoknak 

megfelelően. 

Ide tartozik az összes értékpapírsorban álló alábbi értéknapos és/vagy örökített, fedezett, valamint 

fedezetlen ügyletek: 

 Transzfer 

 Zárolás 

 OTC DVP ügylet 

 Induló repo 

A törlés folyamata az alábbi lesz: 

1.) A migrációt megelőző utolsó munkanapon normál ügymenet szerint a KELER az üzemidőket 

lezárja. 

2.) Egy lekérdezés futtatásával legyűjtésre kerül valamennyi nem hibás -, illetve végstátuszú 

tétel. 

3.) Az üzemidő szeletek zárását követően - de még napzárás előtt – sor kerül az értéknapos, 

örökített tételek törlésére. Az érintett tételek Törölt státuszt kapnak a jelenlegi 

gyakorlattal összhangban, még a jelenlegi kiegyenlítési rendszerből előállítva és küldve. 

A Törölt státuszt KIDUZENET-ben, vagy SWIFT-en MT548 üzenetben adjuk vissza. Továbbá 

törlés előtt és után is lesz lekérdezés a törlendő, illetve törölt tételekről, melyek ügyfelekre 

bontva excelbe kerülnek kimentésére és küldésre a pénteki napzárást követően. 
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2.2. BÉT aukciós és fixáras ügyletek 

Jelenleg a BÉT-en kötött aukciós és fixáras ügyletek kiegyenlítése a BÉT által a KELER-nek fájlokban 

átadott tranzakció listák alapján történik. A fájlok párosított ügyleteket tartalmaznak, a 

kiegyenlítés az átvételt követő 2. munkanapon történik az aukciós ügyletek esetében, míg a fixáras 

ügyletek esetében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra vonatkozó ügyletek kiegyenlítése T+2 

napon történik, a tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok teljesítése pedig T+1 napnál nem 

rövidebb, de T+7 napot meg nem haladó időszakon belül lehetséges a tőzsdei kötéstől függően. 

A BÉT-tel egyeztetve, a migrációt megelőző napokon (TM-7 - TM-1) átadott, de már a migráció utáni 

értéknapokra (TM+1 - TM+7) vonatkozó adatátadások már nem fájlban fognak érkezni, hanem az új 

működésnek megfelelő üzenetekben. 

A migráció során a már új formátumban beküldött instrukciókról a KELER rendszere csak nyugta 

üzenetet küld vissza a beküldőnek (a BÉT-nek), mindaddig, amíg a migrációt követő első üzleti nap 

megnyitásra nem kerül. Az ügyfelek az első üzleti nap (TM+1) megnyitását követő technikai feldolgozási 

időszakban (a vonatkozó üzemidő szelet megnyitása előtt) kapnak státusz üzeneteket az instrukciókról. 

Az instrukciók feldolgozása értéknapon, az adott értéknap vonatkozó üzemidő szeletének 

megnyitása után, az új kiegyenlítési rendszer normál feldolgozási rendje szerint történik. A további 

feldolgozási státusz üzenetek kiküldése is ennek megfelelően történik. 

A migrációt megelőző értéknapokra vonatkozó nem teljesült tételekre nem számítunk, mert 

jelenleg ezek a típusú tranzakciók nem örökíthetőek. 

2.3.  

A jelenlegi gyakorlat alapján az ÁKK az elsődleges ügyleteket párosítottan, file alapon küldi, 

amelyeknek a kiegyenlítése aznapi vagy másnapi lehet. 

A migráció előtti napon (TM-1) átadott, de már a migráció utáni értéknapra (TM+1) vonatkozó 

adatátadások az AKK-tól már nem fájlban fognak érkezni, hanem az új működésnek megfelelő XML 

üzenetekben. 

Fontos, hogy az új működés szerint az ÁKK már nem párosítva adja majd át az elsődleges tételeket 

a KELER-nek, hanem párosítandó instrukcióként. A kiegyenlítéshez szükség lesz az ellenoldali 

instrukció beadása is az ügyfelek részéről. Ugyanez vonatkozik a migrációs időponton áthúzódó 

tételekre is, azaz ezekre már ügyfeleinknek kell beadni a saját oldali instrukcióikat. 

A migráció során a már új formátumban beküldött instrukciókról a kiegyenlítési rendszer csak 

nyugtát küld a beküldőknek, mindaddig, amíg a migrációt követő első üzleti nap megnyitásra nem 

kerül. Az ügyfeleink az első üzleti nap (TM+1) megnyitását követő technikai feldolgozási időszakban 

(a vonatkozó üzemidő szelet megnyitása előtt) kapnak allegement üzenetet az AKK által beküldött 

instrukciókról, illetve befogadási és párosítási státuszüzeneteket az üzleti nap nyitása előtt esetleg 

beküldött saját instrukciókról. (A TM+1 napra vonatkozó ügyfél oldali instrukciókat elegendő beadni a 

TM+1 nap normál kiegyenlítési időszakában.) 
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Az instrukciók feldolgozása értéknapon, az adott értéknap vonatkozó üzemidő szeletének 

megnyitása után, az új kiegyenlítési rendszer normál feldolgozási rendje szerint történik. A további 

feldolgozási státusz üzenetek kiküldése is ennek megfelelően történik. 

Bár az elsődleges ügyleteket a KELER jelenleg három napig örökíti, a migrációt megelőző 

értéknapokra vonatkozó nem teljesült tételekre nem számítunk. Ha ilyen mégis előfordul, akkor 

azok a migrációt megelőző nap zárása előtt a KELER által törlésre kerülnek. Az ilyen módon törölt 

tételekről a KELER listát ad az AKK és az érintett ügyfelek felé. 

2.4. Lejáró repo ügyletek 

Migrálásra csak azok a már lekönyvelt szállításos repo ügyletek kerülnek, amelyeknek a 

visszavásárlási dátuma nagyobb vagy egyenlő, mint az élesítést követő első munkanap (TM+1). 

A migrált zárólábak technikai okból - mivel az előzmények (induló repo lábak) nem szerepelnek az 

új rendszerben - nem „igazi” lejáró lábak lesznek, hanem az eredeti repo ügyletek visszavásárlási 

dátumának megfelelő értéknapos DVP_TRAD típusú tranzakciók. 

Mivel az ügyletek DVP tranzakcióként kerülnek betöltésre a kiegyenlítési rendszerbe, így ezen 

tételekre a szállításos repo-kra jellemző módon hosszabbítást (vagy előbb lejáratás) nem lehet 

beadni. Hosszabbításra (vagy előbb lejáratásra) a DVP ügyletként migrált záró lábak páros törlésével 

és ismételt beadásával van lehetőség. 

A lejáró repo ügyletek DVP tranzakcióvá történő átalakítása során alkalmazott mező szintű mapping-

et az alábbi táblázat mutatja. 

A színezés értelmezése: 

 
A nyitó láb eladó oldaláról származó érték 
(Fontos, hogy a záró lábnál a szerepek felcserélődnek.) 

 
A nyitó láb vevő oldaláról származó érték 
(Fontos, hogy a záró lábnál a szerepek felcserélődnek.) 

 
A tranzakció adataiból származó közös érték, eladó és vevő oldalon 
azonos. 

 
A mapping során fixen beállított konstans érték, nem függ a bemeneti 
adatoktól. 

 
A mapping során használt paraméter táblából beolvasott érték 
(A paraméterezés a különböző teszt környezetekben való futtatást segíti.) 
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Generált eladó 
oldali instrukció 

Generált vevő oldali 
instrukció 

AppHeader 

Sender 
ID 

BIC M or …     

Proprietary ID … or M Vevő főszámla Eladó főszámla 

Proprietary ID Issuer … or M "KELR" "KELR" 

Receiver 
ID 

BIC M or … KELER BIC Paraméterből KELER BIC Paraméterből 

Proprietary ID … or M     

Proprietary ID Issuer … or M     

Business Message ID 
M 
ha üres marad, 
automatikusan generálódik 

    

Message Definition ID M "sese.023.001.09" "sese.023.001.09" 

Creation Date Time 
M 
ha üres marad, 
automatikusan generálódik 

    

Keler header 
Fee Reason O     

Fee Description O     

Transaction ID M Vevő üzenetazonosító Eladó üzenetazonosító 

Intended Settlement Date  M Visszavásárlás dátuma Visszavásárlás dátuma 

Settlement Instruction Processing Additional 
Details (Comment, Narrative?) 

O Vevő hivatkozási szám Eladó hivatkozási szám 

ISIN M ISIN kód ISIN kód 

Settlement Quantity 
Unit M or … (ha nem kötvény) ÉP darab ÉP darab 

Face Amount …or M (ha kötvény) Névérték Névérték 

Account Owner 

BIC O     

LEI O     

Proprietary ID O     

Proprietary ID Issuer O     

Safekeeping Account ID M Vevő ép fő+alszámla Eladó ép fő+alszámla 

Securities Movement Type M "DELI" "RECE" 

Payment M "APMT" "APMT" 

Common ID O KELER azonosító KELER azonosító 

Number Counts 

Current Instruction O     

Total Linked 
Instructions 

O     

Linkages 
Linkage Type O     

Pool ID O     

Place of Trade 

MIC O     

Description O     

LEI O     

Type O     

Place Of Clearing 
BIC O     

LEI O     

Trade Date 
M 
ha üres marad, 
automatikusan generálódik 

Eredeti Tnap Eredeti Tnap 

Trade Transaction Condition (Cum/Ex) O     

Reporting Code O     

Matching Status M "NMAT" "NMAT" 

Settlement 
Parameters 

Hold Indicator O "false" "false" 

Priority O "0003" "0003" 

Securities Transaction 
Type 

M or… "TRAD" "TRAD" 

Securities Transaction 
Type Proprietary ID 

...or M     

Securities Transaction 
Type Proprietary ID 
Issuer 

…or M     

Settlement 
Transaction Condition 

O     

Settlement 
Transaction Condition 
Proprietary ID 

O     
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Settlement 
Transaction Condition 
Proprietary ID Issuer 

O     

Partial Settlement 
Indicator 

O "NPAR" "NPAR" 

Delivering Parties 

Depository BIC M/O KELER BIC Paraméterből KELER BIC Paraméterből 

Depository LEI O     

Party[1] BIC M/O 
Vevő matching BIC 
főszámlaszám alapján 

Vevő matching BIC 
főszámlaszám alapján 

Party[1] LEI O     

Party[1] Proprietary ID O     

Party[1] Proprietary ID 
Issuer 

O     

Party[1] Name O     

Party[1] Safekeeping 
Account ID 

O Vevő ép fő+alszámla Vevő ép fő+alszámla 

Party[2] BIC M/O     

Party[2] LEI O     

Party[2] Proprietary ID O     

Party[2] Proprietary ID 
Issuer 

O     

Party[2] Name O     

Party[2] Safekeeping 
Account ID 

O     

Party[3] BIC M/O     

Party[3] LEI O     

Party[3] Proprietary ID O     

Party[3] Proprietary ID 
Issuer 

O     

Party[3] Name O     

Party[3] Safekeeping 
Account ID 

O     

Receiving Parties 

Depository BIC M/O KELER BIC Paraméterből KELER BIC Paraméterből 

Depository LEI O     

Party[1] BIC M/O 
Eladó matching BIC 
főszámlaszám alapján 

Eladó matching BIC 
főszámlaszám alapján 

Party[1] LEI O     

Party[1] Proprietary ID O     

Party[1] Proprietary ID 
Issuer 

O     

Party[1] Name O     

Party[1] Safekeeping 
Account ID 

O Eladó ép fő+alszámla Eladó ép fő+alszámla 

Party[2] BIC M/O     

Party[2] LEI O     

Party[2] Proprietary ID O     

Party[2] Proprietary ID 
Issuer 

O     

Party[2] Name O     

Party[2] Safekeeping 
Account ID 

O     

Party[3] BIC M/O     

Party[3] LEI O     

Party[3] Proprietary ID O     

Party[3] Proprietary ID 
Issuer 

O     

Party[3] Name O     

Party[3] Safekeeping 
Account ID 

O     

Cash Account 
Account IBAN O 

Vevő pénzszámla 1+2+3 
to IBAN 

Eladó pénzszámla 1+2+3 
to IBAN 

Account Proprietary ID O     

Cash Debtor BIC O 
KELER v MNB BIC 
Paraméterből 

KELER v MNB BIC 
Paraméterből 
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LEI O     

Account IBAN O 
Eladó pénzszámla 1+2+3 
to IBAN 

Eladó pénzszámla 1+2+3 
to IBAN 

Account Proprietary ID 
(BBAN) 

O     

Cash Creditor 

BIC O 
KELER v MNB BIC 
Paraméterből 

KELER v MNB BIC 
Paraméterből 

LEI O     

Account IBAN O 
Vevő pénzszámla 1+2+3 
to IBAN 

Vevő pénzszámla 1+2+3 
to IBAN 

Account Proprietary ID 
(BBAN) 

O     

Settlement Amount 

Amount M Vételár+Repo kamat Vételár+Repo kamat 

Currency M "HUF" "HUF" 

Credit Debit Indicator M "CRDT" "DBIT" 

A lejáró repo ügyletek DVP tranzakcióként történő migrációjának (majd könyvelésének) a 

következménye, hogy az érintett ügyletek riportokon történő megjelenítése is megváltozik. 

Szállításos repo helyett T. napi prompt (OTC DVP) ügyletként kerülnek visszaigazolásra 

 az O400/V400 bruttó elszámolás ügylettípusonkénti listában, 

 az O411 MNB –s repo statisztikában is, 

 a tranzakció státusz üzenetekben (sese.024, MT548), valamint 

 az EP02, EP03 (pdf, XML és SWIFT) riportokban. 

Fontos továbbá kiemelni, hogy a migrációban érintett lejáró repo tranzakciókra vonatkozó 

december havi díjszámítás során repo helyett DVP tranzakciós díj kerül majd felszámításra. 

2.5. Befektetési jegyek napi törlése, keletkeztetése 

A befektetési jegyek napi keletkeztetésére, törlésére vonatkozó tranzakciók a WARP rendszerből 

kerülnek átadásra a kiegyenlítési rendszerben. A könyvelés tárgynapon történik, örökítésre ezen 

megbízások esetében nincs lehetőség, ezért elviekben nincs szükség migrációra. Az új WARP verzió 

élesítése az új kiegyenlítési rendszerrel egyszerre történik. 

2.6. Cross border ügyletek 

A külföldi papírokra vonatkozó, határon átnyúló ügyletek kiegyenlítése továbbra is a KELER Cross 

Border rendszerén keresztül történik majd, ezek a tranzakciók csak minimálisan érintettek az új 

kiegyenlítési rendszer élesítése által. 

A migrációs hétvégét megelőzően beadott értékpapír zárolásig még el nem jutott külföldi papírra 

vonatkozó ügyletek törlésre kerülnek, ezeket újra be kell küldeni az élesítést követően a KELER-be 

kiegyenlítésre. 

A külföldi papírokra vonatkozó ügyletek közül azok, amelyeknél az értékpapírok a számlavezető 

rendszerben már zárolásra kerültek (vagyis értékpapír fedezettek), az egyéb élő zárolásokkal azonos 

módon kerülne migrálásra. Ezen tranzakciók esetében az ügyfeleknek teendője nincsen, a 

megbízások teljesítéséről a KELER gondoskodik. 
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2.7. Multinet értékpapír tranzakciók 

A migráció dátumán túlmutató kiegyenlítési dátumra vonatkozó multinet értékpapír tételeket a 

KELER KSZF már az új rendszerbe fogja feladni, az új működésnek megfelelően, ily módon az átállás 

az ügyfelek számára teljesen transzparens. A pénz tételek átadása nem változik. 

A meghiúsult multinet értékpapír tranzakciók a tervezett kiegyenlítési napon törlésre kerül, 

örökítésre ezen megbízások esetében nincs lehetőség, ezért elviekben nincs szükség migrációra. A 

multinet nem teljesítési tranzakciók, amennyiben nem teljesülnek a migrációs hétvégét 

megelőzően, szintén törlésre, majd újra beküldésre kerülnek a kiegyenlítési rendszerbe a KELER 

KSZF által. 

2.8. rivatív tranzakciók fizikai szállítása (FISZER tranzakciók) 

A FISZER tételek minden hónap 3. péntekén kerülnek feladásra a KELER felé kiegyenlítésre. A 

migráció időpontjában ily módon nem várhatóak FISZER ügyletek teljesítése. 

2.9. Zárolások 

Mivel a KSZP élesítése nem jár az értékpapír számlavezető rendszer cseréjével, ezért a már 

lekönyvelt zárolások az átállást követően is megmaradnak, adatmozgatással járó migrációra nincs 

szükség. Az új működés ugyanakkor a jelenleg tároltaknál bővebb adattartalmat feltételez a 

zárolásokra vonatkozóan, így az átállás során az értékpapír számlákon már lekönyvelt zárolásokat 

további adatmezőkkel kell kiegészíteni (pl. zárolási referencia), hogy azokat az új működés szerint 

tovább lehessen kezelni (pl. feloldások során). 

Az új adatok algoritmus segítségével generálódnak és automatikusan kerülnek betöltésre. A 

betöltött adatokról az ügyfelek értesítést (T521-es listát MQS üzenetként, valamint az új típusú XML 

alapú EP056 riportot a KID-re) kapnak. 


