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Tisztelt Ügyfeleink! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a KELER Igazgatósága a mai, 2021. november 22-i ülésén a KELER 

Szolgáltatásfejlesztési Program (KSZP) első szakaszának 2021. december 6-i élesítése mellett 

döntött. Ebben nagyon komoly részt képviseltek Önök is, akik javaslataikkal, együttműködő 

hozzáállásukkal és aktív teszteléssel segítették az új értékpapír-kiegyenlítési rendszer bevezetését, 

melyet az európai uniós központi értéktárakra vonatkozó CSDR és a kiegyenlítési fegyelmet 

szabályozó rendelet (SDR) előírásai tettek szükségessé. Az élesítést támogató döntést a programban 

érintett rendszerek belső felhasználói, regressziós és a közel fél évig tartó piaci tesztelés 

végeredménye, valamint ügyfeleink körében végzett felmérések, fejlesztési kérdőívek, 

egyeztetések és nem utolsó sorban a tesztelési jegyzőkönyvek kiértékelése alapján hoztuk meg. 

Az élesítésre kerülő új platform a 2021. augusztus 31-én közzétett Szolgáltatás Leírásban1 foglalt 

szakmai tartalommal, azaz a KELER-ben kibocsátott magyar kibocsátású értékpapírok KELER-en 

belüli (fizetés nélküli vagy fizetés ellenében történő) kiegyenlítéséhez kapcsolódó 

tranzakciótípusokkal és funkcionalitásokkal, valamint az új és megújult, valamint a régi formátumú 

napvégi állományi és forgalmi riportokkal kezdi meg a működését. 

Szintén élesítésre kerülnek a második körös piaci tesztelésből kimaradó alábbi funkciók: 

 értékpapír alszámla műveletek 

 T2S-ben kiegyenlítésre kerülő euró DVP tranzakciók kiegyenlítése 

 reverse billing 

Az élesítésre kerülő új értékpapír kiegyenlítési rendszerrel kapcsolatos, alapvető szolgáltatásokat, 

illetve ügyfeleket érintő kritikus hibák javításra, a performancia tesztelés során azonosított 

problémák megoldásra kerültek. Ezen okból kifolyólag további performancia tesztelést ügyfeleink 

részvételével már nem tervezünk az élesítést megelőzően. 

A piaci tesztelésre szolgáló, ún. MAT környezetet ahogy a második körös MAT tesztek után, úgy ezt 

követően is az Önök rendelkezésére tudjuk bocsátani az élesítésig hátralévő két hétben is. Sőt, 

amennyiben az élesítést követően is szükség lenne a tesztkörnyezet elérésére, úgy abban az esetben 

is biztosítani tudjuk a tesztkörnyezeti hozzáférést. 

A MAT környezetben még javításra váró néhány (nem kritikus) hiba javítására vonatkozóan kérjük, 

kísérjék továbbra is figyelemmel a KELER honlapján közzétett információkat. 

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a 2022. február 1-jétől bevezetésre kerülő kiegyenlítési 

fegyelmet érintő intézkedésekhez kapcsolódó bírságkezelési folyamatokat támogató pénzbírság 

rendszer nem kerül technikai élesítésre 2021. december 6-val, ily módon a kapcsolódó folyamatok 

és riportok éles tesztje (ún. dry run) sem indul el ezen a napon. 

A bírságkezelés piaci tesztelésére előreláthatólag 2021. december és 2022. január folyamán kerül 

sor. Ezzel kapcsolatban hamarosan további információkat bocsátunk az Önök rendelkezésére. 

                                                           
1 A Szolgáltatás leírásban szereplő SUBS, REDM FOP üzemidő helyesen: 18:00 

https://www.keler.hu/Stratégia/KSZP%20-%20KELER%20Szolgáltatásfejlesztési%20Program/tabs/Kapcsolódó%20dokumentumok/2021_08_31_KSZP-szolgaltatas-leiras_v4.0.pdf?download
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Szeretnénk továbbá felhívni szíves figyelmüket, hogy korábbi terveinktől eltérően az értékpapír-

kiegyenlítési (továbbá az állapot-módosítási és törlési) megbízások feldolgozására vonatkozó 

üzemidő nyitás a jövőben is reggel 7 óra lesz.2 A tranzakció típusok szerinti üzemidő zárások 

időpontjait a Szolgáltatás Leírás, valamint a honlapunkon is elérhető, 2021. december 6-tól hatályos 

9-11 számú, a Megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határidejéről szóló Értéktári Leirat 

is tartalmazza. 

A kiegyenlítési instrukciók jövőbeni párosításához szükséges, a KELER ügyfeleinek főszámla szintű 

(matching) BIC kódjait a tájékoztató melléklete tartalmazza. 

A december 3-6. közötti migrációs hétvége forgatókönyve az alábbiak szerint fog alakulni: 

2021. december 3. (péntek) 

 Az értékpapír megbízások kiegyenlítése a jelenlegi kiegyenlítési rendszerben normál napi 

üzletmenet szerint meghirdetett üzemidőkben történik; utolsó üzemidőszelet zárás 18:15-kor. 

 Az utolsó üzemidőszelet zárást követő napzárás keretében a korábban bejelentettek szerint a 

KELER megkezdi a rendszerben lévő értéknapos és örökített (függő) értékpapír instrukciók 

törlését, valamint az élő repo tételek lejáró lábának migrálását. 

 A törlésről a válasz üzenetek a kommunikációs csatornákon megküldésre kerülnek este 19:00 – 

20:00 között. 

 A törlés előtti és utáni állapotot excel üzenet formájában is átadjuk legkésőbb este 22:00 

óráig. 

 A KID-en és a SWIFT-en a megszokott napvégi kivonatok előreláthatólag 19:50 – 20:10 között 

kiküldésre kerülnek. 

 A KID zárása szokásos időben, 22:00 órakor történik meg; a kivonatok a pénteki napra 

vonatkozóan csak eddig az időpontig tölthetőek le. 

 Az utolsó üzemidőszelet és a KID zárása között beadott értékpapír megbízások is törlésre 

kerülnek, melyről az instrukció benyújtásának csatornáján már nem kapnak ügyfeleink 

elektronikus státuszüzenetet; az ebben az időszakban beadott és törölt tételekről csak 

december 6-án reggel tájékoztatjuk ügyfeleinket. 

 22:00 óra után a KELER ügyfélkommunikációt küld e-mailen és a honlapon is közzéteszi, hogy 

megkezdte az élesítést. Ez az időpont tulajdonképpen az ún. point of no return, melyet 

követően az élesítést leállítani már nem fogjuk. 

 Ügyfeleink feladata: 

- a kapott listák ellenőrzése 

2021. december 4. (szombat) 

 Élesítéssel kapcsolatos feladatok végzése 

 Ügyfélkommunikáció az élesítés előrehaladásáról 

 Ügyfeleink feladata: 

- amennyiben előző nap nem történt meg, a kapott listák ellenőrzése 

  

                                                           
2 Kivéve 2021. december 6-án reggel, amikor az üzemidő nyitás reggel 5:00 lesz. 

https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Értéktári%20leiratok/Értéktári%20leirat%20-%20Megbízások%20beérkezési%20teljesítési%20és%20visszavonási%20határideje/
https://www.keler.hu/Stratégia/KSZP%20-%20KELER%20Szolgáltatásfejlesztési%20Program/tabs/Kapcsolódó%20dokumentumok/KSZP_eles-BIC-lista.pdf
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2021. december 5. (vasárnap) 

 Folytatódnak az élesítéssel kapcsolatos feladatok. 

 Terveink szerint legkésőbb 22:00 körül megnyitjuk a 2021. december 6-ai üzleti napot, 

rendelkezésre áll a KID, és a SWIFT kapcsolat is. 

 Ezt követően az új kiegyenlítési rendszer a technikai feldolgozás szakaszába lép és képes lesz 

befogadni, validálni, módosítani, törölni és párosítani a megbízásokat. 

 Ügyfélkommunikáció arról, hogy az élesítés sikeres volt, a KELER átállt az új rendszerre, és a 

megbízások befogadásának megkezdéséről – legkésőbb 22:00. 

 Ügyfeleink feladatai: 

- amennyiben előző napokon nem történt meg, a kapott listák ellenőrzése 

Miután megnyitottuk a 2021.december 6-ai üzleti napot: 

- KID kliens frissítés (ehhez az útmutatót mellékelten küldjük)3 

- opcionális kapcsolódási teszt ügyfeleink és a KELER rendszerei között 

- instrukciók beküldése (opcionális, természetesen erre lehetőség lesz a következő nap 

folyamán is!) 

2021. december 6. (hétfő) 

 Üzemidőnyitás: reggel 5:004 - kiegyenlítési szakasz indulása, melynek során a könyvelések is 

végrehajtásra kerülnek. 

 VIBER változatlanul 7:00-kor nyit. 

 Ügyfeleink feladatai: 

- amennyiben előző napokon nem történt meg, a kapott listák ellenőrzése 

- KID kliens frissítés (útmutatót ld. előző napnál) 

- instrukciók beküldése 

Kérdés esetén az élesítési hétvégén az alábbi rend szerint állunk Ügyfeleink rendelkezésére: 

 2021.december 3. 22:00-ig: Service Desk – servicedesk@keler.hu 

 2021.december 3. 22:00 és 2021.december 5. 22:00 között – dedikált MS Teams csatorna, 

melyre becsatlakozva tudjuk segíteni Ügyfeleinket kérdés, probléma esetén. Ennek pontos 

elérését a későbbiekben kommunikáljuk. 

 2021.december 5. 22:00-tól 2021. december 6. napzárásig ismét Service Desk – 

servicedesk@keler.hu 

Üdvözlettel: 

KELER Zrt. 

                                                           
3 Amennyiben előbb elkészül a telepítés, mint 22:00, arról tájékoztatót küldünk e-mailen és a honlapon, és így 

a KID kliens frissítése is előbb kezdhető meg. 
4 Kizárólag 2021.december 6-án; a következő naptól kezdődően az üzemidő nyitás ismét reggel 7:00-kor lesz. 

https://www.keler.hu/Stratégia/KSZP%20-%20KELER%20Szolgáltatásfejlesztési%20Program/tabs/Kapcsolódó%20dokumentumok/KID7_KSZP_verziofrissitesi-segedlet.pdf
mailto:servicedesk@keler.hu
mailto:servicedesk@keler.hu

