
2. SZÁMÚ MELLÉKLET 
PIAC SPECIFIKUS TÖRZSADATOK (MARKET SPECIFIC ATTRIBUTES, 
MSA) 
 

 

A piac-specifikus törzsadatok (Market Specific Attributes, MSA) olyan speciális adatok, amelyeket a 

központi értéktárak saját piacaikra jellemző specifikumok kezelése érdekében hoznak létre és 

használhatnak a T2S rendszerben. 

A T2S-ben a mindenki számára egységes törzsadatokon felül minden központi értéktár definiálhatja 

saját piac specifikus törzsadatait / paramétereit partnereire, értékpapírjaira és értékpapírszámláira 

vonatkozóan. 

Az MSA-k használhatók: 

 információs célokra vagy 

 érvényesítési szabályok (restriction rule) létrehozására ún. korlátozás típusok segítségével 

(restriction type). 

 

A korlátozás típusok olyan beállítások a T2S-ben, amelyek meghatározzák azon feldolgozási jellemzőket, 

amelyek alkalmazását vagy egy lokális piac egyedi jogi /szabályozói követelményei előírnak, vagy amit a 

helyi piaci gyakorlata megkövetel. Ezek és az MSA-k segítségével a központi értéktárak a T2S-ben ún. 

érvényesítési szabályokat (restriction rule) definiálnak. E szabályoknak történő megfelelést a T2S az 

elszámolási instrukció vagy restrikció elszámolási rendszerbe érkezésekor ellenőrzi, és az ellenőrzés 

eredményétől, valamint a szabályban foglaltaktól függ a további feldolgozás. 

Az T2S-es érvényesítési szabályok ismerete főként a DCP-k számára fontos, mivel azok alkalmazása 

közvetlenül a T2S-ben történik. Mindazonáltal ugyanezen szabályok alkalmazására természetesen a 

belföldi elszámolásban is sor kerül. 

A KELER által T2S-ben alkalmazott piac-specifikus törzsadatok, korlátozás típusok, valamint a 

beállított érvényesítési szabályok az alábbiak: 

 4 piac-specifikus törzsadat (MSA) 

 7 korlátozás típus (RT01-RT07) 

 és ezek alapján 40 különböző érvényesítési szabály. 

Piac-specifikus törzsadatok (MSA) 

Paraméter neve
1
 Paraméter leírása 

Paraméter 
típusa 

Formátum MSA értékek 

Partner státusza 
A paraméter leírja egy KELER-
partner különféle státuszait. 

Partner  Char felfüggesztve / törlendő 

Számla státusza 
A paraméter leírja egy 
értékpapírszámla különféle 
státuszait. 

Számla Char 
felfüggesztve / befagyasztva / alvó / 
törlendő 

Értékpapír 
státusza 

A paraméter leírja egy értékpapír 
különféle státuszait. 

Értékpapír Char felfüggesztve / törlendő 

Számla típusa 
A paraméter leírja egy 
értékpapírszámla különféle típusait. 

Számla Char 
normál / letéti / kapcsolt-
transzferálható / kapcsolt-nem-
transzferálható 



Korlátozás típusok 

 RT01 – partner felfüggesztése és törlése (ezen belül 7 érvényesítési szabály) 

 RT02 – számlák felfüggesztése és törlése, alvó és befagyasztott számlák kezelése (13 szabály) 

 RT03 – értékpapírok felfüggesztése és törlése (5 szabály) 

 RT04 – ellenőrzés nem szabványosított, nem gyűjtő-elven, hanem sorszámos alapon 

nyilvántartott értékpapírokra vonatkozó tranzakció esetén (2 szabály) 

 RT05 – számlatípusok közötti kompatibilitás ellenőrzése, kapcsolt számlák és más 

számlatípusok közötti transzferekre vonatkozóan (2 szabály) 

 RT06 – DVP elszámolás nem T2S-devizában (1 szabály) 

Érvényesítési szabályok 

Korlátozás típus jellemzői Érvényesítési szabály Paraméter típusa MSA 
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Korlátoz
ás típus 
neve 

Korlátozás leírása 

Korlátozás 
tárgya 

Feldolgo-
zás típusa 

Pozitív/ 
negatív  

Részletes leírás 

Instrukciót beadó 
fél: PI 

Partner: P 

Értékpapír: S 

Számla: A 

Üzleti és jogi háttér 
Számlatulajdo-
nos: PA 

 Értékpapír: S 

 Terhelendő  
egyenleg: DPB 

 Jóváírandó 
egyenleg: CPB 

KELER 
RT01 

Egy KELER ügyfél 
rendelkezési jogát fel kell 
függeszteni egy 
meghatározott időszakra 
az illetékes hatóságok 
(a felügyeleti hatóság, 
a felszámoló vagy más 
releváns hatóság) 
rendelkezése alapján. 
Egy partner 
felfüggesztése érinti az 
adott KELER ügyfél 
valamennyi 
értékpapírszámláját. 
 
Ha egy résztvevőt el kell 
távolítani a rendszerből, 
a partner státusza 
megjelölhető, mint 
‘törlendő’. A nap végén az 
összes ‘törlendő’ státuszú 
résztvevő ‘törölt’ státuszba 
kerül a rendszerben, 
annak ellenőrzését 
követően, hogy nincsenek 
függőben lévő 
tranzakciók. 

Elszámolási 
instrukció 

Elutasítás Pozitív 
ha a ‘Partner státusza’ 
‘felfüggesztve’ –> instrukció 
elutasítva 

n/a 
P –> Partner 

státusza 
I 

Elszámolási 
instrukció 

Elutasítás Negatív 

ha a ‘Partner státusza’  
‘felfüggesztve’ és az ‘ISO kód’ 
‘CORP’ 
–> instrukció elfogadva  

ISO kód 

P –> Partner 
státusza 

I 

Elszámolási 
restrikció 

Elutasítás 

Pozitív 
ha a ‘Partner státusza’  
‘felfüggesztve’  –> restrikció 
elutasítva 

n/a 

P –> Partner 
státusza I 

Elszámolási 
instrukció 

Elutasítás 

Pozitív 
ha a ‘Partner státusza’ ‘törlendő’ –
> instrukció elutasítva 

n/a 

P –> Partner 
státusza I 

Elszámolási 
instrukció 

Elutasítás 

Negatív 
ha a ‘Partner státusza’ ‘törlendő’ 
és az ‘ISO kód’ ‘CORP’ 
–> instrukció elfogadva  

ISO kód 

P –> Partner 
státusza I 

Elszámolási 
restrikció 

Elutasítás 

Pozitív 
ha a ‘Partner státusza’ ‘törlendő’ –
> restrikció elutasítva 

n/a 

P –> Partner 
státusza I 

Elszámolási 
instrukció 

Elutasítás 

Pozitív 
ha a ‘Partner státusza’ ‘törölt’ –> 
instrukció elutasítva 

n/a 

P –> Partner 
státusza I 

Elszámolási 
restrikció 

Elutasítás 

Pozitív 
ha a ‘Partner státusza’ ‘törölt’ –> 
restrikció elutasítva 

n/a 

P –> Partner 
státusza I 

Partner Zárolás Pozitív 
Egy fél minden elszámolási 
instrukciójának zárolása 

n/a n/a I 

KELER 
RT02 

Egy KELER ügyfél 
rendelkezési jogát fel kell 
függeszteni/be kell 
fagyasztani egy 
meghatározott időszakra 
az illetékes hatóságok 
(a felügyeleti hatóság, 
a felszámoló vagy más 
releváns hatóság) 
rendelkezése alapján. 
Egy számla 
felfüggesztése/befagyaszt
ása csak a KELER ügyfél 
egy specifikus 
értékpapírszámláját érinti. 
 
Egy számlát ‘alvóként’ kell 
megjelölni, ha az ‘aktív’ 
számlán egy megadott 
számú éven keresztül sem 
tartott értékpapírok, sem 
tranzakciók nincsenek. 
Az ‘alvó’ státuszú számlán 
tranzakciók nem 
engedélyezettek. 
 
A számlát a partner 
megszűntetheti. Ha egy 
‘aktív’ státuszban lévő 
számlára megszűntetési 
kérelem érkezik, 
a rendszer ‘törlendő’ 
státuszba teszi a számlát. 
Tranzakciók nem 

Elszámolási 
instrukció 

Elutasítás 

Pozitív 

ha a ‘Számla státusza’ 
‘felfüggesztve’ és az ‘Értékpapír 
mozgástípusa’ ‘DELI’ –> instrukció 
elutasítva 

Értékpapír 
mozgástípus 

A –> Számla 
státusza 

I 

Elszámolási 
instrukció 

Elutasítás 

Negatív 
ha a ‘Számla státusza’ 
‘felfüggesztve’ és ‘az ‘ISO kód’ 
‘CORP’ –> instrukció elfogadva 

ISO kód 
A –> Számla 

státusza 
I 

Elszámolási 
restrikció 

Elutasítás 

Pozitív 
ha a ‘Számla státusza’ 
‘felfüggesztve’ –> restrikció 
elutasítva 

n/a 
A –> Számla 

státusza 
I 

Elszámolási 
instrukció 

Elutasítás 

Pozitív 
ha a ‘Számla státusza’ 
‘befagyasztva’ –> instrukció 
elutasítva 

n/a 
A –> Számla 

státusza 
I 

Elszámolási 
instrukció 

Elutasítás 

Negatív 

ha a ‘Számla státusza’ 
‘befagyasztva’ és ‘az ‘ISO kód’ 
‘CORP’ 
–> instrukció elfogadva 

ISO kód 
A –> Számla 

státusza 
I 

Elszámolási 
restrikció 

Elutasítás 

Pozitív 
ha a ‘Számla státusza’ 
‘befagyasztva’–> restrikció 
elutasítva 

n/a 
A –> Számla 

státusza 
I 

Elszámolási 
instrukció 

Elutasítás 

Pozitív 
ha a ‘Számla státusza’ ‘alvó’ –> 
instrukció elutasítva 

n/a 
A –> Számla 

státusza 
I 

Elszámolási 
instrukció 

Elutasítás 

Negatív 
ha a ‘Számla státusza’ ‘alvó’ és ‘az 
‘ISO kód’ ‘CORP’  
–> instrukció elfogadva 

ISO kód 
A –> Számla 

státusza 
I 

Elszámolási 
restrikció 

Elutasítás 

Pozitív 
ha a ‘Számla státusza’ ‘alvó’ –> 
restrikció elutasítva 

n/a 
A –> Számla 

státusza 
I 



Korlátozás típus jellemzői Érvényesítési szabály Paraméter típusa MSA 
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Korlátoz
ás típus 
neve 

Korlátozás leírása 

Korlátozás 
tárgya 

Feldolgo-
zás típusa 

Pozitív/ 
negatív  

Részletes leírás 

Instrukciót beadó 
fél: PI 

Partner: P 

Értékpapír: S 

Számla: A 

Üzleti és jogi háttér 
Számlatulajdo-
nos: PA 

 Értékpapír: S 

 Terhelendő  
egyenleg: DPB 

 Jóváírandó 
egyenleg: CPB 

engedélyezettek, ha 
a számla ‘törlendő’ 
státuszban van. 
Ha nincsenek függőben 
lévő tranzakciók és 
egyenlegek az adott 
számlán, a rendszer 
‘törölt’ státuszba teszi a 
számlát a nap végén. 

Elszámolási 
instrukció 

Elutasítás 

Pozitív 
ha a ‘Számla státusza’ ‘törlendő’ –
> instrukció elutasítva 

n/a 
A –> Számla 

státusza 
I 

Elszámolási 
instrukció 

Elutasítás 

Negatív 
ha a ‘Számla státusza’ ‘törlendő’ és 
az ‘ISO kód’ ‘CORP’ –> instrukció 
elfogadva 

ISO kód 
A –> Számla 

státusza 
I 

Elszámolási 
restrikció 

Elutasítás 

Pozitív 
ha a ‘Számla státusza’ ‘törlendő’   
–> restrikció elutasítva 

n/a 
A –> Számla 

státusza 
I 

Elszámolási 
instrukció 

Elutasítás 

Pozitív 
ha a ‘Számla státusza’ ‘törölve’ –> 
instrukció elutasítva 

n/a 
A –> Számla 

státusza 
I 

 

Elszámolási 
restrikció 

Elutasítás 

Pozitív 
ha a ‘Számla státusza’ ‘törölve’ –> 
restrikció elutasítva 

n/a 
A –> Számla 

státusza 
I 

Számla Zárolás Pozitív 
Egy számla minden elszámolási 
instrukciójának zárolása 

n/a n/a I 

KELER 
RT03 

A BÉT és a KELER 
szabályai szerint bizonyos 
társasági események 
bekövetkezésekor 
az értékpapírt fel kell 
függeszteni 
az elszámolásból 
egy meghatározott 
időszakra.Ha egy eszközt 
törölni kell, akkor 
az eszköz ‘törlendő’ 
státuszban marad, amíg 
minden függőben lévő 
tranzakció lezárul. 
A rendszer nem fogad el 
új tranzakciókat, amikor 
az eszköz ‘törlendő’ 
státuszban van. 

Elszámolási 
instrukció 

Elutasítás 
Pozitív 

ha az ‘Értékpapír státusza’ 
‘felfüggesztve’ –> instrukció 
elutasítva 

n/a 
S –> Értékpapír 

státusza 
I 

Elszámolási 
restrikció 

Elutasítás 
Pozitív 

ha az ‘Értékpapír státusza’ 
‘felfüggesztve’ –> restrikció 
elutasítva 

n/a 
S –> Értékpapír 

státusza 
I 

Elszámolási 
instrukció 

Elutasítás 
Pozitív 

ha az ‘Értékpapír státusza’ 
‘törlendő’ –> instrukció elutasítva 

n/a 
S –> Értékpapír 

státusza 
I 

Elszámolási 
restrikció 

Elutasítás 
Pozitív 

ha az ‘Értékpapír státusza’ 
‘törlendő’ –> restrikció elutasítva 

n/a 
S –> Értékpapír 

státusza 
I 

       

       

Értékpapír Zárolás Pozitív 
Egy értékpapír minden elszámolási 
instrukciójának zárolása 

n/a n/a I 

KELER 
RT04 

A nem szabványosított, 
nem gyűjtő-elvű 
értékpapírok 
nyilvántartása egyedi 
sorszámmal ellátva, egy 
egyedi letéti számlán 
történik. Az egyedi 
számlákat érintő 
értékpapír-átvezetések 
csak akkor 
engedélyezettek, ha a fél 
rendelkezésre bocsátja 
a szükséges további 
információkat, és átadja 
azokat annak érdekében, 
hogy a KELER 
elvégezhesse 
a szükséges érvényesítést 
és feldolgozást. 

Elszámolási 
instrukció 

Központi 
értéktár 
érvényesíté
si tartás 

Pozitív 

ha a ‘Számla típusa’ ‘letéti’ –> 
instrukció értéktár általi 
felfüggesztése (CSD validation 
hold) 

n/a 
A –> Számla 

típusa 
I 

Elszámolási 
restrikció 

Elutasítás Pozitív 
ha a ‘Számla típusa’ ‘letéti’ –> 
restrikció elutasítva 

n/a 
A –> Számla 

típusa 
I 

KELER 
RT05 

Kompatibilitási ellenőrzés 
számlatípusok között. 
A kapcsolt és egyéb 
számlákon 
az értékpapírok egyenlege 
elkülönítetten kerül 
kimutatásra, elsősorban 
az értékpapír kibocsátási 
piacán/országában 
alkalmazandó 
adójogszabályok miatt. 
Kapcsolt számlákat kell 
nyitni az alletétkezelő által 
előírt bármely adott okból. 
A kapcsolt számlák és a 
más számlatípusok közötti 
mozgások csak akkor 
engedélyezettek, miután 
a KELER érvényesítette 
a tranzakciót. 

Elszámolási 
instrukció 

Központi 
értéktár 
érvényesíté
si tartás 

Pozitív 

ha az instrukciót adó ‘Számla 
típusa’ ‘kapcsolt’ –> instrukció 
értéktár általi felfüggesztése (CSD 
validation hold) 

n/a 
A –> Számla 

típusa 
I 

Elszámolási 
restrikció 

Elutasítás Pozitív 
ha az instrukciót adó ‘Számla 
típusa’ ‘kapcsolt’ –> restrikció 
elutasítva 

n/a 
A –> Számla 

típusa 
I 

KELER 
RT06 

Elszámolás nemT2S-
devizában 

Elszámolási 
instrukció 

CoSD Pozitív 

ha a ‘Payment’ ‘FREE’ és az 
‘Elszámolási deviza’ pl. ‘HUF’ 
–> instrukció felfüggesztve (CoSD 
hold) 

Payment  
Elszámolási deviza 

n/a I 

KELER 
RT07 

A KELER partnerei 
számára a következő 
tranzakciók elérhetőek  
DCP üzemmódban: 
– OTC – fizetés nélkül 
– OTC – fizetés ellenében 
– Zárolás 
– Foglalás 

Elszámolási 
instrukció 

Elutasítás 
Pozitív 

ha az ‘Instrukciót beadó fél’ ‘CSD 
Participant’ –> instrukció elutasítva 

Instrukciót beadó 
fél 

n/a I 

Elszámolási 
instrukció 

Elutasítás 

Negatív 

ha az ‘Instrukciót beadó fél’ ‘CSD 
Participant’ és a ‘Tranzakció 
típusa’ a következők bármelyike –> 
instrukció elfogadva 
– OTC – FOP, OTC – DVP, Zárolás,  
Foglalás, Megjelölés 

Instrukciót beadó 
fél 

Tranzakció típusa 
n/a I 
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Korlátoz
ás típus 
neve 

Korlátozás leírása 

Korlátozás 
tárgya 

Feldolgo-
zás típusa 

Pozitív/ 
negatív  

Részletes leírás 

Instrukciót beadó 
fél: PI 

Partner: P 

Értékpapír: S 

Számla: A 

Üzleti és jogi háttér 
Számlatulajdo-
nos: PA 

 Értékpapír: S 

 Terhelendő  
egyenleg: DPB 

 Jóváírandó 
egyenleg: CPB 

– Megjelölés Elszámolási 
restrikció 

Elutasítás 
Pozitív 

ha az ‘Instrukciót beadó fél’ ‘CSD 
Participant’ –> restrikció elutasítva 

Instrukciót beadó 
fél 

n/a I 

Elszámolási 
restrikció 

Elutasítás 

Negatív 

ha az ‘Instrukciót beadó fél’ ‘CSD 
Participant’ és a ‘Tranzakció 
típusa’ a következők bármelyike –> 
restrikció elfogadva 
– OTC – FOP, OTC – DVP, Zárolás,  
Foglalás, Megjelölés 

Instrukciót beadó 
fél 

Tranzakció típusa 
n/a I 

 


