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BEVEZETŐ 
A Szolgáltatás leírás és a „KELER szolgáltatások T2S környezetben” dokumentumok korábbi verziójának 
megjelenése óta eltelt időben a projekt ütemezésének megváltozása, a projekt tartalmának pontosítása, 
valamint a rendelkezésre álló bővebb információk indokolják a dokumentum újabb verziójának kibocsátását. 
 
A rendszercsere projekt indulásakor a KELER célul tűzte ki, hogy az elkövetkezendő években egy modernebb, 
versenyképesebb, az Ügyfeleket magasabb színvonalon kiszolgáló értéktár működésének feltételeit teremti 
meg, és az új számlavezető rendszerrel csatlakozik a magyar piac a Target2-Securities-hez (T2S). 
 
E dokumentum a rendszercsere, valamint a T2S-hez történő csatlakozás következtében a KELER 
szolgáltatásaiban bekövetkező változások részletes leírását tartalmazza. 
 
A KELER Csoport jelenleg aktív szolgáltatásai az új rendszer indulásakor elérhetőek lesznek, azokat 
folyamatosan nyújtja.  
 
Jelen dokumentum tartalmazza mind a BaNCS rendszer valamint felsorolás szintjén a projekt keretében az 
élesítést követő tervezett funkciókat is. 
  
Jelen dokumentum T2S-re vonatkozó részei az Ügyfeleink által ICP módban elérhető szolgáltatásokra, és 
azokban a T2S bevezetésével kapcsolatban felmerülő változásokra fókuszál. A KELER DCP-k részére nyújtott 
szolgáltatásainak részleteit és a kapcsolódó feltételeket, a DCP engedélyezési és tanúsítási folyamat részleteit, 
valamint a megvalósítási projekt tervét a KELER kétoldalú egyeztetések során fogja megosztani a DCP 
szolgáltatást igénybe vevő partnereivel. 

 

SSZ Fogalom Magyarázat 

1 BaNCS A KELER Stratégiai Modernizációs programjának keretén belül bevezetésre kerülő 
új számlavezetési rendszerének megnevezése 

2 T2S Az európai értéktárak és jegybankok részvételével kialakított technikai platformon 
keresztül működő egységes, határok nélküli értékpapírokra vonatkozó tranzakció 
elszámolási rendszer 

5 ICP Közvetetten kapcsolódó Ügyfeleink, a T2S szolgáltatást KELER-en keresztül vehetik 
igénybe, a KELER által biztosított kommunikációs csatornákon keresztül és a KELER 
által meghatározott üzenetformátumok használatával 

6 DCP közvetlenül kapcsolódó Ügyfeleinknek, akiknek számlájuk van a T2S-ben, lehetőségük 
van arra, hogy a KELER igénybevétele nélkül, közvetlenül érjék el a T2S-t 

7 EKB Európai Központi Bank 



 
 

9 
 

8 OWC „omnibus with client” (OWC) új értékpapír számlaszolgáltatás. Ennek lényege, 
hogy az OWC-hez rendelt nevesített megbízói (Client) számlák összesített 
egyenlege megjelenik az OWC számla egyenlegeként a KELER rendszereiben 

9 DCA T2S omnibusz dedikált pénzszámla, a KELER ezen keresztül szolgálja majd ki 
Ügyfeleit 

10 SME központi értéktár szerepéből fakadó ún. értékpapír-nyilvántartó jogalany a T2S-
ben (Securities Maintenance Entity, SME) 

11 Client számla OWC-hez rendelt nevesített megbízói számla 
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1. TÖRZSADATOK  
 

1.1. Ügyfelek 
A KELER rendszercsere projekt keretében bevezetett új rendszerrel az Ügyféladatok nyilvántartása nem 
változik, illetve a meglévő szerződések alapján nyújtott szolgáltatások folyamatossága biztosított. Az esetleges 
addicionális adatok körét meghatározza, hogy Ügyfelünk közvetlenül, közvetetten, vagy egyáltalán nem veszi 
igénybe a T2S szolgáltatásokat. 

  
1.1.1. KELER kód 
 
A jövőben Ügyfeleink beazonosítására a KELER kód fog szolgálni, amely egy 8 karakter hosszú numerikus, egyedi 
azonosító. 
A KELER jelenlegi Ügyfelei azon körének, akik rendelkeznek főszámla számmal, az eddig alkalmazott főszámla 
szám alapján kerül kialakításra a KELER kód az alábbiak szerint:  

 1. karakterre egy fix ’1’-es kerül 

 2-5. karakterre az eredeti főszámla szám kerül 4 pozíción 

 6-8. karakterre fix ’000’ kerül. 

A KELER jelenlegi Ügyfeleinek azon körének, akik nem rendelkeznek főszámla számmal, az alábbiak szerint 
kerül kialakításra a KELER kód: 

 1. karakterre egy fix ’2’ kerül 

 2. karakterre egy fix ’0’ kerül 

 3-8. karakterre az eredeti KPT azonosító kerül. 

 
Új Ügyfeleink részére a KELER rendszere által generált KELER kód kerül kiadásra. 

 
1.1.2. Hozzáférés T2S szolgáltatásokhoz: ICP üzemmód, DCP üzemmód 
A KELER Ügyfeleinek kétféleképpen van lehetősége a T2S elérésére, közvetett és közvetlen módon. Közvetetten 
kapcsolódó Ügyfeleink (ICP1-k) a T2S szolgáltatást KELER-en keresztül vehetik igénybe, a KELER által biztosított 
kommunikációs csatornákon keresztül és a KELER által meghatározott üzenetformátumok használatával.  

A közvetlenül kapcsolódó Ügyfeleinknek (DCP2-k), akiknek számlájuk van a T2S-ben, lehetőségük van arra, hogy a 
KELER, mint technikai interfész igénybevétele nélkül, közvetlenül érjék el a T2S-t, és használják annak értékpapír-
elszámolási szolgáltatásait. A közvetlen csatlakozás nem befolyásolja a központi értéktár és Ügyfele között fennálló 
üzleti és jogi kapcsolatokat. A direkt kapcsolódás arra utal, hogy a piaci résztvevő (mint T2S szereplő) és a T2S 
platform között közvetlen hálózati kapcsolat van. A DCP-k a T2S rendszerrel közvetlenül is kommunikálhatnak, (pl. 
elszámolási instrukciókat küldhetnek, státuszértesítőket fogadhatnak, adatokat kérdezhetnek le, stb.), de ICP 
üzemmódban, a KELER-t is használhatják az üzenetek továbbítására. Ahhoz azonban, hogy egy Ügyfelünk a T2S 
környezetben DCP lehessen, KELER felhatalmazással (szerződéses kapcsolat), és EKB tanúsítvánnyal kell 
rendelkeznie3. 

Az összes csatlakozási hullámra vonatkozóan a DCP-ként regisztrált entitások hivatalos listája az EKB weboldalán 
megtalálható.4 

A közvetlen T2S elérés kizárólag a T2S (elszámolási) szolgáltatások elérését teszi lehetővé. A KELER által kínált 
egyéb szolgáltatások (pl. letétkezelési és más értéknövelt szolgáltatások) ily módon nem lesznek elérhetők, 
ezekhez továbbra is szükség lesz a KELER-rel való közvetlen kapcsolatra. A T2S minden esetben a subscription 
táblában megadott beállításoknak (azaz a T2S környezetben meghatározott technikai címnek) megfelelő helyre küld 
válaszüzenetet, tekintet nélkül arra, hogy az elszámolási instrukciót közvetlenül, vagy a KELER-en keresztül 
érkezett. 

                                                           
1
 Indirectly Connected Party 

2
 Directly Connected Party 

3
 A témában további információért az EKB T2S Programszervezetének keretein belül a piaci résztvevők érdekképviseleti csoportjaként 

működő DCP Fórumhoz fordulhatnak Ügyfeleink. 
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/governance/tg/html/dcpg.en.html 
4
 http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/progress/pdf/tg/dcpg/dcps_consolidated_list_v76.zip?5fc0c272c9ded6d006543b73ee6ba3d9 

http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/governance/tg/html/dcpg.en.html
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/progress/pdf/tg/dcpg/dcps_consolidated_list_v76.zip?5fc0c272c9ded6d006543b73ee6ba3d9
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Az alábbiakban a közvetett (ICP) és a közvetlen (DCP) csatlakozási mód kerül összehasonlításra. 

Szempont 
Közvetett (ICP) 

csatlakozási mód 
Közvetlen (DCP) 
csatlakozási mód 

Megjegyzés 

Technikai kapcsolat KELER-en keresztül  

Saját technikai kapcsolat a 
T2S-szel egy értéknövelt 
hálózati szolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltatón 
keresztül  

 

Üzenetformátum 

XML (részben ISO20022) 
formátumú KIDIO 
interfészek, a KELER KID 
felülete, vagy SWIFT 
ISO15022 üzenetek 
használatával (a SWIFT 
ISO20022 szabvány 
bevezetésének 
lehetőségét a KELER 
jelenleg is vizsgálja) 

ISO20022  

EKB tanúsítvány nem szükséges szükséges  

Tesztelés Piaci tesztelés 

1) Piaci tesztelés 

2) Engedélyezési célú 
tesztelés a KELER-
rel a központi 
értéktári 
felhatalmazás 
megszerzése 
érdekében 

 

Szerződéses viszony 
KELER-rel kötött általános 
szerződés 

1. KELER-rel kötött 
általános szerződés 

2. DCP szolgáltatásra 
vonatkozó szerződés 
kötése szükséges 

 

Instrukció küldésének 
módja a T2S-be 

KELER-en keresztül 

Közvetlenül, T2S platformon 
keresztül (FOP, DVP, 
zárolás, foglalás, 
megjelölés), 

vagy KELER, mint postás 
(technical sender) 
igénybevételével, ICP 
üzemmódban  

T2S rendszer minden 
esetben információt 
(copy) küld a KELER-
nek a DCP által 
végzett 
tevékenységről 

A T2S-ben induláskor 
EUR-ban denominált 
ügyletek elszámolása 
lehetséges, de a 
KELER DCP-i a nem 
T2S devizás ügyletek 
elszámolására is 
instrukciót tudnak 
adni közvetlenül a 
T2S rendszerben 
(feltételes FOP 
tranzakció útján, 
lásd később) 
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T2S elszámolási szolgáltatás csak FOP, DVP, zárolástranzakciókra vehető igénybe. T2S felé speciális tranzakciók 
(pl. repo-, DVD vagy portfólió transzfer) kizárólag a KELER-en keresztül, ICP módban adhatók be. A KELER ún. 
transzformációs szolgáltatások keretében a felsorolt tranzakciókat (szükség esetén) alaptranzakciókra bontva, 
megfelelő formátumban és tartalommal a T2S-be elszámolásra továbbítja. 

 

1.2. Számlák 

1.2.1. Számlastruktúra 

A KELER a saját és megbízói eszközök szegregálásának fenntartása mellett a pénz- és értékpapír- 
számlastruktúrát egységesíti.  A főszámla, alszámla struktúra megszűnik. Némely alszámla (pl. biztosíték 
alszámlák) egyenlege önálló alszámla helyett ún. egyenlegtípusként jelenik meg (pl. szabad egyenleg, 
biztosíték célra zárolt egyenleg, stb.) biztosítva a különböző célú eszközök elkülönítését.  
Ügyfél kérés alapján, a KELER továbbra is lehetőséget biztosít önálló számlán a zárolni kívánt értékpapírok 
elkülönített kezelésére.  
 A megbízói-, vagy nevesített alszámlákat önálló számlaként nyitja meg, illetve kezeli a KELER. 
 

1.2.2. Értékpapírszámla  
Az értékpapírszámlák vonatkozásában a saját, illetve megbízói jelleg nyilvántartás a jövőben – változatlanul – 

törzsadat szinten került beállításra a KELER rendszerében. Ugyanakkor a megjelenítés módja változik oly 

módon, hogy a számlatípus definiálja ezen adatot (kivéve a certificate típusú számlát, amely esetében 

számlanyitáskor meghatározásra kerül a számla típusa). 

 
Főbb változások az értékpapírszámlák tekintetében: 

 Ügyfelenként nyitható számlák számának növekedése, meglévő számlaszámok struktúrájának 
megváltozása 
Az EMIR által támasztott megnövekedett szegregációs-, és a piaci igényekkel összhangban a KELER 
megnöveli a nyitható számlák lehetséges számát, amely a jelenlegi számlastruktúra fenntartása mellett 
már nem lehetséges, ezért szükségessé vált az értékpapír számlaszámok struktúrájának módosítása. A 4 
karakter (főszámlaszám) + 6 karakter (alszámlaszám) számlaszámstruktúra az új rendszer bevezetésével 
11-re változik. A migráció során Ügyfeleink számlaszámának 10 karaktere változatlan marad, eléjük 
kiegészítésül az ’1’ karakter kerül. A később megnyitott értékpapír számlaszámokat véletlenszerűen 
generálja a KELER. Az értékpapírra vonatkozó megbízásokat kizárólag 11 jegyű értékpapír 
számlaszámmal fogadja be a KELER. 

 

 Új számlaszámok generálásának megváltozása  
Új számla nyitásakor a KELER rendszere által generált számlaszám kerül kiadásra. Kivételt képeznek 
azok a nevesített értékpapír számlák (client), amelyek megnyitása KID-en keresztül is lehetséges. A 
migrált adatok esetén az 1-5. karaktereken a KELER az Ügyfelét azonosítja, így ezeket a KELER adja ki, 
és a számlavezetett Ügyfelenként állandó. Az új rendszerben a 6-11. karaktereket a KELER 
véletlenszerűen generálja, de KID-en beadott számlanyitási megbízások esetén, az Ügyfélnek 
lehetősége van a 6-11 helyeken a számlaszámot szabadon meghatározni (szabad számlaszám képzés) a 
számlaszám egyediségének biztosításával. A KID-en nyitott számlák másnaptól alkalmazhatók 
tranzakciók lebonyolítására. 

 Alfanumerikus számlaszámok megszűnése 
Az alfanumerikus számlaszámok (S00000 - Tőzsdei saját számla, M00000 - Tőzsdei megbízói számla) a 
jövőben megszűnnek. Az xxxxS00000 számlák az xxxxx400000, az xxxxM00000 számlák az xxxxx400001, 
az alklíringtagok részére nyitott elkülönített xxxxMyyyyy számlák a xxxxx4yyyyy számlákként kerülnek 
migrálásra (az xxxx a jelenlegi főszámlaszámot, xxxxx a Rendszercsere utáni számlaszám első 5 
karakterét, az yyyyy az adott alszámlaszámot/jövőbeli számlaszámot jelképezi).  

 Alklíringtagi elszámolások 
A KELER új számlavezető rendszerének élesítését követően az alklíringtagi elszámolások céljára 
bármely client/Ügyfél számla használható lesz, amennyiben a KELER KSZF Zrt-vel kötött szerződésben 
ezt rögzítik.  
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  „Omnibus with Client”- új értékpapír-számlatípus bevezetése  
A saját és az omnibusz számla mellett a KELER bevezeti az „omnibus with client” (OWC) értékpapír 
számlaszolgáltatást. Ennek lényege, hogy az OWC-hez rendelt nevesített megbízói (Client) számlák 
összesített egyenlege megjelenik az OWC számla egyenlegeként a KELER rendszereiben, azonban ezt az 
ügyfélkivonatokban nem kerül kimutatásra. Minden Client típusú számla hozzárendelésre kerül egy az 
OWC számlához.  

 Saját és omnibusz megbízotti dedikált számlák kötelező használatának megszűnése 
A kibocsátási / keletkeztetési folyamat módosításának következményeként megszűnik a 676767 (Saját) 
és 787878 (Omnibusz megbízotti) végű számlaszámok kötelező használata. A jelenleg használt számlák  
migrálásra kerülnek, de a számlatulajdonosok a BaNCS bevezetését követően szabadon jelölhetik meg 
(illetve módosíthatják) a keletkeztetésre használatos saját és megbízói értékpapírszámlát (dedikált 
számla), azonban minden számlavezetőnek rendelkezni kell egy saját és egy megbízói dedikált 
számlával.  

 Kibocsátói központi értékpapírszámla bevezetése 

Új értékpapírszámla típusként megjelennek az ún. kibocsátói központi értékpapír számlák. Az egyik 
számla a kibocsátási folyamatához (Fresh Issuance/Top up), míg a másik számla a részleges törlés 
folyamatához (Reduction) kapcsolódó könyveléseket szolgálja. A két célból nyitott értékpapír számla 
külön kezelésére a kibocsátás következtében be nem azonosított tulajdonos értékpapírjainak 
visszatranszferálhatóságából adódó egyenleg, valamint a részleges törléshez visszatranszferált 
értékpapír mennyiség keveredésének megakadályozása miatt van szükség. 

A dematerializált értékpapírok kibocsátásakor az értékpapírszámla-vezetőkhöz történő allokálás a Fresh 
Issuance/Top up értékpapír számlán keresztül könyvelődik, valamint részleges törlés esetén a 
számlavezetőknek a Reduction értékpapír számlára kell visszatranszferálnia a bevonandó értékpapír 
mennyiséget. Társasági eseményből adódó sorozat teljes törlése esetén a Fresh issuance/Top up 
értékpapír számlán történik az értékpapírok terhelése. 

Az aktív demateriálizált értékpapírral rendelkező kibocsátók részére a KELER automatikusan megnyitja 
a kibocsátói központi értékpapírszámlákat, melyekről az élesítést követően megrendelt első társasági 
esemény során tájékoztatja a kibocsátót. 

 Nyomdai úton előállított értékpapírok letéti számla típusai 
Az egyedi letétként kezelt nyomdai úton előállított értékpapírok az Ügyfelek egyedi értékpapír letéti 
számláján (certificate) kerülnek jóváírásra. 
A gyűjtő elven letétkezelt értékpapírok az Ügyfelek értékpapír letéti számláin (Own, OWC) kerülnek 
jóváírásra 
 
 

Az alábbi táblázat szemlélteti a migrálást követő számlastruktúrát és a kapcsolódó számlaszámokat. 

Jelenlegi alszámlaszám Leendő számlaszám Megjegyzés a számlaszámra és megnevezésére 
vonatkozóan 

XXXX-S00000 1XXXX400000 
Saját számla: Ezen a számlán történik a 
számlatulajdonos saját szegregációjú tőzsdei, 
valamint a szabályozott piaci ügyleteken kívüli 
saját szegregációjú tranzakcióinak elszámolása. 

XXXX-M00000 1XXXX400001 

Omnibusz számla l: Ezen a számlán kerülnek 
nyilvántartásra mindazon értékpapírok, amelyek 
tulajdonosainak a számlatulajdonos nem nyitott 
külön client/ügyfélszámlát. Ezen az 
értékpapírszámlán történik a számlatulajdonos 
megbízotti szegregációjú tőzsdei ügyleteinek 
elszámolása is. 

n.a / jelenleg nincs 1XXXX400002 
Omnibus with client detail: Ezen számlának 
önálló egyenlege nincs, a hozzá rendelt (client) 
ügyfél-számlák egyenlegét és forgalmát gyűjti és 
összesítve mutatja ki 

XXXX-000000 1XXXX000000 (példa) Saját számla: Ezen a számlán történik a 
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Jelenlegi alszámlaszám Leendő számlaszám Megjegyzés a számlaszámra és megnevezésére 
vonatkozóan 
számlatulajdonos saját szegregációjú 
szabályozott piaci ügyleteken kívüli 
tranzakcióinak elszámolása. 

XXXX-000001 1XXXX000001 (példa) 1XXXX400002 számlához csatlakozó 
client/ügyfélszámla 

XXXX-000002 1XXXX000002 (példa) 1XXXX400002 számlához csatlakozó 
client/ügyfélszámla 

XXXX-000003 1XXXX000003 (példa) 1XXXX400002 számlához csatlakozó 
client/ügyfélszámla 

XXXX-M00234 1XXXX400234 (példa) 

1XXXX400002 számlához csatlakozó 
client/ügyfélszámla. Ezen számlán történik a 
számlatulajdonos által elszámolt alklíringtagi 
vagy settlement agenti elszámolás is az erre 
vonatkozó szerződések és a KELER KSZF-től 
kapott instrukciók alapján.  

XXXX-6773XX 1XXXX6773XX 
Linked/kapcsolt számla: ezen a számlán kerülnek 
elszámolásra a XETRA-n kötött tranzakciók 

XXXX-1122XX 1XXXX1122XX 

Linked/kapcsolt számla: ezen a számlán kerülnek 
kimutatásra az USA kedvezményes adózás alá 
tartozó Ügyfelek amerikai értékpapírjai. Az ezen 
a számlán nyilvántartott értékpapírokra 
vonatkozó társasági esemény jogosultságok 
tekintetében a KELER biztosítja a kedvezményes 
amerikai adózás lehetőségét a kettős adóztatást 
elkerülő egyezmény (DTT) alapján.     

 XXXX-237000 1XXXX237000 

Derivatív biztosíték számla (megbízói); a jövőben 
az ilyen típusú számlák nem lesznek kötött 
számlaszámúak, vagyis szabad számlaszám 
kombinációval nyithatóak 

XXXX-236000 1XXXX236000 

Derivatív biztosíték számla (saját); a jövőben az 
ilyen típusú számlák nem lesznek kötött 
számlaszámúak, vagyis szabad számlaszám 
kombinációval nyithatóak 

XXXX-51xxx5 1XXXX51xxx5 

BÁT deviza megbízói értékpapírszámla; a 
jövőben az ilyen típusú számlák nem lesznek 
kötött számlaszámúak, vagyis szabad 
számlaszám kombinációval nyithatóak 

XXXX-51xxx4 1XXXX51xxx4 

BÁT deviza saját értékpapírszámla; a jövőben az 
ilyen típusú számlák nem lesznek kötött 
számlaszámúak, vagyis szabad számlaszám 
kombinációval nyithatóak 

XXXX-565656 1XXXX565656 
Fizikai megbízói elszámolási számla (FISZER 
tranzakciók esetén) 

XXXX-606060 1XXXX606060 
Demat befektetési jegy napi törlésre használt 
értékpapír számla 

XXXX-787878 1XXXX787878 
Értékpapír keletkeztetésre használt omnibusz 
(megbízói típusú) számla 

XXXX-676767 1XXXX676767 
Értékpapír keletkeztetésre használt omnibusz 
(saját típusú) számla 

XXXX-111111 1XXXX111111 
Egyedi letétkezelésben (sorszám által) 
nyilvántartott nyomdai értékpapírszámla 
(Certificate account) 
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Az új rendszer élesítését követően az Ügyfeleknek nem kell a korábbi dedikált alszámlákat fenntartaniuk. 
Lehetőség van a zárolási jogcím megadásával bármely számlán zárolást kezdeményezni. 

 

1.2.3. Értékpapírszámla egyenlegek 
 
Aggregált egyenleg = Elérhető egyenleg + Nem elérhető egyenleg 

Elérhető egyenleg = Aggregált egyenleg - Nem elérhető egyenleg 
Az elérhető egyenleg minden esetben a szabad, rendelkezésre álló értékpapír mennyiséget tükrözi. 
Ebben az egyenlegtípusban kerül nyilvántartásra a páratlan tranzakciók által érintett pozíciók, hiszen 
ekkor a sikeres párosításra és értékpapír fedezetvizsgálatra még nem került sor.  

Sikertelen értékpapír fedezetvizsgálat esetén szintén nem történik meg a fedezet foglalása, ezért ezen 
tranzakciók is az elérhető egyenleg részét képezik.  

Kizárólag akkor kerül a tranzakció által érintett mennyiség a nem elérhető egyenlegbe, amennyiben a 
KELER sikeres párosítást és értékpapír fedezetvizsgálatot hajtott végre.  

 

Zárolt egyenleg = egyoldalú zárolások + kétoldalú kedvezményezetti zárolások + háromoldalú 
kedvezményezetti zárolások + együttes zárolások 

Nem elérhető egyenleg = Lefoglalt értékpapírok egyenlege + Biztosíték célú zárolások egyenlege + Zárolt 
egyenleg + Óvadéki repo ügylet miatti zárolások egyenlege + Társasági eseményre zárolt értékpapírok 
egyenlege  

A nem elérhető egyenlegtípust az alábbiakban részletezzük: 

Lefoglalt értékpapírok egyenlege = Pénzfedezet-vizsgálat alatt álló DVP tranzakciók értékpapír 
fedezetének ideiglenesen zárolt egyenlege 

Biztosíték célú zárolások egyenlege = A KELER és a KELER KSZF által biztosíték célra elfogadott 
kedvezményezetti zárolások keretében zárolt értékpapírok kimutatása 

Zárolt egyenleg = Az egyoldalú és együttes zárolások, valamint az MNB kedvezményezettségű zárolások 
végrehajtásaként zárolt értékpapírok egyenlege 

Óvadéki repo ügylet miatti zárolások egyenlege = Az óvadéki repo ügyletek tárgyát képező értékpapír 
eladó számláján vevői kedvezményezettséggel zárolt egyenlege   

Társasági eseményre zárolt értékpapírok egyenlege = Társasági esemény keretében feldolgozásra kerülő 
instrukciók eredményeképp zárolt egyenlegek (jellemzően a letétkezelt Ügyfelek számára nyújtott 
szolgáltatás részeként). Az egyoldalú zárolási instrukció formájában, társasági eseményre zárolt 
értékpapírok egyenlege a ’Zárolt egyenleg’ típusban kerül kimutatásra. 
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1. ábra: Értékpapír számla egyenlegek: Aggregált egyenleg 

 

   
 

Aggregated Balance 
(Aggregált egyenleg) 

Non Available Balance  
(Nem elérhető egyenleg) 

Anticipated Debit 
Balance  

(Lefoglalt 
értékpapírok 
egyenlege) 

Collateral Given 
Balance  

(Biztosíték célú 
zárolások 

egyenlege) 

Blocked Balance  
(Zárolt egyenleg) 

- egyoldalú 

- együttes 

Pledge Given 
Balance 

 (Zárolt egyenleg) 

- kétoldalú 
kedvezményezetti 

- háromoldalú 
kedvezményezetti 

Repo Blocked 
Balance  

(Repo ügylet 
miatti zárolások 

egyenlege) 

Tendered 
Quantity  

(Társasági 
eseményre zárolt 

értékpapírok 
egyenlege) 

Available 
Balance 

(Elérhető 
egyenleg) 

Aggregated Balance 
(Aggregált egyenleg) 

Non Available Balance  
(Nem elérhető egyenleg) 

Anticipated Debit 
Balance  

(Lefoglalt 
értékpapírok 
egyenlege) 

Collateral Given 
Balance  

(Biztosíték célú 
zárolások 

egyenlege) 

Blocked Balance  
(Zárolt egyenleg) 

- egyoldalú 

- együttes 

Pledge Given 
Balance 

 (Zárolt egyenleg) 

- kétoldalú 
kedvezményezetti 

- háromoldalú 
kedvezményezetti 

Repo Blocked 
Balance  

(Repo ügylet 
miatti zárolások 

egyenlege) 

Tendered 
Quantity  

(Társasági 
eseményre zárolt 

értékpapírok 
egyenlege) 

Available 
Balance 

(Elérhető 
egyenleg) 



 
 

17 
 

        

 
2. ábra: Értékpapírszámla egyenlegek: Normál egyenleg 

 
A kivonatokon a Normal Balance nem lesz látható, de Ügyfeleink webservice-es lekérdezésben elérhetik a 
Normál Balance-ot is. A Normál Balance a többi balance-ból számított egyenleg, ezért érdemi plusz információt 
nem tartalmaz.  A webservice-es lekérdezésben ugyanakkor közzétesszük. 

 
 
 
 
1.2.4. Pénzszámla 
 
1.2.5. Pénzszámla struktúra 
Az Ügyfeleinket érintő legfontosabb változások az alábbiakban kerülnek összefoglalásra:  

 Új számlaszámok generálásának megváltozása 

A meglévő számlaszámok tekintetében (BBAN és IBAN számlaszámok) a KELER nem tervez változást. Azonban a 
jövőben kiadandó számlaszámok generálási módja megváltozik, a futó sorszám módszerén alapuló (CDV helyes) 
számlaszám generálás kerül bevezetésre az IBAN és BBAN generálás alapelveinek megfelelően. 
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 Forint és devizaszámlák összevonása (azonos számlaszám alatt kezelt különböző devizanemek) 

Megszűnnek a külön nyilvántartott HUF és devizaszámlák és kivonatok. A jövőben egy számlán belül 
devizanemenként elkülönülten fognak megjelenni a nyilvántartott egyenlegek és tranzakciók. 

 

 Az elkülönített biztosítéki célú pénzszámlák kötelező használatának megszűnése 

A meglévő biztosíték célú számlák egyenlegükkel együtt migrálásra kerülnek a KELER az új számlavezető 
rendszerébe, azonban az átállást követően a pénzbeli biztosítékok - a szegregáció figyelembevételével - 
bármelyik pénzszámlán elhelyezhetővé válnak egy, a zárolás kollaterál célját megjelölő zárolási tranzakció 
segítségével. Ügyfeleinknek lehetősége van arról döntést hozni, hogy a jövőben meg kívánják-e tartani a 
jelenleg biztosíték célú pénzszámlaként használt számlákat. 

 

 Pénzszámla értékpapír-főszámlánként (eltérő KELER kód) 

A jelenleg több értékpapír főszámlával, azaz a BaNCS bevezetését követően több KELER-kóddal rendelkező 
ügyfelek esetén - a jelenlegitől eltérő módon - KELER-kódonként kerülnek megnyitásra a pénzszámlák, azaz 
Ügyfeleink értékpapír ügyleteik elszámolása KELER-kódonként külön pénzszámlán fog történni. 

 
 
1.2.6. Pénzszámla egyenlegek 
 
Aggregált egyenleg = Elérhető egyenleg + Nem elérhető egyenleg 

Elérhető egyenleg =Aggregált egyenleg – Nem elérhető egyenleg, amely felett az Ügyfél szabadon rendelkezhet 

Nem elérhető egyenleg = Zárolt egyenleg + Biztosíték célú zárolások egyenlege 

Zárolt egyenleg= kedvezményezetti zárolás + úton levő pénzösszegek (IG2, VIBER, pénztár) + manuális zárolás 
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3. ábra: Pénzszámla egyenlegek: Aggregált egyenleg 

 
 
 
Cleared Balance = Elérhető egyenleg (Available Balance) + Zárolt egyenleg (Blocked Balance) 

 
 
 

 

 
4. ábra: Pénzszámla egyenlegek: Cleared Balance 

 
 
 

1.2.7. Értékpapír és pénzszámlák egymáshoz rendelése 
Az új rendszer bevezetésével minden értékpapírszámlához az alábbi tranzakció csoportonként egy-egy 
alapértelmezett pénzszámla kerülhet hozzárendelésre devizanemenként: 
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 pénzmozgással járó értékpapír számla tranzakciók 

o tőzsdei ügyletek (multinet pénzelszámolások, derivatív ügyletek fizikai szállítása, határidős 
ügyletek)  

o szabályozott piacon kívüli tranzakciók (DVP ügyletek, BÉT fix és aukciós ügyletek, repo 
ügyletek)  

o elsődleges ügyletek 

o cross-border ügyletek 

 társasági események 

A több KELER kóddal rendelkező Ügyfelek (jellemzően hitelintézetek) esetén az alapértelmezett pénzszámla 
beállítás KELER kódonként megegyezhet. 

Azon tranzakció csoportok esetén, amelyek több, Ügyfél által instruálható és nem-instruálható tranzakció típust 
tartalmaznak (szabályozott piacon kívüli elszámolások) alapértelmezettként az Ügyfél által nem instruálható 
tranzakciókhoz kapcsolódó pénzszámla beállítás javasolt. Amennyiben az Ügyfél által instruálható tranzakció 
elszámolásokhoz (DVP és REPO) az alapértelmezettől eltérő számlaszámot kapcsolnának, úgy a kívánt 
pénzszámla megadása az instrukciókban kötelező.  

Az alapértelmezett beállítások5 Ügyfeleink jelenlegi pénzszámla-használati szokásait veszik alapul, azaz a 
következőket: 

 hitelintézetek számára HUF-elszámolásnál: MNB-számlaszám 

 hitelintézetek számára deviza-elszámolásnál: KELER-számlaszám 

 hitelintézetektől eltérő Ügyfelek számára minden devizanembeli elszámolásnál: KELER-számlaszám 

 cross-border tranzakciók esetén minden devizanembeli elszámolásánál: KELER-számlaszám 

 hazai társasági események esetén minden devizanembeli elszámolásánál: számlavezetői nyilatkozat 
alapján 
 

A fenti alapértelmezett beállításokon túl – amennyiben az Ügyfél több KELER pénzszámla felett is rendelkezik – 
az instrukcióban lehetősége nyílik az alapértelmezettől eltérő pénzszámlaszám megjelölésére is. Igaz ez a hazai 
és cross-border tranzakciókra egyaránt. Ez utóbbi esetén a jelenlegi szigorú paraméterezés rugalmasabbá válik. 

Amennyiben az Ügyfél által az instrukcióban megadott pénzszámla a KELER számlavezető rendszerében 
nyilvántartott, de egy másik Ügyfélhez tartozik, az instrukció visszautasításra kerül. Amennyiben a megadott 
pénzszámla a KELER számlavezető rendszerében nincs nyilvántartva, a rendszer az alapértelmezett 
pénzszámlát veszi alapul a könyvelés során. 

Elsődleges ügylet elszámolásánál általánosan a fentebb leírt szabályok érvényesek, de azon banki Ügyfelek 
számára, akik egyes értékpapírszámlák esetében jelenleg is KELER-en belüli pénzszámlát használnak az 
elsődleges ügylet elszámolásához rendelten, továbbra is ezen összerendelés fog érvényesülni. 

A kifizetéssel járó társasági események során kialakított értékpapír-típusonként megadott pénzforgalmi 
jelzőszámok kezelése változik. A jövőben nem különböztethető meg értékpapír-típusonként a jóváírandó pénz 
számla. A számlavezetőknek értékpapír számlánként nyilatkoznia kell a KELER felé arról a pénz számlaszámról, 
amelyre a pénzmozgással járó társasági eseményekkel kapcsolatos jóváírást kéri. Egy számlához 
devizanemenként egy pénz számlaszám rendelhető. A KELER a kifizetési diszpozíción az így megadott pénz 
számlaszámot jeleníti meg a kibocsátó, illetve kibocsátó ügynöke felé. 

1.2.8. Eszközök szegregációja 

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 hasonló módon továbbra is lehetséges elkülönített számlán 
nyilvántartani, de ugyanerre a célra használható a zárolt egyenleg típus is.  

                                                           
5 Az alapértelmezett beállítást a későbbiekben Ügyfeleink módosíthatják a migráció után. 
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1.2.9. Számlastruktúra a T2S-ben 

1.2.9.1. Részleges csatlakozási modell 
A Magyar Nemzeti Bank korábbi döntése alapján a magyar forint (HUF) nem lesz a T2S része. A részleges csatlakozási 
modell azt jelenti, hogy a KELER a Magyarországon kibocsátott értékpapírokkal, de a nemzeti deviza nélkül lép be a 
rendszerbe. Ennek következtében az átállást követően a KELER elsősorban az eurós elszámolási tevékenységét 
szervezi ki a platformhoz, míg a forintalapú belföldi elszámolások párosítását és elszámolását továbbra is a KELER 
végzi egy T2S rendszeren belüli omnibusz számla modell működtetésével. A modellt az EKB jogi és technikai 
szempontból is megvalósíthatónak találta. 

1.2.9.2. Számlastruktúra 
Értékpapír oldal 

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

Partnereink - így a KELER-ben számlát nyitó központi értéktári Ügyfelek (investor CSD-k6), a DCP-k és az ICP-k is 
- 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. 

T2S dedikált számla nyitására (kizárólag saját vagy omnibusz) csak az új rendszer élesítését követően lesz 
lehetőség. Meglévő értékpapírszámla „T2S-esítésével” kapcsolatban a KELER az EKB-val egyeztetve vizsgálja a 
migrációs hétvégén rendelkezésre álló eszközöket.  

 

A KELER által a T2S-ben kimutatott értékpapírok teljes mennyiségének tükrözése céljából egy kibocsátói számla 
kerül megnyitásra a T2S-ben. Ez szolgál majd a KELER, mint központi értéktár által kibocsátott magyar, 
dematerizált értékpapírok T2S-ben vezetett központi értékpapírszámlájául. Emellett megnyílik a T2S-ben egy 
disztribúciós számla is, amelyen keresztül a dematerializált értékpapírok kibocsátási folyamatának 
menedzselése fog történni. 

A fent említett T2S számlák KELER-ben vezetett számlákkal történő összekapcsolását a BaNCS rendszerben kell 
beállítani és a KELER-nek a két rendszer közötti konzisztenciát folyamatosan fenn kell tartania. 

Dedikált T2S értékpapír számlán kizárólag OTC FOP, EUR DVP és cross-CSD tranzakció elszámolások 
engedélyezettek. 

 

                                                           
6
 Az investor CSD-kre vonatkozó speciális elszámolási szabályokat lásd a 3.7.2.1. fejezetben. 
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5. ábra - A KELER magas szintű számlastruktúrája a T2S környezetben 

 

 

 

EUR oldal 

A T2S-ben belül kizárólag EUR-ban, az ún. DCA-kon (Dedicated Cash Account) zajlik minden pénz oldali 
elszámolás. EUR-ban végrehajtott tranzakciók esetén a KELER alapesetben a T2S-ben lévő, omnibusz T2S 
dedikált pénzszámlán keresztül szolgálja majd ki Ügyfeleit. A DCA-t az SGSS vezeti a KELER számára. 

EUR oldalon a KELER lehetőséget nyújt arra, hogy a Ügyfelénk egyenlege az említett DCA-n belül szegregáltan 
kerüljön nyilvántartásra, valamint arra is, hogy az EUR elszámolás ne a KELER DCA-ján, hanem KELER-en kívüli 
külső DCA-n történjen. 

 

EUR elszámolás KELER által kínált modelljei 

A T2S-beli számlastruktúra több opciót kínál partnereinknek az EUR-ban történő értékpapír elszámolások 
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 pénzszámla  

 KELER-en kívüli külső pénzszámla, EUR övezeti Nemzeti Banknál vagy Payment Banknál 
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T2S értékpapírszámla T2S pénzszámla 

ICP  1. modell KELER omnibusz KELER omnibusz 

 
2. modell KELER szegregált KELER omnibusz 

 
3. modell KELER szegregált KELER szegregált 

 

43. modell KELER szegregált KELER-en kívüli 
 

 

 

6. ábra - Lehetséges T2S számlastruktúrák partnereink számára 

Az ICP-k alapértelmezés szerint készpénz és értékpapír oldalon is a KELER omnibusz számlán keresztül számolnak el. 
A DCP-knek szegregált számlákat kell fenntartaniuk a T2S-ben, amelyeket közvetlenül tudnak instruálni. 

Egy értékpapír számlához csak egy pénzszámlát lehet kapcsolni. 

 

Alapértelmezett 
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Az egyes modellek működése 

1. KELER omnibusz EUR számla (1. és 2. modell) 

A KELER a T2S rendszerben alapesetben egy omnibusz pénzszámla használatával, konszolidált módon tervezi 
nyilvántartani Ügyfelei pénzszámla egyenlegét. (1. modell) 

Erre a célra a KELER a Societe Generale Securities Services-nél (SGSS) mint T2S Payment Bankkal nyitott T2S 
EUR pénzszámlát (DCA) a T2S-es elszámolások pénz oldali lebonyolítására: 

Societe Generale Securities Services 

SOGEFRPP 

FR7630003069900010161554183 

001016155410 

A kedvezményezett számlaszáma pedig az ügyfél KELER-ben vezetett számlaszámla. 

Az SGSS T2S EUR számlaszáma: CFREURSOGEFRPPTIT-DCA-SGSS.  

Az SGSS-hez közvetlenül beutalt EUR cut off: SD 15.00 

 
Ügyfeleink továbbra is használhatják a KELER Citibank Londonnál vezetett EUR instrukcióját a T2S-ben 
elszámolásra kerülő tranzakciókhoz kapcsolódó likviditás beutalására: 

 
Citibank, N.A. London Branch    C  
CITIGB2L 
GB42CITI18500814105877  
14105877 

Amennyiben Ügyfeleink a Citibank London-hoz utalják az EUR DVP tranzakció fedezetét képező összeget, annak 
a határideje SD 14.00, vagyis ennek az összegnek a KELER-nél vezetett ügyfél pénzszámlára 14.00 óráig 
jóváírásra kell kerülnie. 

Amennyiben Ügyfelünk szegregélt értékpapír számlát kíván nyitni a T2S-ben, ehhez is hozzárendelhető a KELER 

omnibusz EUR pénzszámla. (2. modell) 

2. KELER szegregált EUR számla (3. modell)  

Azon Ügyfeleink, akik a KELER-nél vezetett szegregált pénzszámlát igényelnek, a T2S indulásakor szegregált T2S 
értékpapírszámlával is kell, hogy rendelkezzenek. 

Ebben a modellben a szegregált pénzszámla elkülönülten is megjelenik az SGSS könyveiben, azonban a T2S -ben 
szintén az SGSS DCA-ján jelenik meg az ezen a számlán elérhető EUR összeg. Partnerünk likviditáskezelése ezen 
a számlán kell, hogy történjen. Az SGSS-ben szegregált likviditás az, amely az ezt a modellt választó Ügyfelünk 
számára a T2S elszámolásokhoz bármikor felhasználható.  

A szegregációt a T2S-ben az ún. Credit Memorandum of Balance / CMB link biztosítja, amely az Ügyfél T2S 
szegregált értékpapír számláját a fent említett SGSS T2S EUR pénzszámlával összerendelő egyedi azonosító.  

3.2. KELER-en kívüli pénzszámla (43. modell) 

Azon Ügyfeleink, akik nem KELER-es, hanem külső T2S DCA-n szeretnének EUR-ban elszámolni, értékpapír 

számláit az általuk megadott T2S-es pénzszámlával rendeljük össze. 

Ez a modell  szegregált T2S értékpapír számlával rendelkező (43. modell) Ügyfelek számára érhető el. 

 

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 elszámolási instrukciók T2S-be történő kiküldése előtt 

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

Formázott: Nem Kiemelt

Formázott: Nem Kiemelt



 
 

25 
 

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 elszámolási instrukciók 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 az EUR számláját ebben a modellben 

nem a KELER-nél vezeti, a KELER nem végez fedezetvizsgálatot e tranzakciókra, az elszámoláshoz szükséges 

pénzpozíció ellenőrzését a T2S rendszer végzi az ügyfél által megjelölt DCA-n. A KELER minden esetben CSD 

Release instrukciót küld a T2S felé. 

 

 

1.3. Értékpapírok 

1.3.1. 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). 

Az elszámolások során bevezetésre kerül az instrumentumok törzsadat nyilvántartásában a minimumkereskedési 
mennyiség, amely részvények és befektetési jegyeknél meghatározza a legkisebb elszámolható darabszámot, 
kötvényeknél a legkisebb elszámolható 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 kereskedési mennyiség felett elszámolható 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 elszámolási megbízás szintén visszautasításra 
kerül (REJT//DSEC státuszkóddal) 7. 

 

1.3.2. T2S-ben elszámolható magyar kibocsátású értékpapírok 

A KELER úgy készíti fel a rendszereit, hogy azok a T2S környezetben is képesek legyenek elérhetővé tenni minden 
itthon kibocsátott ISIN kóddal rendelkező, elszámolási szempontból gyűjtő elvű és dematerializált formában 
valamint nyomdai úton előállított nyilvántartott értékpapírt. 

A nem gyűjtő elven nyilvántartott nyomdai úton előállított értékpapírok sorozat és sorszám alapján az azt letétbe 
helyező számlatulajdonoshoz vannak rendelve, nyilvántartásuk letéti számlákon történik, és külön ellenőrzéseket 
igényel a feldolgozásuk. Ezek kezeléséhez a KELER piac-specifikus törzsadatokat fog felvenni a T2S-ben, továbbá 
érvényesítési szabályokat állapít meg8. 

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 indulásával az alábbi értékpapírok biztosan elérhetőek lesznek a T2S platformon is: 

 BÉT-en forgalmazott értékpapírok 

o Prémium részvény kategória 

                                                           
7 Kivétel képeznek ez alól a cross-border megbízások, ahol az elszámolás helye nem a KELER. Ezekben a megbízásokban a KELER nem 
utasítja vissza az ismeretlen ISIN kódot tartalmazó ügyleteket. 
8 Lásd a 2. mellékletet – Piacspecifikus törzsadatok (Market Specific Attributes, MSA). 
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o Állampapír 

o Jelzáloglevél 

 zárt körben, EUR-ban kibocsátott állampapírok és jelzáloglevelek 

 

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

 

Amint a KELER T2S platform aktív tagjává válik, központi értéktár szerepéből fakadóan ún. értékpapír-
nyilvántartó jogalannyá (Securities Maintenance Entity, SME) is válik9 a magyar értékpapírok vonatkozásában. 
Emellett a KELER – T2S stratégiájának megfelelően – tervei között szerepel, hogy további, a T2S-hez nem 
csatlakozott közép-kelet-európai piacok értékpapírjait is elérhetővé teszi a T2S-ben, és ezzel lehetőséget 
biztosít ezeknek az értékpapíroknak a T2S-ben történő elszámolására.  

 

1.4. KELER és T2S üzemidő 

A KELER az üzemidőket a mindenkor érvényes értéktári leiratban hirdeti meg. 

1.4.1. Elszámolási naptár és elszámolási nap a T2S-ben 

A KELER a T2S indulásával részben harmonizálja a naptárját és üzemidejét a T2S-szel10, és továbbra is 
alkalmazkodik a VIBER naptárhoz.   

A T2S az alábbi napok kivételével minden nap nyitva tart: 

 szombat 

 vasárnap 

 december 25. 

 december 26. 

 január 1. 
 

A VIBER naptár szerinti munkaszüneti napra vonatkozó instrukció T2S-ben történő elszámolása nem lehetséges. 

Hasonlóképpen, a VIBER naptár szerinti munkanapokon, amelyen a T2S zárva tart (pl. szombati munkanapok) 

sem lehetséges T2S-ben elszámolást kezdeményezni. 

Továbbá a Target2 ezen felül három napon zárva tart, emiatt ekkor nincs lehetőség EUR elszámolásokra: 

 Nagypéntek 

 Húsvét hétfő 

 május 1.11 
 

 

                                                           
9 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. 
10 A T2S naptárnak és elszámolási napi működésnek történő teljes megfelelés akkor valósul meg, ha a szóban forgó T2S piac/központi 
értéktár a következő feltételeknek megfelel:  

1. a központi értéktár értékpapírszámlái a T2S-ben elszámolási célra elérhetők a T2S teljes nyitvatartási idejében (jóváírások, 
terhelések, átrendezés stb.); 

2. a T2S rendszerben az elszámolási hatékonyság nem korlátozott, például a T2S piac/központi értéktár rendszerint részt vesz a 
napnyitási folyamatban, és biztosítja a társasági események megfelelő határidőre történő feldolgozását (az éjszakai elszámolási 
ciklus kezdetét megelőzően); 

3. minden nappali (daytime) T2S cut-off implementálására sor kerül; 
4. A központi értéktár a DCP-knek biztosítja a lehetőséget a T2S rendszerhez történő hozzáféréshez (ha van rá igény, illetve a 

vonatkozó T2S műszaki követelmények biztosítása esetén). 
11

 Fontos megemlíteni, hogy jelenleg éppen vizsgálják a T2S és a T2 naptárak egységesítésének kérdéskörét. A felvetés szerint az említett 3 
napon a T2S is zárva tartana. 
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A T2S naptárral történő harmonizációnak történő megfelelést a KELER a következők szerint tervezi biztosítani.  

A lenti táblázat foglalja össze T2S-KELER viszonylatban előforduló különféle munkanap-ünnepnap 
forgatókönyveket. 
 
 
 
 
 
 

 

Forgatókönyv T2S Magyarország A KELER szolgáltatásainak elérhetősége 

1 Munkanap Munkanap  Normál munkanap, mind belföldi, mind T2S 
elszámolás lehetséges. 

2 Hétvége Szombati 
munkanap 

 Munkanap a belföldi tranzakciók 
szempontjából. 

 A szombati értéknapra vontakozó, T2S-be 
feladandó tranzakciókat a következő 
munkanapon a T2S visszautasítja, mivel a 
rendszer szombaton zárva tart. 

 Értéknapos T2S tranzakciókat a résztvevők 
beadhatnak, ezeket sorba állítja a KELER és 
a következő T2S munkanapon feldolgozza, 
majd feladja a T2S felé. Értékpapír 
kibocsátás, törlés nem lehetséges, 
értékpapír törzsadat módosítás nem 
lehetséges) 

3 Munkanap Hétköznapra eső 
magyar nemzeti 
ünnep 

 A KELER nem fogad el HUF elszámolási 
tranzakciókat erre a napra, mivel a VIBER 
zárva tart. Értéknapos, magyar nemzeti 
ünnepnapon elszámolandó T2S tranzakciókat 
a résztvevők beadhatnak az ünnepnapot 
megelőző napokon, és ezeket a KELER a 
munkaszüneti napot követően dolgozza fel. 

 A DCP-k bármely instrukciót közvetlenül 
továbbíthatnak a T2S rendszerbe, de HUF 
elszámolásra nekik sincs nincs lehetőségük. 

7. ábra - Elszámolási naptár T2S vs. magyar piac összefüggésben 

 

Az elszámolási nap menete a T2S-ben az alábbiak szerint alakul: 

 valós idejű elszámolási (real-time settlement, RTS) ablak 05:00 és 18:00 óra között 

 nap végi feldolgozás (end of day processing, EOD) és következő elszámolási nap kezdete  
(start of next business day, SOD) 18:00 és 20:00 óra közöttre ütemezve 

 éjszakai elszámolási (night-time settlement, NTS) időszak 20:00 és 03:00 óra között karbantartási 
időablak 03:00 és 05:00 óra között. 

 

A T2S feldolgozásához való alkalmazkodás érdekében a KELER átütemezi napi feldolgozási tevékenységét. 

 Egy adott munkanapon a nap végi feldolgozás a KELER-ben 19:00 órakor kezdődik el. Ennek keretében a 
napvégi riportokat fogadja a KELER a T2S-ből elkészíti Ügyfelei számára a napi jelentéseket, majd 
megnyitja a következő elszámolási napot. 

 A T2S éjszakai /NTS/ ciklusai (2 éjszakai kötegelt ciklus 20:00 és 03:00 óra között) elérhetők lesznek 
ICP üzemmódban is. Az éjszakai ciklusban való elszámolásra az Ügyfeleknek DVP esetén SD-1 17:30-ig, 
FOP esetén SD-1 18:00-ig szükséges a KELER felé beadni az értéknapos T2S-es megbízásaikat. A KELER 
által a napnyitási folyamat során létrehozott társasági eseményekhez kapcsolódó instrukciók szintén 
bekerülnek a T2S éjszakai elszámolási körébe. 

 18:00 és 20:00 óra között a T2S nem elérhető, ezen időszakban a KELER Ügyfelei ICP-ként beadhatnak 
megbízásokat, de ezek feldolgozása nem történik meg csak a következő értéknapon. Ezeket a rendszer 
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sorba állítja és másnap reggel validálja, illetve szükség esetén beküldi a T2S rendszerbe a másnapi real-
time elszámolási szakaszban. 

 A KELER éjszakára bezárja rendszereit. 

 A valós idejű elszámolás 05:00 órakor kezdődik. Ennek kezdetekor, rendszereinek megnyitását követően a 
KELER megkapja a T2S-ből az éjszakai elszámolás eredményét (státuszüzeneteket, visszaigazolásokat). Az 
éjszakai elszámolás eredményéről Ügyfeleink megfelelő módon és időben szintén értesítést kapnak. 

 A valós idejű feldolgozás a KELER-ben 18:30-ig érhető el. A T2S tranzakciókra a T2S által definiált 
instrukció beadási időpontok (cut-off) lesznek az irányadóak, melyek beépítésre kerülnek a KELER 
vonatkozó szabályzataiba.  

A 18:00 óra utánra eső jelenlegi üzemidőket a KELER megtartja a hazai elszámolási tranzakciókra 
vonatkozóan, ugyanakkor a T2S érintettségű (EUR ellenértékű, dedikált számlát érintő vagy cross-CSD) 
tranzakciókra a T2S által meghirdetett befogadási határidők az irányadóak. 

A T2S cut-off-ok a következők: 

o FOP: 18:00 óra 
o DVP (EUR pénznem esetén): 16:00 óra 
o T2S számlát érintő HUF DVP-k esetén a KELER a T2S FOP cut-off-ot fogja alkalmazni (18:00), mivel 

ezeket a tranzakciókat a T2S FOP instrukcióként fogja kezelni 
o Értékpapír zárolás: 18:00 óra 

 
A befogadási határidők után beérkező tranzakciókat a KELER befogadja és a következő értéknapra 
örökíti. 

 

A KELER a részletes befogadási határidőket, az egyes munkanapokon elérhető szolgáltatások pontos körét és 
ügyfélszolgálatának rendelkezésre állását a későbbiekben kiadandó értéktári leirataiban fogja közzétenni piaci 
konszenzus alapján, a VIBER és BÉT nyitva tartását figyelembe véve. 
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2. PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK 

2.1. Tranzakció típusok 

A KELER által vezetett pénzszámlákon az alábbi tranzakciótípusok beadására van lehetőség: 

Ügyfelek által beadható tranzakciók:  

Tranzakció Tranzakciókód 

IG2 Átutalás IG2 

IG2 visszahívás IG2R 

VIBER utalás VIBT 

Saját számlák közötti átvezetés INTR 

Belsőköri utalás INTE 

Pre-advice / Avizó PREA 

Deviza utalás FCTX 

SEPA utalás SEPA 

FCY/HUF és HUF/FCY konverzió FCTR 

FCY/FCY konverzió FXTR 

  

Ügyfelek által nem beadható tranzakciók:  

Tranzakció Tranzakciókód 

Tranzakció Tranzakciókód 

Határidős árupiaci rendezések CMFT 

KSZF tranzakciók (Energiapiac, Gázpiac, KP) CCPS 

Garanciaalaphoz kapcsolódó kamatkifizetések GFIN 

Árkülönbözeti rendezések, Vételár VMAR 

Díjbeszedések FBLD 

Egyenleglekérés és zárolás multinet nemteljesítés 

esetén 

BLOK 

 
Az Ügyfelek által kezdeményezhető tranzakciók adhatóak meg instrukcióként, a nem instruálható tranzakciókat 
Ügyfeleink nem kezdeményezhetik, azonban azok kivonatokon megjelenhetnek.  

A tranzakciókód oszlopban megadott kódok jelennek meg a kivonatokon mind a KID, mind a SWIFT rendszeren 
keresztül kezdeményezett instrukciók esetében. A lista a KIDIO és a SWIFT User Guide tranzakciótípus 
értékkészletét adja meg. 

A pénzügyi tranzakciók prioritásának módosítására nem lesz lehetőség. A sorban előrébb álló, fedezetlen 
tranzakció(k) törlésével, vagy a szükséges fedezet biztosításával érhető el a jövőben a sorban álló pénzügyi 
tranzakciók teljesülése. 

A fizetési módok és megbízások végrehajtása tekintetében az új rendszer bevezetésekor a KELER alapjaiban 
nem tervez változást, az Ügyfeleinket is érintő fontosabb módosítások a 2.2-2.5. fejezetekben kerülnek 
bemutatásra.  
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2.2. Napközbeni időzítés 

Az IG2 platformon keresztül lebonyolított pénzforgalmi ügyletek esetében lehetőség nyílik a napközbeni 
időzítésre, azaz az IG2 ciklus számának megadására. Ügyfeleink a megbízásban adhatják meg az InterGiro2 
platform 10 szakasza közül annak a szakasznak a számát, amelyben a megbízást teljesíteni szeretnék. 
Amennyiben a megbízásban olyan szakaszszám kerül megjelölésre, melynek a befogadási határideje már elmúlt 
vagy a vonatkozó mező nem kerül kitöltésre, a tétel a soron következő IG2 elszámolási ciklusban teljesül. 

 

2.3. KELER „postás” szerepe 

Amennyiben Ügyfél jóváírás esetén a jóváírandó BBAN számlaszámot a küldő fél 3x8 karakteren határozta meg 
(IBAN esetén ez az ötödiktől a huszonnyolcadik karakterig terjed), és a harmadik 8 karakteren nullától eltérő 
szám(ok) szerepel(nek), a KELER a 2x8 karakter alapján lekönyveli a nála vezetett ügyfélszámlára a jóváírás 
összegét, és a harmadik 8 karakteren lévő számot információként (megjegyzés mezőben) adja tovább Ügyfelei 
számára. A harmadik 8 karakter alapján valósulhat meg az Ügyfeleink saját maguknál vezetett 
ügyfélszámlájának beazonosítása. 

A jelenlegi gyakorlatnak megfelelően a KELER új számlavezető rendszere a jövőben is biztosítani fogja azt a 
funkcionalitást Ügyfeleink számára, hogy Ügyfeleik azonosítása céljából a számlaszám harmadik 8 karakterét 
használják.  

 

2.4. Konverziós (FX) ügyletek 

FX ügyletekre vonatkozó megbízás csak ugyanazon számla két devizanemére vonatkozóan küldhető be. Pl. HUF 
eladás-EUR vétel esetén a saját számla HUF egyenlegének terhelésével, EUR egyenlegének jóváírásával valósul 
meg a tranzakció. 

Az eladni kívánt deviza összege az instrukció beküldésének napján zárolásra kerül az ügyfél számláján.  

 

 

A devizaindítás összege az instrukció beküldésének napján zárolásra kerül az ügyfél számláján. 

 

2.5. Kamatrendezési számla megadása 

Alapesetben minden pénzszámla egyenlege alapján számított kamatösszeg ugyanarra a számlára kerül 
könyvelésre, mely a kamatszámítás alapját képezte. A jövőben Ügyfeleinknek lehetősége lesz arra, hogy egy 
másik, saját tulajdonú KELER-nél vezetett számlát adjanak meg a kamatrendezés számlájaként.  
 
 

2.6. Az üzenetküldés csatornája pénzügyi tranzakciók esetén 

 
A pénzszámlára vonatkozó instrukció beküldési csatornáján keresztül küldi a KELER számlavezető rendszere az 
értesítést az instrukció befogadásáról, elutasításáról, az ügylet teljesítéséről. Azaz, amennyiben az instrukció a 
KID rendszeren keresztül érkezett, az értesítések is itt lesznek elérhetőek. Amennyiben az instrukció SWIFT 

csatornán érkezett, a rendszer SWIFT-en küldi az értesítéseket.  

Amennyiben nem az ügyfél megbízása alapján történik mozgás a pénzszámlán (pl. jóváírás, kamat elszámolás, 
díjterhelés), a beállított ú.n. default csatornára kapja az értesítést az ügyfél a terhelésről, jóváírásról. 

 

2.7. T2S csatlakozás hatása a pénzforgalmi szolgáltatásokra  

2.7.1. Részleges csatlakozási modell 

A T2S-nek nincsen közvetlen hatása a KELER pénzforgalmi szolgáltatásaira, hiszen egyrészt a Magyar Nemzeti 

Bank döntése alapján a forint nem lesz része induláskor a T2S rendszernek – és a T2S-ben kizárólag 
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jegybankpénzben lehet elszámolásokat eszközölni – másrészt a T2S kizárólag értékpapírokhoz kapcsolódó 

pénzmozgásokat kezel (elszámolás, társasági esemény miatti kifizetések), ezen túl pénzforgalmi megbízásokat 

nem végez. 

A KELER-nek EUR-ban szükséges a likviditását kezelni a T2S-es pénzszámláin az elszámolási szolgáltatások 

biztosítása érdekében. 

 

2.7.2. T2S-en belüli pénztranszfer (Payment free of delivery / PFoD)  

A PFoD tranzakciótípus az értékpapírokhoz kapcsolódó pénzátutalást jelent, de értékpapírmozgás nélkül. A PFoD 
olyan társasági események feldolgozása esetén kerül alkalmazásra, amelyek pénz kifizetését, disztribúcióját 
eredményezik, mint például osztalék- és kamatkifizetések vagy „market claim” elszámolása (lásd később). Ez a 
tranzakciótípus partnereink számára közvetlenül nem elérhető, kizárólag az értéktárak fogják használni. 
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3. ÉRTÉKPAPÍR ELSZÁMOLÁS 

3.1. Tranzakciótípusok 

 

Az értékpapír elszámolással kapcsolatosan a KELER által vezetett értékpapírszámlákon az alábbi 
tranzakciótípusok számolódhatnak el Az instrukciókban az adott tranzakció típusokhoz kapcsolódó kódokat 
kérjük megjelölni (SWIFT és KIDIO használata esetén). A napvégi kivonatokban szintén a megjelölt kódokat 
adjuk vissza. 

Ügyfél által beadható megbízások: 
 

 

Tranzakció típusa 
Tranzakciókód 
üzenetekben 

Tranzakciókód 
riportokban 

Értékpapír transzfer (FOP) TRAD  TRAD  

DVP TRAD  TRAD  

Saját számlák közötti 
transzfer (Pozíciórendezés) 

OWNI OWNI 

Zárolás  - KELR+BLOC /KELR+BLOR 

REPO (nyitó láb) REPU/RVPO REPU/RVPO 

Cross-border TRAD TRAD 

Delivery Versus Delivery 
(DVD) 

- KELR+DVDT 

Értékpapír keletkeztetés KELR+DISI KELR+DISI 

 
Ügyfél által nem beadható megbízások: 
 

 

Tranzakció típusa 
Tranzakciókód a 
válaszüzenetekben 

Tranzakciókód 
riportokban 

XETRA  TRAD TRAD 

Elsődleges ügylet KELR+PRMT KELR+PRMT 

Multinet KELR+MTNS KELR+MTNS 

Multinet nem-teljesítés 
(elérhető egyenlegre) 

KELR+MTNF KELR+MTNF 

Multinet nem-teljesítés 
(fennmaradó pozícióra) 

TRAD TRAD 

FISZER KELR+PDSS KELR+PDSS 

FISZER nem-teljesítés TRAD TRAD 

BÉT Fix KELR+BSEF KELR+BSEF 

BÉT Aukciós KELR+BSEA KELR+BSEA 

Befektetési jegy törlés REDM REDM 

Befektetési jegy 
keletkeztetés 

SUBS SUBS 
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Az Ügyfelek által instruálható tranzakciók esetén a fenti kódok megadása szükséges. A nem instruálható 
tranzakciókat Ügyfél nem kezdeményezheti, azonban a tranzakciókódok az ezen tranzakciók miatt küldött 
üzenetekben és a kivonatokon is megjelennek.  

A fenti lista a KIDIO és a SWIFT User Guide tranzakció típus értékkészletét adja meg. A részletes tranzakciókód 
lista továbbá elérhető ezen dokumentumok 5. számú mellékleteként is. 

 

3.2. Referenciaszámok 
 

3.2.1. Referenciaszámok a hazai elszámolásokban  

A piaci igényekkel összhangban jelentősen megújul az ügyletazonosítók (tranzakció referenciaszámok) 
rendszere és működése. A beadott elszámolási instrukciók az alábbi referenciaszámokkal kerülnek azonosításra 
az elszámolási folyamatban: 

Referenciaszám 
típusa 

Tartalma Formátuma 
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 
által a befogadást követően 
allokált azonosító 
instrukciónként 

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

 

 FOP, DVP, BÉT 
fixáras és aukciós, 
elsődleges, DVD: 
OTCxxxxxxxxxxxxx 

 Egyoldalú, együttes 
zárolás: 
LENxxxxxxxxxxxxx 

 Kedvezményezetti 
zárolás: 
PLDxxxxxxxxxxxxx 

 Kedvezményezetti 
kollaterál célú 
zárolás: 
RSKxxxxxxxxxxxxx 

 Repo: 
RPOxxxxxxxxxxxxx 

 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 
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 BÉT tőzsdei ép. 
valamint FISZER: 
TRDxxxxxxxxxxxxx 

 BÉT tőzsdei 
pénzügyi: 
PDDTSxxxxxxxxxxx 

 Cross-border, 
Xetra: 
CBSxxxxxxxxxxxxx 

Párosítás utáni 
referencia: 

 FOP: 
FOPxxxxxxxxxxxxx 

 DVP: 
VPTxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Az ISO15022 és ISO20022 üzenetekben megjelenő referenciákat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 
A referenciaszámok használatát az alábbi ábra egy OTC ügyleten keresztül szemlélteti. 

 

 
8. ábra - Referencia számok használata 

3.2.1.1. Referenciaszámok a T2S-ben 
A T2S-hez történő csatlakozással a hazai elszámolások 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 elszámolásokhoz képest kiegészítő referenciaszámként kerül 
bevezetésre a T2S-be feladott tranzakciók esetén. A KELER továbbítja partnereinek a T2S referenciaszámot, 

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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amennyiben az elszámolás helye a T2S, egyébként – még a T2S bevezetése előtt alkalmazott megoldásnak 
megfelelően, amikor a tranzakció nem kerül T2S-be – 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: 
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9. 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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3.3. Elszámolási instrukciók életciklusa  
 

                 Életciklus a KELER-ben Életciklus a T2S-ben         

 

10. ábra - Elszámolási instrukciók életciklusa a KELER-ben és a T2S-ben 

3.3.1. Instrukciók beadása, ellenőrzése 

Az instrukciók beadásával kapcsolatban piaci konszenzus született arról, hogy az új rendszer élesítésével a piaci 
szereplők részben megfelelnek a T2S szerinti instrukciós követelményeknek. Ez, mindamellett, hogy a FOP és 
DVP elszámolási instrukciók beadására egységes, ugyanazon szabályrendszer bevezetését jelenti, a következő 
fundamentális változásokat eredményezi a jelenlegi piaci gyakorlathoz képest: 

3.3.1.1. Partner azonosítás 
A T2S-ben a partner azonosítás alapvetően a 11 jegyű BIC kódra épül. Ezt a hazai kontextusban is átveszi a 
KELER. Az értéktári rendszerben az Ügyfelek a BIC11 szerint kerülnek nyilvántartásra. A BIC kód lehet SWIFT 
instrukció beadására feljogosító ún. connected BIC, továbbá non-connected BIC, amelyről SWIFT instrukció 
beadása nem lehetséges. A non-connected BIC kóddal azonosított Ügyfeleink a KID rendszeren keresztül 
adhatnak be megbízást. 

BIC kóddal nem rendelkező partnereinkkel12 történő elszámolások esetén a KELER egy technikai BIC kód 
(KELEHUH1XXX) használatát biztosítja a counterparty azonosítására. Tekintettel arra, hogy a technikai BIC kód 
önmagában nem elégséges az elszámolási partner egyértelmű beazonosítására, ezért ilyen esetekben a KELER 
kód használata, vagy a technikai BIC kód és számlaszám együttes megadása javasolt az instrukcióban. 

A KELER az instrukcióban biztosítja a 8 hosszú BIC kód használatát is. Amennyiben az instruáló fél 8 hosszan 
jelöli meg partnere BIC kódját, úgy a rendszer felismeri a partnert  és a hozzá tartozó BIC11-et, amennyiben 
egy BIC8-hoz egy BIC11 kapcsolódik. Ellenkező esetben az instrukció visszautasításra kerül. 

Ha egy partner több KELER kóddal, de csak egy BIC kóddal rendelkezik, javasoljuk KELER kódonként egyedi 11 
jegyű BIC-ek igénylését az egyértelmű beazonosítás érdekében.  

                                                           
12 kibocsátók, befektetési alapkezelők, önkormányzatok, állami szervezetek: minisztériumok és állami 

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

 

Az új rendszer élesítésével bevezetésre kerülő KELER kódot mind a hazai, mind a T2S-es elszámolások során 
támogatjuk. Amennyiben az elszámolás helye T2S lesz, úgy abban az esetben az instrukcióban megjelölt KELER 
kódot a rendszer automatikusan kicseréli a partner 11 hosszú BIC kódjára, és ezzel küldi ki a megbízást a T2S-
be. 

 

3.3.1.2.  Új attribútumok bevezetése  
 

Opt-out, Ex/Cum indikátorok 

Bevezetésre kerülnek az ún. Opt-out és Ex/Cum indikátorok, melyeknek a market claim menedzsment és a 
transformation folyamat keretén belül lesz relevanciája. Ezen attribútumok a párosítás során addicionális 
matching kritériumként kerülnek figyelembe vételre, vagyis bármelyik instruáló fél általi kitöltés esetén 
kötelező matching elemmé válnak, ezzel kiváltva a jelenleg használt ’Market Claim igénylő’ nyomtatványt. A 
KELER, a jelenlegi BCP-től eltérően, a transformation szolgáltatást is az indikátor alapján végzi majd. 

A market claim kompenzációhoz és a transformation folyamathoz kapcsolódó BaNCS rendszer által működtetett 
szolgáltatást a KELER az éles indulást követően vezeti be. Addig a tranzakció kezelési folyamatokat BCP ágon a 
hatályos T2S Értéktári Leirat szerint nyújtja. 

 

Párosítandó referencia 

Az instrukcióban megadható ügyletazonosító, mely az Ügyfelek által bilaterálisan megállapodott és a KELER 

számára az instrukció részeként (opcionálisan) megküldött tranzakció azonosító.  

Részteljesítési indikátor A KELER felé beadott instrukciókban a részteljesítésre vonatkozó indikátor töltése nem 

releváns, tekintettel arra, hogy a KELER a BaNCS rendszer bevezetésével nem támogatja a részteljesítést sem a 

hazai, sem a T2S-es elszámolásokra (kivéve két direkt T2S csatlakozó partner – DCP, Investor CSD – egymás 

közötti tranzakciói) . Minden T2S-be feladott instrukcióban ezen indikátor a KELER rendszere automatikusan 

tölti,  alapértelmezett értéke „NPAR” lesz.  

3.3.1.3. Mezőszintű változások 
 

Kötésnap 

Változás a jelenlegi gyakorlathoz képest, hogy a kötésnap kitöltése párosítási kritériumként l kötelezővé válik a 
T2S sztenderdeknek megfelelően.  

Az új rendszer élesítésétől a kötésnap megadható az instrukció beadásával megegyező vagy korábbi napra, 
valamint munkaszüneti napra is. 

 

Counterparty számlaszám 

Változik az elszámolási partner értékpapír számlaszámának használata is. A jelenlegi – FOP ügyleteknél - 
kötelező mező minden esetben opcionálissá válik, tekintettel arra, hogy az elszámolások BIC kód alapúak 
lesznek.  

A számlaszám mezőben kizárólag a partner 11 hosszú értékpapír számlaszáma adható meg. A jelenlegi gyakorlat 
szerinti főszámlaszám (a jövőben a számlaszám 1-5. karaktere) megadásának esetén az instrukció 
visszautasításra kerül. KELER kód kitöltése a számlaszám mezőben szintén az instrukció visszautasítását 
eredményezi. 
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Amennyiben az instrukcióban a partner KELER kódját jelölik meg, abban az esetben az allegement üzenetet a 
rendszer továbbítja a partner felé, tekintettel arra, hogy a KELER kód egyértelműen beazonosítja az 
elszámolási felet. 

BIC kód megjelölése esetén az allegement üzenet szintén kiküldésre kerül, azonban felhívjuk ügyfeleink 
figyelmét, hogy amennyiben egy BIC kódhoz több KELER kód tartozik, counterparty számlaszám hiányában az 
allegement üzenet nem feltétlenül a kívánt elszámolási fél részére kerül kiküldésre.   

Az instrukcióban a counterparty számlaszám megjelölése ajánlott, mert ez alapján egyértelműen 
beazonosítható, hogy a KELER mely Ügyfele érintett az elszámolásban. Továbbá cross-matchinget is 
eredményezhet a számlaszám meg nem adása.  

A fogadó elszámolási partner értékpapírszámláján automatikus jóváírási transzfer generálás beállítás esetén a 
szállító fél részéről a számlaszám megadása javasolt. Számlaszám nélkül a fogadó fél számára nem képződik 
meg a vételi láb, a tranzakció pedig normál FOP elszámolás módjára rendezhető (a vevő fél fogadási megbízása 
beküldésével), sikeres párosítást követően. 

Pozíciórendezéses transzfer esetén az ellenoldali értékpapír számlaszám megadása kötelező, ennek hiányában 
az instrukció visszautasításra kerül. 

Cross-matching esetén a tranzakció elszámolás végrehajtása nem az elszámoló 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 KELER kódhoz van hozzárendelve (pl. a KELER technikai 
BIC kódja esetén).    

Számlaszintű cross-matching a számlaszám meg nem adásából adódhat. 

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

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

 

3.3.1.4. Megbízások befogadáskori ellenőrzése 
 
Az instrukciók befogadását követően formai, illetve üzleti ellenőrzésére, validációjára kerül sor. A sikeres 
befogadás, vagy visszautasítás eredményéről státuszüzeneteken keresztül tájékoztatjuk az Ügyfeleket. 
 
Amennyiben az instrukció a KELER által közzétett tranzakciónkénti befogadási határidejét követően kerül 
beküldésre, abban az esetben a KELER az instrukciókat megállítja, és erről technikai üzenetet küld (admi.009; 
MT598). A következő üzleti napon napnyitást követően ezen instrukciókat fogadja a számlavezetési rendszer, 
amely a befogadás tényéről a megfelelő státuszüzenetet (NORE; IPRC//PACK) továbbítja a partnerek felé. 
 
Az elszámolási folyamat az egyes DVP forgatókönyvek esetében az alábbi ábrákon kerül részletesen 
bemutatásra: 

FÁ3_DVP_Rejection_scenario_ISO15022_201510.docx 
FÁ4_DVP_scenarios_ISO15022_201510.docx 
FÁ12_DVP_Rejection_scenario_ISO20022_20151105.docx 
 

 

3.3.1.5.  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 érdekében13, 
az alábbi elvek kerülnek alkalmazásra a párosítási és elszámolási folyamatok során a T2S csatlakozást követően.  

                                                           
13 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 
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A részleges csatlakozási modell következményeként az elszámolási instrukciók 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 
BaNCS rendszere közösen fogja megállapítani és kezelni. Különböző elszámolások esetén az SF I-II-III helye 
eltérő lehet. 
 
 
Az elszámolási instrukció befogadásának pillanatát (SF I) a T2S vagy a KELER is meghatározhatja. ICP 
tranzakciók esetén ezt a KELER végzi, közvetlenül a T2S-be beadott DCP tranzakcióknál pedig a T2S.  
 
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 elszámolási instrukció 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 el tudja számolni (nem kerül feladásra a T2S-be), vagy a T2S rendszeren belüli 
könyveléssel egyidejűleg következik be, ha a tranzakció bekerült a platformra.  
Az elszámolás helyét alapvetően az elszámoló felek kapcsolódásának típusa (ICP vagy DCP), az elszámolási 
instrukciókban 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 elszámolni, de két ICP közötti FOP vagy forintos DVP 
ügyletek nem hagyják el a KELER elszámolási rendszerét, mivel nem változtatják meg a T2S-beli omnibusz 
számla egyenlegét. Partnereink azonban – függetlenül attól, hogy KELER számlavezetett központi értéktárak, 
DCP-k vagy ICP-k – a forint alapú tranzakciók és FOP-k esetén, szabadon megválaszthatják az elszámolás helyét 
(T2S vagy KELER) azzal, hogy lehetőségük van szegregált T2S számlát nyitni, amely dedikált számlaként jelenik 
meg a KELER-ben.  
 
 
Az elszámolás helye tehát a KELER Ügyfelek közötti (intra-CSD) elszámolásokban a következőképpen alakul:  

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

 DVP elszámolás nem T2S devizanemben (pl. HUF): az elszámolás helye lehet a T2S feltételes FOP (CoSD 
FOP) funkcionalitás használatával, illetve a KELER tényleges DVP tranzakció használatával, T2S 
dediákált értékpapír számlán nem engedélyezett nem-T2S devizás DVP elszámolás;;  

 FOP elszámolás: az elszámolás helye a T2S és a KELER is lehet az elszámoló felek számlatípusától 
függően;  

 Ha a résztvevők bármelyike DCP, az elszámolás helye kizárólag a T2S.  
 

Eset 
Fizetés 
típusa 

Van-e a felek 
között DCP? 

Van-e a bármelyik félnek 
dedikált T2S számlája?14 

T2S 
devizanem 

Elszámolás 
helye 

1 DVP Nincs Nincs Nem KELER 

215 DVP Nincs Van Nem n/aT2S 

3 DVP Nincs Nincs Igen T2S 

4 DVP Nincs Van Igen T2S 

                                                                                                                                                                                                          
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 elszámolások (DVP) érdekében a T2S rendszerben részt vevő központi értéktárak szabályozói/jogi környezeteinek 
feltétlenként, visszavonhatatlanként kell elismerniük a T2S-beli számlamozgásokat / könyvelést.    

14
 Dedikált T2S értékpapír számlán kizárólag OTC FOP, EUR DVP és cross-CSD tranzakció elszámolások engedélyezettek. 
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5 DVP Van Van Igen T2S 

616 DVP Nincs Van Nem T2Sn/a 

7 FOP Nincs Van n/a T2S 

8 FOP Nincs Nincs n/a KELER 

9 FOP Van Van n/a T2S 

11. ábra - Tranzakciók elszámolásának helye 

Ha az elszámoló felek bármelyike DCP, vagy szegregált T2S számlával rendelkezik, vagy az értékpapírok 
ellenértéke EUR-ban esedékes, akkor az elszámolás a T2S-ben történik. Ettől eltérő esetekben az elszámolási 
folyamatban nem történik változás, a tranzakció a KELER-ben számolódik el. 

 
A fenti információt javasoljuk megosztani az elszámolásban érintett felek között az instrukciók beadását 
megelőzően.  

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy hazai elszámolás 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 az elszámolás helye T2S lesz, a rendszer a KELER-es belső számlaszámból 
automatikusan deriválja a partner T2S-es számlaszámát.  

 
 

3.3.2. Feltételes értékpapír transzfer (Conditional Securities Delivery, CoSD)  

A KELER a T2S csatlakozással támogatja a T2S CoSD funkcionalitását, amely lehetővé teszi a T2S-beli 
elszámolást akkor is, ha a végső könyvelés megtörténte előtt egy a T2S rendszeren kívüli feltételnek még 
teljesülnie kell. A KELER ún. CoSD zárolást használ a nem T2S devizában történő DVP elszámolás lebonyolítása 
során, amennyiben az értékpapír láb a T2S-t érinti. Ebben az esetben a külső feltétel az, hogy a tranzakció pénz 
lábának elszámolása a T2S rendszeren kívül megtörténjék, amelyet a KELER bonyolít le (ún. administering party-
vá válik T2S szempontjából, és jelzi, ha a feltétel teljesült). 

 

3.3.3.3.3.2. Allegement funkció 

A beérkezett és formai, üzleti ellenőrzésen (validáción) átesett megbízásról a rendszer allegement értesítést 
küld az elszámolási partner felé. Amennyiben a tranzakció párosításának helye a KELER-ben lesz, úgy az 
allegement üzeneteket a KELER küldi.  

A számlavezető rendszer közel real-time allegement, 5 perces batch periódusonként üzeneteket küld az 
elszámolási partner részére. 

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. 

 

3.3.3.1.3.3.2.1. Allegement a T2S-ben 
A T2S két paramétert kezel az allegement üzenetek küldésének szempontjából: 

                                                           
164,16 A forint láb elszámolása a T2S-en kívül történik, a T2S-be feltételes FOP instrukciót (CoSD FOP) ad fel a KELERDVP elszámolás nem 
engedélyezett dedikált T2S értékpapírszámlán.. 

Formázott:  Nincs felsorolás vagy
számozás

Formázott: Betűtípus: Trebuchet MS

Formázott:
Lábjegyzet-hivatkozás;Footnote
symbol;Footnote Reference Number,
Betűtípus: Trebuchet MS
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1. Allegement küldése a tranzakció elszámolási napjához képest korábbi napon, vagy az elszámolási 
napján az elszámolási cut-off-ot 5 órával megelőzően 

Amennyiben az instrukcióban megjelölt elszámolási nap jövőbeni, ellen-instrukció hiányában a rendszer 
– késleltetett módon – az első sikertelen párosítást követően 2 órával allegement üzenetet generál. 

2. Allegement küldése a tranzakció elszámolási napján az elszámolási cut-off-hoz képest 5 órán belül 

Az elszámolási cut-off-hoz képest 5 órán belül beérkező instrukciókról real-time allegement üzenetet 
küld ki a rendszer. 

Amennyiben a tranzakció párosításának helye a T2S-ben lesz (pl. DCP-vel való tranzaktálás,  vagy cross-CSD 
elszámolás esetén), úgy az instrukció feladásra kerül a T2S felé és, az allegement üzenetek küldését, törlését és 
visszavonását a T2S fogja kezelni, a hazai környezettől eltérő módon. 

A KELER csak abban az esetben küld T2S-től kapott allegement értesítőt az ügyfelei számára, amennyiben az 
instruáló fél a KELER-partnert egyértelműen (BIC11 kóddal) megjelöli. 

 

3.3.4.3.3.3. Párosítás (matching) 

Az értékpapír-elszámolásban alkalmazott párosítás az a folyamat, amelynek során a KELER rendszere 
összehasonlítja az értékpapírok eladója és vevője által megadott elszámolási adatokat annak érdekében, hogy 
ellenőrizze, hogy a felek a tranzakció elszámolási feltételeit illetően egyetértenek-e. A KELER az elszámolási nap 
során folyamatosan biztosítja a valós idejű párosítást. 

A KELER a rendszercsere élesítésével a párosítást a T2S mintájára hajtja végre a hazai elszámolások 
vonatkozásában. Ezzel összhangban a DVP és az FOP esetében is egységesen BIC kód alapúvá válik a matching, 
vagyis 11 hosszú BIC kódokra történik a párosítás. 
Értékpapír megbízásokban a partnerazonosítás a jövőben lehetséges a 8 hosszú, illetve a 11 hosszú BIC kód 
segítségével is, továbbá a KELER kód megjelölésével is. A counterparty számlaszám opcionális matching 
elemmé válik, vagyis nem kötelező az instrukcióban megjelölni, ugyanakkor, ha már az egyik fél kitölti a 
counterparty számlaszám mezőt, akkor a rendszer már kötelező párosítási kritériumként kezeli, mivel az 
instruáló fél számlaszáma mindig jelen van az instrukciókban.  

Amennyiben kitöltésre kerül a számlaszám, úgy a 11 hosszú számlaszám megadása szükséges, ellenkező esetben 
a megbízás visszautasításra kerül. A jelenlegi DVP elszámolások alapját képező főszámlaszám alapú párosítás 
lehetősége megszűnik.    

Míg a T2S a tranzakció típust nem párosítja, a hazai elszámolások során a KELER az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően párosítást hajt végre a tranzakció típus vonatkozásában.  

A T2S kötelező matching elemként kezeli a kötésnapot, mely gyakorlatot a KELER a BaNCS rendszer élesítésével  
vesz át a hazai intra-CSD elszámolásokban. Ekkortól a kötésnap megadása nélkül az instrukció visszautasításra 
kerül. 

A rendszer a párosítás során kötelező, kiegészítő („addicionális”) és opcionális kritériumokat alkalmaz. 
Kötelező párosítási kritériumnak számítanak a mindkét fél által kötelezően megadandó alábbi adatok:  

 ügylettípus 

 kötésnap 

 elszámolási nap 

 ISIN kód 

 mennyiség 

o részvénytranzakciók esetén darab megadása kötelező 

o kötvényelszámolások során névérték a párosítás alapja 

 elszámolási összeg és deviza (csak DVP esetén) 

o elszámolási tolerancia limit figyelembevételével 

 partner adatok 
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o BIC11 vagy BIC8 kód vagy KELER-kód 

 

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 

 

A T2S párosítási koncepció szerint opcionális matching kritérium az alábbiak: 

 párosítandó referencia 

 counterparty számlaszám 

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

A counterparty számlaszám esetében ugyanakkor, ha már az egyik fél kitölti a mezőt, akkor a rendszer már 
kötelező párosítási kritériumként kezeli, mivel az instruáló fél számlaszáma mindig jelen van az instrukciókban.  

Természetesen lehetőség lesz további adatok megadására is az instrukcióban, azonban ezeket a párosítás során 
a KELER nem veszi figyelembe.  

A KELER a jövőben továbbra is támogatja az ugyanazon KELER-kód alatti elszámoló felek közötti DVP 
elszámolást. Ezen tranzakciók esetében a pénz oldali könyvelés minden esetben végrehajtásra kerül. 

3.3.4.1.3.3.3.1. Párosítás (matching) a T2S-ben 
 

A T2S-hez történő csatlakozást követően 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 elszámolási instrukció 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. 

Amikor a párosítást a T2S végzi, a KELER csak továbbítja az instrukciót a T2S felé és a KELER rendszere nem végzi 
el a párosítási folyamatot. 

A párosítási mezők részletes teljes listája a 3. számú mellékletben található. 

 

3.3.5.3.3.4. Vételár tolerancia limit 

Piaci konszenzus alapján a vételár tolerancia limit T2S szerinti alkalmazását a KELER az új rendszer 
bevezetésével részben harmonizálja.  

A vételár a fizetéssel járó elszámolási instrukciók (DVP/RVP) kötelező eleme, továbbá a párosítás során az 
egyetlen olyan mező, amely eltérhet a két fél instrukciójában. A vételár tekintetében egy előre meghatározott 
tolerancia limit kerül alkalmazásra. A tolerancia limit a vevő és eladó felek instrukcióiban szereplő vételár 
összegek különbözetének lehetséges maximumát jelöli. A párosítást a rendszer végrehajtja, ha a vételárak 
különbözete nem nagyobb a tolerancia limit összegénél. A vételár tekintetében elfogadható összegsávot a vevő 
instrukciójában szereplő vételárból kiindulva ellenőrzi a rendszer, a limit alapján, de - az EKB ajánlása alapján 
- ha a párosított instrukciók esetében eltérés van a vételárban, az eladói instrukcióban szereplő érték alapján 
történik az elszámolás.  
A tolerancia limiten belül elszámolt tranzakciók esetén a vevő az eladó által megjelölt ellenértéket kapja vissza a 
párosítást követő státuszüzenetekben, a visszaigazolásban és a napvégi kivonatokban is. A tolerancia limit 
devizánként kerül meghatározásra és a jelenlegi hazai gyakorlatban is alkalmazott sávokat a KELER továbbra is 
megtartja. 
 

 

Fontos megjegyezni, hogy a nem-T2S devizákra vonatkozó egységes tolerancia limit alkalmazásával kapcsolatosan 
az EKB ajánlást készül kiadni. Ez a forint sávot is érintheti, ami jelenleg 5.000,00 HUF. Ennek véglegesítéséig a 
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KELER mindenesetre a rendszercserével már bevezeti a KELER-ben nyilvántartott, EKB által közzétett devizákra 
vonatkozó  tolerancia limiteket is, azonban csak egy sáv megadásával.  
Vételár eltérés esetén a KELER az eladó instrukciójában megadott értéken hajtja végre az elszámolást. 
 
A devizánkénti vételár tolerancia limiteket a KELER a kapcsolódó Értéktári Leiratban teszi közzé. 
 

Ha több instrukció kerül a rendszerbe hasonló paraméterekkel az a két instrukció párosodik, amelyek esetében a 
vételárak különbözete a legkisebb. Ha több instrukció esetében a vételár is megegyezik, a LIFO elv (a lehetséges 
párok közül a legkésőbb beadott) kerül alkalmazásra.  

 

 

3.3.6.3.3.5. Ügyfélprioritás kezelés 
 

Az értékpapír tranzakciók valós idejű feldolgozása prioritás- és sorkezeléssel valósul meg. A KELER a jelenlegi 
ügyfélprioritások számát (0-9) már a rendszercserével 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. 

 

3.3.6.1.3.3.5.1.  Ügyfélprioritás módosítás 
A KELER továbbra is biztosítja Ügyfelei számára, hogy az általuk beadott instrukciók elszámolásáig, vagy törléséig 
módosíthassák azok prioritását az értékpapír feldolgozási sorban. A prioritás módosítás a pénzsorban továbbra sem 
értelmezett, csak úgy, mint a vevő oldali értékpapír tranzakciókra vonatkozóan. Amennyiben a tranzakció 
pénzügyi fedezetvizsgálat alatt áll, és prioritásmódosítási 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. 

3.3.6.2.3.3.5.2. 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 az elszámolási 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 

 

DCP partnerek esetében a T2S-es tranzakció elszámolásokra a T2S által alkalmazott feldolgozási sorrend az 
irányadó, míg a T2S-t nem érintő vagy ICP Ügyfelek T2S-es elszámolásai esetén a KELER-prioritások mentén zajlik 
a feldolgozás. 
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Az instrukciók elszámolási sorrendjét T2S-ben alapvetően a tranzakció típusa, az elszámolási nap, illetve a T2S-
ben résztvevő felek által beadott instrukciókban megjelölt prioritás határozza meg.  

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

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

 

3.3.7.3.3.6.  Hold/Release funkció 
 

Az instrukció beküldhető elszámolásra készen (Release), valamint Hold státuszban. Amennyiben az instrukciót Hold 
státuszban küldik be, partnereink visszatartják annak elszámolását, azonban a párosítási folyamatban ezek az 
instrukciók is részt vesznek. A hold státuszban lévő instrukció módosításával (release) elindítható az instrukciók 
elszámolása.  

A rendszercsere élesítéssel számlaszintű hold/release beállításra nem lesz lehetőség. A jövőben kizárólag az 
instrukcióban adható meg, illetve abból állapítható meg, hogy release, vagy hold státuszban került az instrukció 
beküldésre a KELER rendszerébe. Ez vonatkozik a partner saját számlái közötti pozíciórendezéses transzfer 
megbízásaira 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. 

3.3.7.1.3.3.6.1. 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 az elszámolási instrukciók 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 elszámolási instrukciók 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 az EUR számláját ebben a modellben 

nem a KELER-nél vezeti, a KELER nem végez fedezetvizsgálatot e tranzakciókra, az elszámoláshoz szükséges 

pénzpozíció ellenőrzését a T2S rendszer végzi 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 elszámolásra, és az elszámolás 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 az elszámolást 
megelőzően.  

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

 

3.3.8.3.3.7. Instrukciók törlése Ügyfél által 
A rendszercserével piaci konszenzus alapján a KELER az Ügyfelek által beadható instrukciók törlését a T2S-szel 
harmonizált módon kezeli. A harmonizált finality szabályok következtében a BaNCS rendszerre való átállás után a 
KELER kizárólag kétoldalú törlést enged majd meg a párosítást követően, azaz mindkét félnek törlést kell beadnia 
(„kötelező erejű párosítás”), attól függetlenül, hogy a T2S vagy a KELER az elszámolás helye. 
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A beérkezett értékpapír megbízások a tranzakció elszámolásig 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 jóváírási transzfer-, és a pozíciórendezéses transzfer instrukciókat az eladó fél továbbra is egyoldalúan 
törölheti az általa beküldött törlési megbízás alapján.  

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

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 az elszámolási folyamatban (és el is számolódhat), amíg a másik fél is be nem adja a törlési 
megbízást. Az elszámolás elkerülésének érdekében javasoljuk az instrukció hold státuszba helyezését és a 
törlési kérelmet csak azután küldjék be, miután az instrukció sikeresen hold státuszba került. Az ESSF/ECSDA 
ajánlásának megfelelően a KELER törli a nem párosított instrukciókat az eredetileg megcélzott elszámolási nap, 
illetve a legutóbbi státuszváltozás dátuma közül a későbbit követő 20. munkanapon. 

3.3.9.3.3.8. Státuszkezelés 
A KELER az új számlavezető rendszer bevezetésével bővíti az FOP és DVP tranzakciókhoz kapcsolódó 
státuszüzenetekben alkalmazott státuszkódok körét, ezzel lehetőséget biztosítva Ügyfelei számára a 
hatékonyabb párosításra és a matching ráta javítására.  

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 

 elszámolási nap: NMAT//DDAT 

 elszámolási összeg (csak DVP esetében, és csak a tolerancia limiten felüli 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 aza párosítandó instrukciók egyéb párosítás alá eső eleme is eltér 

- a fenti attribútumokon kívül az instrukció bármely eleme(i) eltér(nek) 

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: 



 
 

47 
 

 
 

 
12. ábra Sikertelenül párosított instrukciók státuszai 

 

3.3.9.1.3.3.8.1. Státuszkezelés a T2S-ben 
A KELER valós idejű információt nyújt Ügyfelei részére az elszámolási instrukciók státuszáról. Az ICP-knek 
a KELER, a DCP-knek a T2S küldi a státuszértesítőket. 

A T2S nem kezel a nem párosított státuszokkal kapcsolatos értesítéseket, de amennyiben a párosítás 
helye a KELER, Ügyfeleink továbbra is megkapják ezt az információt. 

 A részleges csatlakozási modellből fakadóan, 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. 

 

3.3.10.3.3.9. Örökítés 
A piaci szereplőkkel történt megállapodás értelmében a T2S örökítési szabályok átvételre kerülnek a hazai FOP 
és DVP elszámolások során már a rendszercsere élesítésétől kezdve. Ezzel összhangban KELER minden 
tranzakciót örökítendőként kezel, az instrukcióban az Ügyfél – a jelenlegi gyakorlattól eltérően – nem kérhet 
napvégi törlést.  
 
A T2S mintájára a KELER a páros tranzakciókat határozatlan ideig – de legfeljebb az elszámolási partnerek 
kétoldalú törléséig, vagy az értékpapír lejáratáig – örökíti. 
 
A páratlan tranzakciók örökítésére továbbra is biztosított a 20 munkanapot követő rendszer általi törlés. 
 
Értéknapos megbízások  
Az előre és visszamenőleges értéknapos instrukciók KELER-be történő beküldésére vonatkozó szabály 20-20 
munkanapra módosul. 
 
 
 

 

3.3.11.3.3.10. Fedezetvizsgálat és könyvelés  
A KELER-ben akkor tekinthető megtörténtnek, véglegesnek az elszámolás, amikor a vonatkozó tranzakcióval 
összefüggő pénz- és értékpapír-terhelések és -jóváírások könyvelése megtörtént a megfelelő pénz- és 
értékpapírszámlákon. Amennyiben pénzelszámolás kapcsolódik az értékpapír tranzakciókhoz, az érintett 
pénzszámlák megadhatók az elszámolási instrukciókban, de akár előre meghatározott alapértelmezett számlák is 
lehetnek. 

Könyvelésre csak akkor kerülhet sor, ha az elszámolási instrukciókban hivatkozott értékpapírszámlákon, vagy 
pénzszámlákon elvégzett fedezetvizsgálat sikeresen megtörtént. 

3.3.11.1.3.3.10.1. T2S Optimalizáció, fedezetvizsgálat és könyvelés 
Mind a BaNCS, 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 
alkalmazása, vagy az összekapcsolt tranzakciók elszámolása esetén). 

Instrukció  
fogadása 

Validáció 
Párosítási  
kísérlet 

Kód: 

 ACCEPTED 

Kód: 

 UNMATCHED 
o CMIS 
o DDAT 
o DMON 

o DSEC 
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3.3.11.2.3.3.10.2. Optimalizáció a T2S-ben 
A T2S kifinomult optimalizációs mechanizmusokat működtet az éjszakai kötegelt (batches) elszámolási 
periódusban. Az optimalizációs eljárások célja, hogy maximalizálják a rendelkezésre álló értékpapírokkal és 
pénzeszközökkel elszámolható volument és értékét, és ez által minimalizálják az elszámolási folyamat végén, 
illetve az elszámolási nap végén maradó nem teljesült tranzakciók számát és értékét. Az optimalizációs 
algoritmus tehát a mennyiség (az elszámolt tranzakciók számának) és az érték (a DVP tranzakciók készpénzes 
ellenértékének) maximalizálása közötti optimális egyensúlyt biztosítja.  
Az elszámolási nap során a KELER a következő optimalizációs eljárásokat biztosítja a T2S-be feladott 
tranzakciókra a T2S elszámolási motorja segítségével:  

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

 részleges elszámolás (partial settlement): azon tranzakciók értékét és számát minimalizálja, amelyek 
értékpapírok hiányában a nap végén elszámolatlanok maradnának – kizárólag DCP üzemmódban érhető 
el, amennyiben a counterparty szintén DCP, vagy Investor CSD.  

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

 

3.3.11.3.3.3.10.3. T2S-be feladandó tranzakciók fedezetének zárolása  
Amennyiben a tranzakciók elszámolási 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 az elszámolási instrukciók T2S-be történő 
kiküldése előtt zárolja az értékpapírokat, illetve a pénzeszközt az erre a célra szolgáló paraméterek ellenőrzés 
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. 

Ha aAz értéknapos instrukciók zárolás napja jövőbeni a T2S felé az érténapot megelőző napon (SD-1) a napzárás 
során, az instrukció Hold státuszban kerülnekkerül kiküldésre a T2S felé az éjszaki elszámolási 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.-re pedig csak akkor kerül sor, ha esedékessé válik a zárolás és a KELER 
a fedezetvizsgálatot sikeresen végrehajtotta.  

Nem történik előzetes zárolás a KELER-ben a dedikált T2S számlákon, amelyekhez szegregált értékpapír- vagy 
pénzszámla kapcsolódik T2S oldalon. 

 

. 

 

3.3.12.3.3.11. Tőzsdei bruttó elszámolások, multinet,FISZER és derivatív tranzakciók, elsődleges 
ügyletek és egyéb piacokhoz kapcsolódó megbízások 

 

A rendszercserét követően a tőzsdei bruttó elszámolásokban (BÉT fixáras, aukciós), a multinet és FISZER 
tranzakciókban, az elsődleges piaci elszámolásokban, valamint a derivatívákhoz és egyéb piacokhoz (pl. 
energiapiacok) kapcsolódó elszámolásokban nem okoz jelentős változást a BaNCS bevezetése. Mindazonáltal az 
EUR ellenében kötött DVP alapú tranzakciókat a KELER feladja a T2S felé elszámolásra (kivéve a multinet 
tranzakciókat). 

 

BÉT fixáras és aukciós ügyletek 

Formázott: Nem Kiemelt
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A tőzsdén kötött fixáras és aukciós ügyletek a BÉT instrukciója alapján DVP alapon kerülnek elszámolásra. A BaNCS 
rendszer bevezetésével, és a T2S-hez történő csatlakozással nem lesz változás ezen tranzakciókat tekintve, kivéve 
az önkötések elszámolását, melyek során a pénzügyi fedezetet is biztosítani kell (ellentétben a jelenlegi 
gyakorlattal). Értékpapír oldalon a jelenlegi gyakorlat nem változik, a fedezetet továbbra is biztosítani szükséges.  

A fixáras és aukciós ügyleteket változatlanul nem lesz lehetséges törölni, módosítani és örökíteni sem, továbbá a 
státuszüzenetekben és az elszámolási konfirmációkban nettó árfolyam jelenik meg ügyletkötési árfolyamként   A 
tényleges elszámolásra ugyanakkor a felhalmozott kamattal együtt (bruttó árfolyamértéken) kerül sor. A tranzakciós 
értesítőkben (státusz, konfirmáció) ezen bruttó érték kerül visszaigazolásra elszámolási összegként. 

Multinet elszámolások 

A KELER KSZF klíring szolgáltatást nyújt a következő értékpapírpiacok számára: Budapesti Értéktőzsde, a BÉT által 
működtetett MTF piac, valamint az MTS Hungary kereskedési platform. E platformokon keletkezett tranzakciók 
elszámolása a KELER-ben a BIS 3. modell szerint pénz- és értékpapír oldali multilaterális nettósítás szerint történik. 
Az ügyletek főként HUF pénznemben számolódnak el, azonban nyitva áll a lehetőség az EUR, vagy bármely más 
külföldi pénznemben történő elszámolásra is. 

A multinet nem-teljesítési eljárás során a számlán elérhető mennyiség MTNF tranzakció típussal számolódik el, míg a 
fennmaradó összeg normál DVP tranzakcióval. 

Tekintettel arra, hogy a KELER KSZF Zrt. amellett döntött, hogy a T2S-hez indirekt módon, a KELER-en 
keresztül kapcsolódik, és nem nyit T2S-ben dedikált számlát sem, a tőzsdei ügyletek T2S-beli elszámolását a 
KELER nem fogja biztosítani. A KELER a multinet tranzakciók elszámolását csak az Ügyfél KELER-ben vezetett, 
nem-dedikált értékpapírszámláján keresztül bonyolítja. Amennyiben T2S dedikált számláról kerül biztosításra a 
multinet fedezet, úgy azt a pozíciót Ügyfeleinknek át kell vezetnie a két számla között. 

Derivatív ügyletek fizikai szállítása (FISZER) 

Hasonlóan a multinet elszámolásokhoz a KELER KSZF instrukciói alapján a KELER DVP alapon számolja el a 
FISZER tranzakciókat. Ebben változást nem hoz a BaNCS rendszer. 

Nem-teljesítés esetén normál DVP tranzakció elszámolás történik. 

 

 

Elsődleges piaci ügyletek 

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

Az örökítési periódus az ilyen típusú tranzakciókra vonatkozóan változatlanul három nap marad. 

Az elsődleges ügyletekre változatlanul nem értelmezett a törlés és módosítás. 

A jelenlegi gyakorlat szerinti értékpapír számlaszámonként alapértelmezett pénzszámla beállítások az elsődleges 
ügyletek kapcsán migrálásra kerülnek. 

 

3.3.13.3.3.12. DVD 
 

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

terhelése történik egy vagy több sorozatú értékpapír jóváírása ellenében. A terhelés és jóváírás egyidejűleg 

történik. A megbízás abban az esetben teljesül, ha a terhelendő és jóváírandó értékpapír(ok) teljes 

mennyiségben az Ügyfelek értékpapír számláján rendelkezésre állnak.  

A DVD tranzakciók instruálása során a KELER-kódot és a 11 hosszú értékpapír számlaszámot kötelezően meg kell 

adni, mind az ügyfél saját oldaláról, mind az elszámolási partner oldaláról. Ez azt jelenti, hogy a DVD 

tranzakciók ebben a tekintetben nem kerülnek harmonizálásra a T2S szel 

 

A DVD típusú tranzakciók tekintetében a rendszercserével az alábbi változások kerülnek bevezetésre:   
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- a nem-teljesült tranzakciók örökítésére nem alkalmazzuk a sztenderd örökítési szabályt (20 munkanap). 
A napvégi el nem számolt DVD tranzakciók automatikusan törlésre kerülnek.  

-  

- DVD instrukciók párosítását, fedezetvizsgálatát és elszámolását minimális késleltetéssel, 15 perces 
batch körökben végezzük. Ebből kifolyólag a DVD tranzakciók elszámolása során nem érvényesül a FIFO 
elv.  

- a DVD tranzakciók a jövőben nem képezik a tranzakció szintű prioritáskezelés tárgyát. Ez azt jelenti, 
hogy a DVD megbízások teljesítésére – értékpapír fedezettség esetén – minden egyéb, magasabb 
prioritású tranzakció elszámolása (pl. multinet elszámolások) előtt sor kerül.DVD tranzakciókra a 
hold/release, valamint az ügyfélprioritás módosítási funkció nem támogatott az új rendszer 
indulásakor, azonban egy későbbi fejlesztés keretében a KELER tervezi ezen funkciók bevezetését 

-  

- DVD tranzakciókra is bevezetésre kerül a tranzakció törlés funkcionalitás a T2S-szel összhangban, azaz 
párosítatlan megbízások esetén egyoldalúan, míg páros tranzakciók esetén kétoldalúan törölhető. 

- allegement üzenetek küldésének támogatása a 3.3.3. fejezettel összhangban. 

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

 

3.3.13.1.3.3.12.1. DVD tranzakciók elszámolása T2S-ben 
A T2S közvetlenül nem támogatja a DVD trazakciók elszámolását, azonban a KELER a DVD ügyletek különböző 
lábainak elszámolása során úgy adja be az instrukciókat a T2S-be, hogy az Ügyfél megbízásait T2S-képes 
/összekapcsolt FOP/ elszámolási instrukciókká alakítja.  

 

3.4. Zárolások 
Értékpapír zárolására Ügyfeleink továbbra is jogosultak megbízást adni a KELER-nek. A KELER a zárolt 
értékpapírokról az Ügyfél kérésére – vagy együttes zárolás esetén kötelezően - hitelesített zárolási, tulajdonosi 
kivonatot állít ki. 
Saját számlás zárolás esetén az Ügyfeleknek a zárolási és egyben a tulajdonosi igazolás is kiállításra kerül, míg 
megbízotti számlás zárolás esetén csak a zárolási kivonat kérhető. 
Változás lesz a jelenlegi gyakorlathoz képest, hogy a zárolások részfeloldása esetén a zárolva maradt 
mennyiségről az eredeti zárolási instrukciókban megadottak szerint készülnek el a letéti illetve tulajdonosi 
igazolások (attól eltérően nem lehet nyilatkozni a részfeloldások esetén).  
 
A zárolások a jövőben az értékpapír lejáratáig szólhatnak, kivéve a VIBER limit zárolások esetén, melynek 
kapcsán a lejárat előtti munkanapig lehet zárolni, illetve a kollaterál zárolások, melynek kapcsán a lejárat 
előtti második munkanapig lehet zárolni. Továbbá értéknapos megbízást kizárólag zárolási instrukció kapcsán 
lehet beküldeni, zárolás feloldás esetén értéknapos megbízás beadása nem lehetséges.  
  
Változás lesz a jelenlegi gyakorlathoz képest, hogy a zárolás induló és lejáró dátuma nem eshet ugyanarra a 
napra (minimum egy munkanap differencia szükséges). 
 
A zárolások végrehajtásaként a könyvelésre került értékpapír pozíciók az alábbi egyenleg típusokban kerülnek 
kimutatásra:  
 
A biztosíték célú zárolások egyenlege tükrözi a KELER és a KELER KSZF által biztosíték célra elfogadott 

kedvezményezetti zárolások keretében zárolt értékpapír pozíciókat. 

A zárolt egyenlegbe a KELER az egyoldalú és együttes zárolások, valamint az MNB kedvezményezettségű 

zárolások végrehajtásaként zárolt értékpapírokat könyveli. 

Alábbiakban az egyes zárolási típusok kerülnek bemutatásra:  
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Egyoldalú és együttes zárolások 
 
A tőzsdei (multinet és derivatív) elszámolásokhoz kapcsolódó ún. fedezeti zárolások az egyszerűsítés érdekében 
az egyoldalú zárolások közé kerülnek.  
Együttes zárolás a jövőben beadható lesz a KID-en és a SWIFT-en keresztül is (ezért a továbbiakban nem lesz 
szükséges az ún. rendelkező levél benyújtására), azonban a lejárat előtti feloldása továbbra is csak mindkét, 
papíron kiadott zárolási igazolás visszaszolgáltatása után történhet. Együttes zárolás beadása a jövőben is 
kizárólag nevesített megbízói számlán (client típusú értékpapír számla) lehetséges. 
 
 
 
 
Kétoldalú és háromoldalú (kedvezményezetti) zárolások 
 
A zárolt értékpapírokra vonatkozóan a Tpt. 144.§ (1) jogszabályi követelményével összhangban az új rendszer 
alapértelmezetten az értékpapírszámla speciális zárolt egyenlegét felelteti meg a törvény által megkövetelt 
zárolt értékpapír-számlának, azaz ebben az egyenlegben jeleníti meg a zárolást. 
 
A jövőben a kedvezményezetti zárolások feloldását a kedvezményezettek a KID rendszeren keresztül 
engedélyezhetik, vagy visszautasíthatják (amennyiben a zároláskor nem került kiadásra Letéti/Tulajdonosi 
igazolás). Ugyanez a folyamat SWIFT-en nem lesz támogatott. Ezekben az esetekben a Kedvezményezettnek 
papíros alapú hozzájárulást kell küldeni a KELER részére a zárolás feloldásához (aláírási lap szerint aláírva és 
eredetiben, faxon vagy szkennelve elküldve). 
 
Kedvezményezetti zárolások esetén a harmadik fél (kötelezett) megjelölése a KELER kód segítségével történik. 
Amennyiben a kötelezett client típusú számlával rendelkezik, a zárolási megbízásban a client KELER kódjának 
megadása szükséges.  
 
Egy adott zárolásra egyszerre csak egy részfeloldás kezdeményezhető, az esetleges második részfeloldás csak 
az első, kedvezményezett általi elfogadása vagy visszautasítása után indítható.  
 
A papíros alapon kezdeményezett Zárolás feloldást kizárólag papíros alapon lehet konfirmálni, a KID-en 

keresztül nem. Ez nem csak a BCP eljárást jelenti, hanem azt is, hogy ahol Letéti/Tulajdonosi igazolás került 

kiadásra, ott továbbra is kizárólag papíros alapon lehet feloldani a zárolást, és azt kizárólag papíros alapon 

lehet konfirmálnia a kedvezményezettnek.  

 
Kollaterál típusú zárolások esetén az értékpapíros és pénzzárolások kizárólag KID-en instruálhatók. 
 
Az alábbi diagram tartalmazza a zárolási tranzakciók folyamatalapú bemutatását: 
 
 

zarolas_flow_chart_.
docx

 
 

 
3.4.1. Zárolás célja (nem kollaterál zárolás esetén) 
 

A zárolási tranzakciók típusai:  

Zárolás típusa 
(SettlementParameters 
<SttlmParams>/ 
BlockTrade <BlckTrad>/ 
Proprietary <Prtry>/ 
Identification <Id>) 

Zárolás célja 

Zárolás céljának kódja 
(SettlementParameters 
<SttlmParams>/ 
BlockTrade <BlckTrad>/ 
Proprietary <Prtry>/ 
Issuer <Issr>) 

Kedvezményezett 

 Egyoldalú zárolás Általános (General) GNRL UNIGEN - 
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Zárolás típusa 
(SettlementParameters 
<SttlmParams>/ 
BlockTrade <BlckTrad>/ 
Proprietary <Prtry>/ 
Identification <Id>) 

Zárolás célja 

Zárolás céljának kódja 
(SettlementParameters 
<SttlmParams>/ 
BlockTrade <BlckTrad>/ 
Proprietary <Prtry>/ 
Issuer <Issr>) 

Kedvezményezett 

(UNBL) Multinet fedezett pozícióra17 
(Multinet covered position) 

MNCP UNIMUL  - 

Derivatív fedezett 
pozícióra18 (Derivative 
covered position) 

DRCP UNIDER - 

Hatósági zárolás 
(Compulsory blocking for 
legal reason) 

CBLR UNICOM - 

Társasági eseményre zárolás 
(Corporate Action) 

CRAC UNICOR - 

Együttes zárolás (JNBL) Általános (General) GNRL JOIGEN - 

Kétoldalú 
kedvezményezetti 
zárolás  (BIBL) 

Általános (General) GNRL BILGEN választható 

Kiegyensúlyozó árampiaci 
biztosíték (Balancing energy 
market operation MAVIR) 

BEMO BILMAV MAVIR 

KÁT (MAVIR) MKAT BILKAT MAVIR 

Kapacitás aukció (Capacity 
auction (MAVIR)) 

CPOD BILCAP MAVIR 

VIBER/GIRO VIGI BILVIB MNB 

Visacard  VISA BILVIS MNB 

Eurocard/Mastercard 
 

EUMA BILEMC 
 

MNB 
 

Háromoldalú 
kedvezményezetti 
zárolás   (TRBL) 

Általános (General) GNRL TRIGEN választható 

 
 
 

3.4.2. Zárolás célja (kollaterál zárolás esetén) 
 
Kollaterál zárolás célok az alábbi zárolás típusok esetén értelmezettek.  

 

Zárolás típusa 
 

Zárolás célja 
Zárolás 
céljának kódja 
 

Kedvezményezett 

Kétoldalú 
kedvezményezetti 
zárolás (BIBL) 

Multinet elszámolás biztosíték (Cash 
trades/Multinet settlement) 

MTNS BLMUL KSZF 

Derivatív elszámolás biztosíték 
(Derivative settlement) 

DERS BILDER KSZF 

CEEGEX CEGX BILCEE KSZF 

KEP NFKP BILFGS KSZF 

Energia piac ECC (Energy Market – 
ECC) 
 

ENLC BILELE 
 

KSZF 
 

   

   

                                                           
17 -22 Ez a zárolási típus csökkenti a kollaterál biztosíték igényt. 
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Zárolás típusa 
 

Zárolás célja 
Zárolás 
céljának kódja 
 

Kedvezményezett 

   

Háromoldalú 
kedvezményezetti 
zárolás (TRBL) 

Multinet elszámolás biztosíték (Cash 
trades/Multinet settlement) 

MTNS TRIMUL KSZF 

Derivatív elszámolás biztosíték 
(Derivative settlement) 

DERS TRIDER KSZF 

 
 

3.4.3. Zárolási jogcímek 
A zárolási instrukció beadásakor a számlatulajdonosnak kötelező megadni a zárolás jogcímét is Tpt. 144.§ 
(2)  jogszabályi követelményeként. A zárolásoknak az alábbi jogcímei lesznek/lehetnek, amelyek közül a 
számlatulajdonosnak kell kiválasztania az adott zárolási tranzakció esetében a megfelelő jogcímet. 

Kollaterál zárolás esetén fix a jogcím: BAIL 

A zárolási jogcímek nem kollaterál zárolás esetén az alábbiak egyike: 

 

Jogcím kód Jogcím angol megnevezése Jogcím magyar megnevezése 

LIEN Lien  zálogjog 

BAIL Bail  óvadék (ide tartozik a KSZF javára zárolt összes biztosíték) 

DECO Deposit in court  bírósági letét 

DCPN 
Deposit in the care of a public-
notary 

 közjegyzői letét 

RFLA 
Registration of filing for legal 
action 

 perfeljegyzés 

EXPO Executory power  végrehajtási jog, 

REOC Restriction on conveyance  átruházás korlátozása, 

RPEM  Right of pre-emption  elővásárlási jog, 

RREP Right of repurchase  visszavásárlási jog, 

RSEL  Right of sell  eladási jog, 

RPUR  Right of purchase  vételi jog, 

PSFM Provision/safeguard measure  biztosítási intézkedés, 

INTM Injunction/temporary measure  ideiglenes intézkedés, 

BLAW Blocking based on law  egyéb jogszabályon alapuló zárolás, 

BJUM 
Blocking based on juridical 
measure 

 egyéb bírósági intézkedésen alapuló zárolás, 

BREM 
Blocking based on regulatory 
measure 

 egy hatósági intézkedésen alapuló zárolás, 

BLCO Blocking based on contract  egyéb szerződésen alapuló zárolás, 

BLIN  Blocking based on instruction  egyéb instrukción alapuló zárolás 

 

Mind a zárolást beadó számlatulajdonos/zárolás végrehajtója, mind a zárolás kedvezményezettje értesítést, 
valamint részletes zárolási riportot kap a jövőben. Háromoldalú zárolás esetén, amikor a számlatulajdonos más 
KELER partner nevében zárol értékpapírt a kedvezményezett részére, a harmadik fél is értesítést kap a KELER-
től. 

A Tpt. 144.§ (4) előírásai miatt a zárolt értékpapírra vonatkozó újabb zárolási instrukció nem lehetséges. 

A zárolás feloldását minden eseten a zárolást eredetileg beadónak kell kezdeményeznie, és a kedvezményezett 
ezt jóváhagyja (letéti igazolás hiányában a KID-en keresztül, letéti igazolás kiadásával továbbra is papír alapú 
bizonylattal), vagy elutasítja. 

A zárolt értékpapírok elvonására a kedvezményezett fél instruálhatja a KELER-t a jóváírandó számlaszám 
megadásával. 
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A KSZF részére biztosítékként adott (biztosíték-célú) zárolások, valamint a kollaterál érintettségű zárolások az 
eddigiektől eltérően lejárat nélkülivé alakulnak át, hasonlóan az MNB felé VIBER/GIRO-limit céllal történő 
zárolásokhoz. 

Különválik a közgyűlések miatti zárolás a tulajdonosi megfeleltetéstől, így a jövőben a megfeleltetés leadható 
lesz a teljes értékpapír mennyiségre.  Ezzel egyidejűleg, de külön folyamatként a pozíciót egyoldalúan 
zároltatni kell a közgyűlés napjáig CRAC zárolási cél azonosítóval.  

Értékpapír zárolások rész- és teljes feloldása esetén a jövőben minden esetben az eredeti zárolási instrukció 
referenciaszámára kell hivatkozni.  

Az új rendszer bevezetésével értékpapír-fedezetlen zárolások Ügyfél általi prioritás módosítására nem lesz 
lehetőség.  Az fedezetlen megbízások az elszámolási ciklus végén rendszer általi törlésre kerülnek.  

Zárolási kivonatok: 

 EP05 – Zárolási kivonat a zárolást végrehajtó számlatulajdonos vonatkozásában 

 EP06 – Zárolási kivonat a zárolás kedvezményezettjének vonatkozásában 

 KOLL01 – Kollaterál kivonat 
 KOLL02 – Kollaterál kivonat – Zárolás kedvezményezettje részére 

 
Óvadék alapítása miatt (Ptk. 5:95. §(3)) a KELER feltünteti az EP05 zárolási kivonaton a dematerializált 
értékpapíron és a fizetésiszámla-követelésen fennálló zálogjogot is, mely kivonatot Ügyfeleinknek az EP01 
állományi kivonattal együtt szükséges kezelniük a jogszabályi megfelelés érdekében. 
 

 

 

 
13. ábra - Új egyenlegtípusok az elszámolási restrikciókhoz kapcsolódóan 

3.5. REPO tranzakciók 
3.5.1. REPO tranzakciók kezelése 

A repo elszámolások kapcsán a KELER továbbra is támogatja az óvadéki és szállításos típusú ügyleteket az új 
rendszer élesítésével. Új repo tranzakció típusként bevezetésre kerül a repo tranzakciók FOP elven történő 
elszámolása, valamint a negatív kamatelszámolás a repo tranzakciókon belül. 

Hasonlóan az FOP és DVP tranzakciók T2S szerinti instrukció beadásához, a repo tranzakciók is a T2S-szel 
harmonizált módon kerülnek beküldésre már az új rendszer bevezetésétől. Ez a korábban részletezett BIC11 
alapú partnerazonosítást jelenti, továbbá kiegészülnek a repo megbízások is a T2S kapcsán bevezetendő új 
attribútumokkal. A  kötésnap megjelölése kötelezővé válik a rendszer élesítésétől, ugyanakkor a counterparty 
számlaszám megadása opcionális lesz.  

Aggregált egyenleg 

Nem elérhető egyenleg 

Várható negatív 
egyenleg 

Kollaterál-ként 
adott egyenleg 

Zárolt és elígért 
egyenleg 

Repo zárolt 
egyenleg 

Választható 
események-ben 

Instruált mennyiség 

Elérhető 
egyenleg 

Aggregált egyenleg 

Nem elérhető egyenleg 

Várható negatív 
egyenleg 

Kollaterál-ként 
adott egyenleg 

Zárolt és elígért 
egyenleg 

Repo zárolt 
egyenleg 

Választható 
események-ben 

Instruált mennyiség 

Elérhető 
egyenleg 

Formázott: Nem Kiemelt
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A tolerancia limit és örökítés tekintetében a rendszercsere nem hoz változást, tehát a mai gyakorlat szerint a 
repok esetében a KELER nem alkalmaz sem tolerancia limitet, sem örökítést, a KELER nap végi törlést 
kezdeményez az el nem számolt FOP illetve DVP repo tranzakciók nyitó és lejáró lába esetén egyaránt. 

A repo kamat (százalék, vagy összeg formában) megadása az új rendszer bevezetésével nem lesz kötelező. 
Elegendő lesz az induló és a lejáró vételár (valamint a lejárati dátum) megjelölése. 

A KELER a jövőben is támogatja a repo ügylet hosszabbítását (teljes -, és részhosszabbításokat egyaránt), 
valamint az induló repo tranzakciók módosítását (hold/release funkció).  

A repo hosszabbítások kapcsán változás lesz, hogy a rReporepo hosszabbítás esetén az eredeti repora törlési 
instrukció, valamint új, meghosszabbított repo megbízás beadása válik szükségessé.szükséges.  

A lejárati lábat továbbra is automatikusan meggenerálja a KELER. 

Amennyiben a lejárati láb elszámolása sikertelen, az óvadéki repo tranzakciók esetén a KELER nem-teljesítési 

eljárást kezdeményez az eladó értékpapír számláján történő zárolás feloldásával és vevőhöz történő 

áttranszferálásával. 

Annak érdekében, hogy a fedezetlen repo lejárati tranzakciók miatt ne alakuljon ki olyan szituáció, amelynek 

során OTC tranzakciók nem teljesíthetők (ami akár multinet nem teljesítést is eredményezhet), a KELER a repo 

tranzakciók prioritásához az OTC tranzakciókhoz képest alacsonyabb prioritást rendel. 

Szállításos repo lejárat napján történő nem-teljesítése esetén a KELER külön eljárást nem kezdeményez az 

eladó és a vevő viszonylatában, a nap végével törlésre kerül a nemteljesített lejáró szállításos repo tranzakció. 

Szintén változás, hogy az eddigi tranzakciós kivonatokon túl a jövőben a lejáró repo tranzakciókról is küld a 
KELER kivonatot (EP08). 

A repo elszámolásokhoz kapcsolódó alábbi új szolgáltatások a rendszercsere élesítéssel kerülnek bevezetésre: 

FOP repo 

FOP repo esetén kizárólag értékpapír elszámolás történik.  Mind a szállításos, mind az óvadéki típus 
elszámolható, és meghosszabbítható lesz. 

Szállításos FOP repo lejárati láb nemteljesítés esetén KELER külön eljárást nem kezdeményez az eladó és a 
vevő viszonylatában, a nap végével törlésre kerül a nemteljesített lejáró szállításos repo tranzakció. 

Negatív kamat 

Negatív kamat is megadható lesz a tranzakcióban, ami azt jelenti, hogy a lejárati láb elszámolási összege lehet 

kisebb, mint az induló lábé. 

Negatív kamat százalékot az instrukcióban közvetlenül megjelölni nem lesz lehetséges, csak az induló és a 

lejáró vételár megadásával. 

 

 

Allegement küldés 

Az FOP és DVP tranzakciók mintájára a KELER allegement üzenetet küld az elszámolási partnerek számára, a 

párosított, vagy törölt tranzakciók esetén pedig allegement visszavonást, illetve törlést. 

Repo hold/release 
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Bevezetésre kerül a hold-release funkció az induló repo ügyletek esetében, ezzel kapcsolatban Ügyfeleink 

részletesebb státuszvisszajelzést kapnak majd a repo ügyletek státuszáról. (A lejáró illetve a meghosszabbított 

repo tranzakciók módosítása, törlése nem lehetséges.) 

Repo hosszabbítás a lejárat napján 

A KELER lehetőséget biztosít a lejárat napján történő repo hosszabbításra vonatkozóan. A lejáró tételek 

prioritáskezelése úgy változik, hogy lejárat napján rendszernyitást követően kerülnek be az elszámolási sorba a 

lejáró tételek, az ügyletkötés napjának sorrendjében.  

Repo hosszabbítási megbízás beadása a jövőben egy törlési instrukció és egy új hosszabbított repo instrukció 

megadásával lesz lehetséges. 

Amennyiben egy repo tranzakció meghosszabbításra került:  

- a hosszabbítás már nem törölhető (azaz nem vonható vissza) az ügyfelek által, 

- valamint amennyiben egy repo tranzakció már meghosszabbításra került, újra meghosszabbítható, 
beleértve az új rendszer élesítésekor elszámolás alatt álló repo tranzakciókat is, melyek migráció 
segítségével kerülnek be a BaNCS rendszerbe.  

Repo előbb lejáratás  

A KELER lehetőséget biztosít a repo lejárati napja előtti elszámolásra is, az érintett mindkét ügyfél együttes 

instrukciója alapján. Az előbb lejáratás interfészen keresztül nem instruálható, kizárólag papíros alapú, szabad 

formátumú levél alapján. Az előbb lejáratás egy, az ügyfelek által megadott munkanap, valamint a módosított 

(időarányos) repo lejárati vételár megadásával történhet.  

A már meghosszabbításra került repok előbb lejáratása nem lehetséges. 

 

3.5.1.1. REPO elszámolás a T2S-ben 
A T2S közvetlenül nem támogatja a repo tranzakciókat, azonban a KELER a repo megbízások különböző lábainak 
elszámolása során úgy adja be az instrukciókat a T2S-be, hogy az Ügyfél megbízásait T2S-képes elszámolási 
instrukciókká alakítja. A DCP-k vagy számlavezetett központi értéktárak szintén tovább élvezhetik a KELER 
repo-val kapcsolatos szolgáltatásaink előnyeit, ICP működési módban. 

 

3.6. Befektetési alapok megbízásainak kezelés 
 

A KELER WARP (Wide Application Routing Platform) rendszere egyszerű, hatékony és gazdaságos hozzáférést kínál a 
befektetési alapok értékesítésével foglalkozó piaci szereplők számára. A WARP fejlesztése során a KELER olyan 
funkciókat hozott létre, amelyek lehetővé teszik a befektetési alapok jegyeinek elszámolásához és forgalmazásához 
kapcsolódó háttérirodai folyamatok automatizálását, kiküszöbölik a hibalehetőségeket, és elősegítik a forgalmazói 
kapcsolatok kiterjesztését.  

 

3.6.1.1. Befektetési alapok megbízásainak elszámolás  
 
A KELER új számlavezető rendszerének (BaNCS) bevezetése a WARP és a háttérrendszer közötti belső kommunikációs 
interfészek, adatstruktúra és folyamatok módosulását eredményezi, így ez elsősorban a WARP-ban lévő törzsadatok 
kezelésében, az elszámolási tranzakciók feldolgozási logikájában és (belső) státuszkezelésben jelent majd 
változásokat.  

 
A WARP működését érintő változások közül a következőkre hívjuk fel szíves figyelmüket: 
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A számlavezető rendszerben nyilvántartott partnerek azonosítása KELER kód (BPID) alapján történik majd a 
jelenlegi KPT azonosító és/vagy értékpapír főszámlák helyett. Ez azt is eredményezi, hogy egy WARP partner 
csak egy KELER kód alá tartozó számlák felett rendelkezhet a jövőben. (Ez a változás azon partnereket érinti, 
akik jelenleg több értékpapír főszámlát kezelnek egy WARP ID alatt.)  
 
Az értékpapírszámlák formátuma megváltozik, így az eddigi külön fő- és alszámla helyett egységesen egy 11 
karakteres számsorozat fogja azonosítani a számlákat. Minden instrukció, riport és felület ehhez az új 
struktúrához igazodik majd.  
 
A KELER-nél vezetett fizetési számlák esetén megszűnnek a jelenlegi, devizanemenkénti külön nyilvántartott 
számlaszámok és helyettük egységesen, ugyanazzal a számlaszámmal rendelkező ún. multidevizás pénzszámlák 
kerülnek bevezetésre. Ennek eredményeként ugyanazt a pénzszámlát lehet majd használni több devizanemhez 
is (előzetes beállítások alapján).  
 
Az értékpapírok kibocsátási és nyilvántartási folyamatának változásai miatt megszűnik a 606060, és 787878 végű 
számlaszámok kötelező használata, a számlatulajdonosok szabadon jelölhetik meg a keletkeztetésre / törlésre 
használatos értékpapír számláikat.  
 
Az elszámolási tranzakciók generálása és státuszkezelése standard ISO20022-es üzenetek felhasználásával fog 
történni, így az elszámolási tranzakció áttekintő képernyőn és listákon új (elszámolási) státuszok jelennek majd 
meg, ezek azonban nem eredményeznek változást az instrukció kezelés státuszaiban. (Megjegyzés: Az 
ISO20022-es interfész bevezetése csak a WARP és BaNCS közötti kommunikációt érinti, Ügyfeleinknek ezzel 
kapcsolatos teendője nincs). 
 
A DVP elvű keletkeztetés és törlés tranzakciók benyújtása egyoldalúvá fog válni, azaz minden tranzakció 
kizárólag az elszámoló fél nevében kerül feladásra a BaNCS felé. (Jelenleg külön eladói és vevői tranzakciók 
generálódnak, majd kerülnek párosításra.)  
 
Megszűnik a FOP visszaváltások során jelenleg használatos külön transzfer típus (az ún. demat transzfer) 
alkalmazása és helyette standard FOP OTC ügyletekkel történik majd a teljesítés.  
 
A trailer fee szolgáltatás előfizetése esetén az aktuális hónap első napjáig visszamenőlegesen is lekérdezhetők 
lesznek az értékpapírszámlákon nyilvántartott állományok. 
 
Az új értékpapírok törzsadatai már az első keletkeztetést megelőzően is elérhetővé válnak a WARP-ban. 
A WARP import és export formátumok leírását, illetve az elszámolási tranzakció áttekintő lista leírását a WARP 
I/O19 dokumentum tartalmazza. 

 

3.6.1.2. Befektetési alapok megbízásainak elszámolás T2S-ben 

A T2S környezetben a WARP rendszer változatlan marad. A szolgáltatás a KELER-en keresztül közvetett módon (ICP 
kapcsolaton keresztül) lesz elérhető. 

 

3.7. Cross-Border elszámolás 
3.7.1. Cross-Border elszámolás a CSD-ben 
A külföldi értékpapírok és a határon átnyúló (cross-border) elszámolások lebonyolítása céljából a KELER 
partneri kapcsolatot alakított ki egyes nemzetközi szolgáltatókkal, mint például a SIX Securities Services (SIX 
SIS) és a Citibank Frankfurt. 

A KELER ezáltal letétkezelői hálózatot biztosít a nemzetközi értékpapírokkal kapcsolatos elszámolási és asset 
servicing szolgáltatások céljából több mint 60 külföldi piacra vonatkozóan. A KELER omnibusz számla struktúrát 
kínál, azonban a számlaszegregáció (kapcsolt számla, linked account) szintén elérhető akár adózási, akár 
szabályozói okokból. 

                                                           
19

 A dokumentum elérhető a KELER honalpján. 
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A határon átnyúló elszámolások során a KELER FOP és DVP elszámolást biztosít Ügyfeleinek, továbbá a társasági 
események lebonyolítását is elvégzi Ügyfelei értékpapír-pozíciói vonatkozásában. A szolgáltatás magában 
foglalja az értékpapírokból származó hozamok beszedését, a társasági események lebonyolítását, a 
meghatalmazotti szolgáltatásokat, valamint az adózási szolgáltatásokat. 

A külföldi értékpapírok nyilvántartását, kezelését és nemzetközi elszámolását a rendszercsere az alábbi 
területeken érinti: 

Elérhetővé válik a KID rendszer felületén a külföldi értékpapír törzsadatok köre, mely adatbázis segítségével 

könnyedén rögzíthetők az új értékpapírok Ügyfeleink rendszereiben.   

Új mezők bevezetése: 
 
A KID felület fejlesztése kiterjed továbbá a cross-border megbízásban megjelölhető mezők bővítésére. 
Tölthetővé válnak az ún. elszámolásokhoz kapcsolódó indikátorok (daylight, delivery without matching, stamp 
duty, beneficial ownership, regisztrációhoz kapcsolódó, opt-out, ex-cum indikátorok), valamint a 
fogadó/szállító, illetve a seller/buyer fél adatai ’egyéb azonosító’ (BIC, név, egyéb azonosító) értékkel 
bővülnek. 
 
A jövőben az ’Elszámolás helye’ (Place of Settlement) mező BIC kód szerint fog megjelenni a KID-en és 
legördülő menüből lehet kiválasztani, ezzel megszűnik annak automatikus, értékpapírhoz történő 
hozzárendelése. Ezzel a megoldással a több értéktárral működő piacokon lesz lehetőség kiválasztani az 
elszámolás pontos helyét.  
 
Új mezőként lehetőséget biztosítunk a deliverer’s/receiver’s custodian (értékpapír szállító/fogadó fél 
letétkezelője) kiegészítő mezők megadására is annak érdekében, hogy az elszámolási instrukcióban megadható 
letétkezelői lánc transzparensebb módon kerüljön megjelölésre.  
 

A T2S-es instrukciós tartalmi elemek harmonizációját szem előtt tartva lehetőség lesz a cross-border 

instrukciókban is a ’Párosítandó referencia’ (common trade reference) mező kitöltésére is. Ennek töltése – 

hasonlóan a T2S matching kritériumokhoz – opcionális lesz.  

A fizetéssel járó cross-border megbízások könyvelése DVP eleven valósul meg. 

Rugalmasan alakíthatóvá válik a számlastruktúra a végbefektetői számlavezetést kötelezően előíró piacokon az 

ún. linked számlatípus alkalmazásával. A KELER továbbra is biztosítja a linked típusú számlákon nyilvántartott 

értékpapírokhoz kapcsolódó amerikai társasági események során igénybe vehető kedvezményes adókulcs 

szerinti adózás lehetőségét. 

A linked számlák tekintetében változatlanul megmarad a korlátozás, mely alapján az ilyen típusú számlát érintő 

instrukciók elszámolása kizárólag cross-border tranzakció keretében számolható el, kivéve, ha a counterparty 

KELER-es értékpapírszámlája is linked típusú.  

Alletétkezelőnkénti rugalmas naptárkezelés kerül bevezetésre az egyes szolgáltatók által meghirdetett 

értékpapír- és deviza elszámolási naptár alapján, továbbá lehetőség lesz egy adott deviza ünnepnapon az adott 

devizában KELER-en belül DVP elszámolásra. 

A KELER által az alletétkezelőinél fenntartott omnibusz számla struktúra miatt az elszámolási folyamatban 
zárolás alkalmazására kerül sor mind értékpapír-, mind pedig pénz oldalon. Ha valamely partner számláján nem 
áll rendelkezésre elegendő készpénz vagy értékpapír fedezet, az instrukciók a CSD Hold funkcionalitás KELER 
általi használatával Hold státuszban kerülnek feladásra. Ha a szóban forgó piac támogatja a pre-advice 
funkcionalitást, Ügyfeleink az elszámolást megelőzően párosítási információt is kaphatnak. 

További támogatott funkciók: 

 Instrukciók STP feldolgozása, sikertelen validáció esetén repair funkció alkalmazása. 
Az STP kritériumokat a KELER a cross-border leiratában teszi közzé piaconként. 
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 Külföldi értékpapír törzsadatok KID-en keresztül történő elérése 

 Minimum kötési egység és az ezen felüli elszámolási lépésköz bevezetése az értékpapír törzsadatban 

 Cross-border megbízás beadása több csatornán keresztül is (KID / KIDIO ISO 20022 / SWIFT ISO 15022) 

 

3.7.2. Cross-Border elszámolás a T2S-ben 
A KELER és alletétkezelője a SIX SIS közötti megállapodás értelmében a KELER T2S csatlakozását követően a 
cross border elszámolások változatlanul T2S-en kívül kerülnek lebonyolításra. 

 

 

3.7.2.1. Központi értéktári Ügyfelekkel (investor CSD-k) szemben történő elszámolások 

magyar kibocsátású értékpapírokban 
Amennyiben Ügyfeleink a T2S-ben egy szintén tag központi értéktári Ügyféllel (jelenlegi információk szerint az 
OeKB) szemben kívánnak elszámolni magyar értékpapírt, úgy az ilyen típusú elszámolások nem hajthatóak végre 
egy hagyományos KELER-en belüli tranzakcióként (Intra CSD elszámolás), hanem ún. Cross-CSD elszámolást kell 
beküldeni a KELER felé. 

 

A Cross-CSD elszámolási instrukció a KID-en a Cross-Border felületről, SWIFT-en pedig MT54x üzenet formájában 
adható be. 

A megbízásokat az alábbi formátumban szükséges tölteni: 

 az elszámolás helye a counterparty értéktára, pl. OeKB BIC kódja 

 a counterparty azonosítására a 11 jegyű BIC kódja használható  

 a counterparty számlaszáma opcionális 

 

Az alábbi OeKB-s példa szemlélteti, hogy mely mezők töltése szükséges az elszámolási instrukciókban: 

 
Mező neve Mező töltése Mező értéke 

Instruáló fél BIC/KELER kódja Kötelező KELER Ügyfele 

Instruáló fél számlaszáma Kötelező Ügyfél KELER-ben vezetett számlaszáma 

Elszámolás helye Kötelező OeKB BIC kódja (OCSDATWWXXX) 

Értékpapírokat fogadó/szállító fél Kötelező OeKB Ügyfelének BIC kódja 

Értékpapírokat fogadó/szállító fél számlaszáma Opcionális OeKB Ügyfél OeKB-nál vezetett számlaszáma 

 

3.8. XETRA elszámolás 
 

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) és a Deutsche Börse AG közötti együttműködés eredményeképpen a BÉT tagjai 

kedvezményes feltételekkel kaphatnak tagságot a DB AG-nél, és közvetlenül a XETRA kereskedési rendszerben 

köthetnek ügyleteket. Ehhez kapcsolódóan a KELER közvetlen számlát hozott létre a Clearstream Banking 

Frankfurt szolgáltatónál, amely központi letétkezelőként vállalja a tranzakciók elszámolását, illetve a Citibank 

Frankfurt-nál, amely alletétkezelőként és klíringszolgáltatóként klíring és elszámolási szolgáltatásokat nyújt a 

KELER részére. Németországi partnereivel való együttműködése révén a KELER közvetlen klíring és elszámolási 

szolgáltatásokat nyújt Ügyfelei részére a XETRA rendszerben végrehajtott értékpapír-tranzakcióik tekintetében. 

A BaNCS rendszer változást hoz a tekintetben , hogy a XETRA ügyletek fedezetét a rendszer az ügylet 

bekerülésének pillanatában (T+1) megkísérli zárolni. 
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A XETRA ügyletekről a KELER az alábbi riportokat küldi Ügyfeleinek napi rendszerességgel: 

 Kötéslista tételek 

 Elszámolt tételek 

 Függő tételek 

 

3.8.1. XETRA elszámolás a T2S-ben 
A XETRA elszámolásokat nem érinti a T2S. 

Habár e tranzakciók EUR-ban domináltak, elszámolásuk a T2S-ben történik, ugyanakkor a fenti 
elszámolási láncból fakadóan ez nincs közvetlen hatással a KELER Ügyfeleire 

 

3.9. KID-ről indított számlaműveletek 
 

3.9.1. KID-ről indított számlanyitási instrukció 
A KID-del rendelkező KELER Partnereknek lehetőségük van Client típusú értékpapír számlanyitási instrukciót 

beadni az eddigiek szerint. Adott elszámolási napon KID-en keresztül nyitott, ügyfél típusú értékpapír számlák 

legkorábban másnaptól alkalmazhatók tranzakciók lebonyolítására. 

A KID-en nyitott Client számlához kapcsolódó pénzszámla azonos lesz a Partner Omnibus with Client számlájához 

rendelt pénzszámlával, az alapértelmezett pénzszámla hozzárendelést tehát az új számla megörökli. 

A számlanyitás történhet a számlaszám utolsó 6 karakterének megadásával és számlaszám megadása nélkül. A 

számlaszám első 5 karaktere a partnerazonosító (KELER kód) első 5 karakterével egyezik meg, ezért a migrált 

partneradatok esetén a számlaszám utolsó 6 karakterének egyedisége biztosított. Az új partnerekhez 

kapcsolódó, rendszer által generált KELER kódok első 5 karakterének egyezősége esetén a számlaszám 

megadása bizonyos szintű korlátozásokkal lehetséges. 

3.9.2. KID-ről indított számlaadat módosítási instrukció 
A Client típusú értékpapír számlák korlátozott adatkörének módosítása KID-en keresztül is elvégezhető. 

KID-en módosítható adatkör: 

 Rövidnév, hosszúnév 

 Cégforma 

 Azonosító száma (típusa nem) 

 Cím adatok 

 Kapcsolattartó adatok 
 

A módosított adat a rendszerek adat szinkronizációja után, pár perc elteltével látható a KID-en. 

3.9.3. KID-ről kezdeményezett számla törlési instrukció 
A KID-del rendelkező KELER Partnereknek lehetőségük van Client típusú értékpapír számlazárási instrukciót 

kezdeményezni. A számlazárás kezdeményezése küldött instrukció sikeres befogadásának visszaigazolása nem 

jelenti a számla valódi törlését. A számla törlése abban az esetben lehetséges, amennyiben a számlán függő 

tranzakció és egyenleg nem mutatható ki. A számla törlése a leírt feltételek teljesülése esetén a következő 

banki nap nyitásával kerül végrehajtásra. 

 

 
 
 



 
 

61 
 

 

4. Kollaterálkezelés 

4.1. Változások a kollaterálkezelésben 
 
Ügyfeleink által igénybe vett szolgáltatások következtében elhelyezendő biztosítékok befogadási és értékelési 
rendszerében a KELER alapvető változást nem tervez. Az elfogadott biztosítékok jól meghatározott köre (pénz, 
értékpapír, bankgarancia) alapvetően nem változik.  
 
Kétoldalú pénz és értékpapír kollaterál célú zárolása esetén a zárolási tranzakcióban opcionálisan kitölthető a 
kötelezett (on behalf) mező. A kötelezett mező feltöltése KELER kóddal lehetséges.  

 Amennyiben a kötelezett (on behalf) mező KELER kóddal feltöltésre kerül, abban az esetben a 
kollaterál zárolási tranzakcióban feltüntetett kötelezett (on behalf) KELER kódján nyilvántartott 
biztosítékigény a zárolt biztosítékeszköz értékével kerül fedezésre a tranzakcióban kötelezően 
megjelölendő szegregációs jellegnek (saját vagy megbízói) és jogcímnek megfelelően. A tranzakcióval 
zárolt pénz illetve papír a megadott pénz/értékpapír számlán kerül könyvelésre, azonban 
biztosítékigény fedezésére a feltüntett kötelezettnél kerül sor. 

 Amennyiben a kötelezett (on behalf) mező nem kerül kitöltésre, akkor a tranzakcióban zárolt eszközök 
értéke az adott számlához tartozó KELER kódon nyilvántartott biztosítékeszközök értékébe kerül 
beszámításba a tranzakcióban megadott szegregációs jellegnek (saját vagy megbízói) és jogcímnek 
megfelelően.   

Háromoldalú zárolás esetén a kötelezett (on behalf) mező kitöltése a fent részletezetteket eredményezi, vagyis 
a kötelezett biztosítékigényét fedezi az adott zárolás, azonban a papír zárolása a zároló KELER kódhoz tartozó 
számláján kerül könyvelésre. Háromoldalú zárolás kizárólag értékpapír esetében lehetséges és háromoldalú 
zárolás esetén a kötelezett értesítést kap a zárolásról. 
 
 
Az értékpapír-biztosítékoknál a számla- és egyenlegkezelés alapvetően változatlan marad. Pénzszámlák 
esetében az elkülönített biztosítékszámlák helyett az adott pénzszámlán kell zárolni a biztosítékként elhelyezni 
kívánt pénzeket, az értékpapírok zárolásához hasonlóan. A zárolási/feloldási funkciók működésével 
kapcsolatban a 3.4. Zárolások fejezetben találhatóak részletesebb információk. 
 
Az eddigi működésnek megfelelően a zárolt biztosíték-eszközállomány naponta egyszer, a napvégi zárással kerül 
átértékelésre, ugyanakkor rendkívüli piaci mozgások esetén sor kerülhet napon belüli átértékelésre, mely 
további, napon belüli biztosítékeszköz elhelyezést vonhat maga után. A KELER KSZF koncentrációs limiteket 
alkalmaz a teljes ügyféloldalról zárolt állományra, így egyes zárolások visszautasításra kerülhetnek, 
amennyiben az limitsértést okozna. 

 

4.1.1. Kollaterálkezelés a T2S-ben 
A kollaterálkezelés közvetlenül nem érintett a T2S által, ugyanakkor a kollaterál miatti zárolásokat adott 

esetben a KELER-nek szükséges feladnia a T2S felé is. 
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5. Központi Értéktári Szolgáltatások 

5.1. Nyomdai úton előállított értékpapírok kezelése 
A nyomdai úton előállított értékpapír kezelésére új számlatípusok kerülnek bevezetésre. Ahogy azt az 1.2.2 

pontban említettük az egyedi letétként kezelt nyomdai úton előállított értékpapírok az Ügyfelek egyedi 

értékpapír letéti számláján (certificate számlatípus) kerülnek jóváírásra, míg a gyűjtő elven letétkezelt 

értékpapírok az Ügyfelek értékpapír letéti számláin (Own, OWC) kerülnek jóváírásra 

Az értékpapírok be- és kiszállítása folyamatában nem történik változás. 

Kibocsátói döntés során érvénytelenné nyilvánított értékpapír sorozata, illetve cégjegyzékből törölt társaságok 

értékpapír sorozata társasági esemény keretében kerül elvonásra a letétkezelők számláiról. 

 

5.2. Dematerializált értékpapírok kezelése 
5.2.1. Nem társasági esemény keretében lebonyolítandó kibocsátások folyamata a KELER-ben 
A KELER tervezi az eDEMAT előtérbe helyezését a dematerializált (röviden: demat) események lebonyolítási 

módjai közül (eDemat /KID /személyes/távolról irányított), majd a KID ezen funkciójának kivezetését. A 

jövőben ezen események kizárólag értékpapír sorozat új kibocsátására, vagy olyan kibocsátói döntések 

végrehajtására irányulnak, melyet nem társasági eseményként kell lebonyolítani. A társasági események körét a 

4. számú melléklet, részleteit az arra vonatkozó pont tartalmazza.  

A kibocsátó a jövőben nem közvetlenül a befektetési szolgáltató keletkeztetési/kibocsátási folyamatra dedikált 

értékpapírszámláján (az eddigi 676767/787878 végű értékpapírszámlákon) írja jóvá a kibocsátott értékpapír 

mennyiséget, hanem a központi értékpapírszámla részeként a kibocsátó részére vezetett és nyilvántartott 

kibocsátói nyilvántartási számlára (Fresh Issuance/Top Up számlára). A kibocsátó ezen nyilvántartási számláról 

osztja le a keletkeztetett értékpapírokat a végső befektető értékpapírszámla-vezetőjének dedikált 

értékpapírszámlájára, illetve fogadja a számlavezető által be nem azonosított értékpapírokat. Továbbá 

megnyitásra kerül a kibocsátó részére egy másik kibocsátói nyilvántartási számla (Reduction számla), melyre a 

részleges törlés keretében bevonandó dematerializált értékpapírokat transzefrálja vissza az érintett 

számlavezető. 

A keletkeztetési folyamat transzparenciáját növelendően bevezetésre kerül szintén a központi 

értékpapírszámla részeként, kibocsátóként egy-egy központi értékpapír nyilvántartási számla (Registrar 

NOSTRO), amelyen a KELER nyilvántartja a kibocsátó által kibocsátott valamennyi demat értékpapírt. 

A kibocsátás akkor teljesül, ha a kibocsátó a kibocsátói nyilvántartási számlájáról az értékpapírt 

maradéktalanul le tudja allokálni a számlavezetők erre a célra dedikált számláira. A leosztásról a 

számlavezetők értesítést (sese.024, sese.025) kapnak. A kibocsátók részére a KELER a honlapján közzé fogja 

tenni az értékpapír leosztáshoz szükséges fájlszerkezetet (excel formátum, DISI fájl) és annak leírását. Ez a 

honlapon található excel tartalmazni fogja a számlavezetők aktuális dedikált számláit. 

Új kibocsátás esetén az értékpapír számlavezetőknek lehetőségük lesz a kibocsátó megkeresése nélkül 

egyoldalúan visszatranszferálni a kibocsátói nyilvántartási számlára a kibocsátó által számukra, vagy Ügyfeleik 

részére leosztott értékpapírokat a KELER Általános Üzletszabályzatában meghatározott 3 munkanapon belül, 

abban az esetben, ha a végső tulajdonost nem sikerül beazonosítaniuk. A határidőt követően a visszatranszfer 

csak kétoldalúan adható be, így a transzfer a kibocsátóval történt párosítást követően teljesül. A kibocsátói 

nyilvántartási számla egyenleget a kibocsátónak ismét le kell osztania. A leosztás csak kétoldalúan adható be, 

így a transzfer (FOP) a letétkezelővel történt párosítást követően fog csak teljesülni. 

Keletkeztetés és rábocsátást követően az aktuális okirat tartalma a továbbiakban pdf formátumban fog 

megjelenni a KID-en. 
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5.2.2. Részleges törlés 
A BaNCS rendszer bevezetésével részleges törlés esetén megszűnik a Számlavezetői nyilatkozat 

visszatranszferről, valamint a KELER fax/e-mail értesítése a technikai számlákra (676767/787878) történő 

transzfer értéknapjára vonatkozóan. A jövőben a részleges törlés folyamata a Kibocsátó instrukciója alapján 

indul, melyben a kibocsátó meghatározza, hogy mely számlavezetők dedikált értékpapírszámlái érintettek az 

értékpapír bevonásban, számlavezetőnként a bevonandó értékpapír mennyiséget, valamint a részleges törlés 

lebonyolítás értéknapját. A KELER rögzíti a kibocsátó által adott instrukció adatait, melyről a BaNCS 

allegementet küld az érintett számlavezetőknek. A számlavezetőknek ezen allegement alapján az abban 

meghatározott határidőig kell ezen mennyiséget visszatranszferálni a kibocsátói nyilvántartási számlára úgy, 

hogy először az allegementben szereplő dedikált számlájára rendezi az Ügyfele számlájáról a bevonandó 

értékpapír mennyiséget. A kibocsátói instrukcióban megadott tranzakciók a számlavezetők által beadott 

transzferek párosodását követően értéknapon megtörténik a részleges törlés, azaz az értékpapírok bevonása 

megvalósul a központi értékpapírszámlán. 

 

5.3. TÁRSASÁGI ESEMÉNYEK KEZELÉSE 
 
A BaNCS rendszer bevezetésével, a T2S-re való felkészülés jegyében, a KELER a társasági események kezelése 
területén egy, az irányadó nemzetközi iparági sztenderdekkel és gyakorlattal harmonizáló megoldás fokozatos 
implementálása mellett döntött. A BaNCS rendszerrel a KELER valamennyi társasági eseménykezeléssel 
kapcsolatos szolgáltatását egy közös platformra helyezi, és lebonyolításukat integrált módon hajtja végre. 

 

5.3.1. Főbb változások a társasági események kezelésében 
A jelenlegi demat események jelentős része (átalakítás, beolvadás, kiválás, split, reverse split, sorozat teljes 
törlése, okirat-csere) a jövőben társasági eseményekbe illesztve kerül lebonyolításra. 

 Az események meghirdetésére, feldolgozására, végrehajtására, könyvelésére, valamint a kiemelt napok 
kezelésére lehetőség szerint az SMPG és CAJWG sztenderdek mentén kerül sor, figyelembe véve az egyes, 
elsősorban törvényi előírásokból fakadó piaci sajátosságok folyamatokba illesztését. Mivel a jövőben a 
jelenlegi demat események jelentős része már társasági eseményként lesz kezelve, változás várható a 
kiemelt napok tekintetében is: 

o Jövőben az eseménynap (pl.: payment date/effective date) a társasági esemény lebonyolításának 
napját fogja jelenteni. Amennyiben az okirat alapján előirányzott esemény hétvégére esik (pl. 
kamatfizetés), az értékpapírhoz beállított munkanapszabály alapján az eseménynap előtte/utána 
munkanapra tolódik. Lesznek olyan események (pl. lejárat miatti törlés - REDM), ahol az esemény 
opciója cash, viszont maga a társasági esemény értékpapír elvonással is jár.  

o Minden olyan társasági eseménynél, amelyhez cash vagy security opció van beállítva, szükséges a 
fordulónap használata, mely minimum 1 munkanap. Így a jövőben értékpapír 
átalakítással/kibocsátással/törléssel járó társasági események minimum 1 napos fordulónappal 
lesznek bonyolíthatóak (pl. MCAL, MRGR). 

 Cégnyilvántartásból törölt társaságok értékpapírjainak kezelése: 

o Dematerializált értékpapírok esetén:  

 amennyiben a KELER tudomást szerez arról, hogy a kibocsátó fel,- vagy vég,- esetleg 
csődeljárás alá került, a KELER az érintett értékpapír sorozatokra társasági eseményt 
(LIQU) rögzít a központi adatbázisba. 

 amennyiben tudomására jut, hogy a cégnyilvántartásból jogerősen törlésre került az 
adott társaság anélkül, hogy az értékpapírok törlése felől a kibocsátó rendelkezett 
volna, a korábban rögzített társasági eseményhez (LIQU) meghatározza a társasági 
esemény értéknapját (PD), amikor törli a megszűnt kibocsátó által kibocsátott 
értékpapírokat a számlavezetők illetve a központi értékpapír nyilvántartási számlákról.  

o Gyűjtő elven kezelt nyomdai úton előállított értékpapírok esetén: amennyiben a KELER tudomást 
szerez a kibocsátó jogutód nélküli megszűnéséről anélkül, hogy a kibocsátó rendelkezett volna a 
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nyomdai úton előállított értékpapírok érvénytelenítéséről vagy megsemmisítéséről, a KELER 
értesíti a Letétkezelőket arról, hogy 30 napon belül kérhetik az érintett értékpapír kiszállítását. 
A kiszállításra vonatkozó igény hiányában, illetve amennyiben a kiszállítás összevont címlet miatt 
nem lehetséges, a KELER az értékpapírokat megsemmisítésükig technikai számlán tartja nyilván. 

 Dematerializált értékpapír-sorozat teljes törlése a jövőben társasági esemény keretén belül valósul meg. 
A törlésre vonatkozó tranzakció értéknapján a számlavezetők értékpapírszámláiról a törlendő értékpapír 
elvonásra kerül a Kibocsátói nyilvántartási számlára (Issuance/Top up), és ezen számláról, valamint a 
Központi értékpapír nyilvántartási számlák együttes mozgatásával a KELER végrehajtja a sorozat teljes 
törlését. A kibocsátók a jövőben sorozat teljes törlését a KID-en, valamint részvény-sorozatok teljes 
törlését az eDEMAT-on nem kezdeményezhetik.  

 A jövőben megszűnik a külön-külön excel táblákban vezetett társasági események listája (előirányzott 
kifizetéssel járó események, közgyűlések, visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetések). Jövőben, a 
felvett társasági eseményekről, illetve azokban történő adatváltozásokról és státuszváltozásokról a CA01 
riporton (CA01-Riport társasági eseményekről) keresztül értesülhetnek a számlavezetők, mely a KELER 
hivatalos honlapján és a KID-en is elérhető lesz. A riport aktualizálásra kerül minden új esemény 
felvétele, valamint meglévő esemény módosítását követően. A riport 120 napos időintervallumot ölel fel, 
90 nappal visszamenőleg és 30 nappal előre mutatva a társasági eseményeket az eseménynap tükrében.  

A CA01 riport tartalmazza: 
o tőzsdei társaságok esetén az utolsó BÉT kereskedési napot (Last trading date) 
o tulajdonosi megfeleltetés esetén (Event with DSCL:Y) a megfeleltetés beküldési határidejét 

(Market deadline) 
o amennyiben az esemény napja ünnepnapra, vagy hétvégére esik, úgy az esemény valós 

lebonyolítási értéknapját (actual payment date) 
o osztalékfizetés esetén az esemény napja (payment date) az osztalékfizetés kezdő napját 

jelenti. 
 

A korábban publikáltakkal ellentétben mégis megmarad a jelenlegi működés egy átalakítás során a zárolások 

örökítése tekintetében.  

5.3.2. Társasági események csoportosítása 
A Társasági események az SMPG és CAJWG ajánlásokkal megegyező esemény kategóriákba kerülnek 
csoportosításra. (A KELER által kezelt 51 db társasági eseményt jelen dokumentum 4. számú mellékleteként 
csatoltuk.) 

5.3.2.1. Értékpapírmozgással járó események (pl. BONU) 
Bónusz részvény kibocsátása (BONU): A kibocsátó a részvényeseknek azonos arányban új értékpapírokat juttat 
vagy a meglévő sorozatban vagy új sorozat kibocsátásával. Ezen társasági esemény értékpapír jóváírással jár 
együtt, és a kibocsátó forgalomban lévő értékpapír mennyiségének növekedésével jár. A KELER ezen társasági 
eseményeket korábban rábocsátással, illetve új sorozat kibocsátásával végezte. 

5.3.2.2. Pénzmozgással járó események (Pl. INTR, DVCA, CAPD) 
Ezen társasági eseményekhez kapcsolódó KELER szolgáltatások nem változnak a rendszercserét követően.  

A kötelező, választható kimenet (opció) nélküli kifizetéssel járó társasági események meghirdetése történhet  

 a kifizetés napja előtt 30 nappal korábban. Amennyiben a demat kötvényről kiállított okirat tartalmaz 
kamatfizetési dátumot (INTR), tőketörlesztési (PRED) dátumot, valamint demat befektetési jegyekről 
kiállított okirat tartalmaz hozamfizetést (CAPG) és tőketörlesztést (REDM), azt a KELER mint előirányzott 
(anticipated) társasági eseményt nyilvántartásba vesz, így arról a kifizetés napja előtt 30 nappal 
korábban tájékoztatja a piacot. Amennyiben a kibocsátó (issuer), vagy a kifizető ügynök (paying agent) a 
meghirdetett anticipated esemény adatait módosítja, annak adatváltozásáról a KELER a CA01-es 
riportban tájékoztatja Ügyfeleit.  

 esetileg, amikor a társaság közgyűlése döntött az osztalék kifizetéséről (DVCA, SHPR), vagy a kibocsátó 
nem határozott meg konkrét kifizetési dátumot, csak a kifizetéshez megfigyelési napot. Ezen társasági 
eseményeket a KELER, a kibocsátó bejelentése alapján hirdeti meg a CA01 riportban. 
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5.3.2.3. Értékpapír- és pénzmozgással járó események (pl. REDM, LIQU, MCAL) 

Értékpapír sorozat lejárat miatti törlése (REDM): ezen eseményt mind kötvény, mind lejárattal rendelkező 

befektetési jegyek teljes törlésére fogja a KELER használni a jövőben. Ha nem a KELER a kifizető ügynök, abban 

az esetben a kibocsátónak a sorozathoz kapcsolódó kifizetés teljesítésének igazolása, valamint befektetési 

jegyek esetén az MNB határozata alapján hajtja végre. Az esemény a kibocsátott értékpapír mennyiség teljes 

törlésével, és az érintett értékpapír-sorozat státusz változásával jár együtt.   

Végelszámolás, csődeljárás, felszámolás végrehajtás (LIQU): amennyiben a KELER tudomást szerez arról, hogy a 
kibocsátó felszámolás, végelszámolás, vagy csődeljárás alá került, a KELER az érintett értékpapír sorozatokra 
társasági eseményt (LIQU) rögzít a központi adatbázisba, mely belekerül a CA01 riportba. Amennyiben a KELER 
tudomására jut, hogy a cégnyilvántartásból jogerősen törlésre került az adott társaság anélkül, hogy az 
értékpapírok törlése felől a kibocsátó rendelkezett volna, a korábban rögzített társasági eseményhez 
meghatározza az értéknapot, amikor törli a megszűnt kibocsátó által kibocsátott értékpapírokat a 
számlavezetők, illetve a központi értékpapír nyilvántartási számlákról. Az esemény lebonyolításához nem kell 
meghatározni fordulónapot. Az esemény a kibocsátott értékpapír mennyiség teljes törlésével, és az érintett 
értékpapír-sorozat státusz változásával jár együtt. 

Értékpapír –sorozat törlése lejárati nap előtt (MCAL): Korábban az egyéb ok miatti törléssel kezdeményezte a 
kibocsátó a sorozat teljes törlését. A KELER a kötvények lejárat előtti törlésére és a lejárat nélküli befektetési 
jegyek törlésére fogja használni ezt az eseményt. Amennyiben nem a KELER a kifizető ügynök, abban az 
esetben a számlavezetők számláiról való elvonás előtt a kibocsátónak igazolni szükséges, hogy a sorozathoz 
kapcsolódó valamennyi kötelezettségét a befektetők felé teljesítette, vagy befektetési jegyek esetén szükséges 
a befektetési jegy törlésére vonatkozó MNB határozat. Az esemény a kibocsátott értékpapír mennyiség teljes 
törlésével, és az érintett értékpapír-sorozat státusz változásával jár együtt. 

5.3.2.4. Értékpapír cserével járó események (pl. DECR, INCR, REDO, CONV, SPLF) 
Amennyiben a KELER-nél a kibocsátó megrendeli az értékpapír cserével járó eseményt, a KELER rögzíti a 
társasági eseményt a központi adatbázisba, mely belekerül a CA01 riportba. Minden értékpapírcserével járó 
társasági esemény lebonyolításánál a kibocsátó rendelkezik a régi és új értékpapír csere arányáról. Ennek 
megfelelően a fordulónapi egyenleg alapján a KELER elvégzi a régi értékpapír-sorozat elvonását számlavezetők 
számlájáról és ugyanezen számlákra az új értékpapír jóváírását a letétkezelők közreműködése nélkül. 

5.3.2.5. Elszámolást nem igénylő események (pl. EXTM, MEET, DSCL, CHAN) 
Amennyiben a KELER-nél a kibocsátó megrendeli az elszámolást nem igénylő társasági eseményét (pl.: 
közgyűlés, rendkívüli közgyűlés, tulajdonosi megfeleltetést, okiratcsere), a KELER rögzíti a társasági eseményt 

a központi adatbázisba, mely belekerül a CA01 riportba. A Tulajdonosi megfeleltetés folyamata (DSCL) az 5.3.4 
pontban kerül kifejtésre. 

 

5.3.3. Társasági események keretében végzett Központi Értéktári szolgáltatások  
 A jövőben olyan társasági események is meghirdetésre kerülhetnek a CA01 riportban, melyek 

lebonyolítása kapcsán a KELER, mint Értéktár nem végez szolgáltatást. MEET, XMET, DVCA esetén ha a 
KELER, mint Értéktár részt vesz az esemény lebonyolításában, az eseményt tulajdonosi megfeleltetés 
(DSCL) eseményhez kapcsolja. 

 Azon társasági események, melyekhez értékpapírszámlákat érintő műveletek végrehajtása szükséges, a 
Központi Értéktár a szükséges tranzakciókat lebonyolítja a számlavezetők és a kibocsátók központi 
értékpapír számláin. 

5.3.4. Tulajdonosi megfeleltetés lebonyolítása  
Megújul a tulajdonosi megfeleltetés szerkezete és feldolgozása. A tulajdonosi megfeleltetés új neve DSCL – 
Disclosure Event. A file formátumú kommunikációt felváltja az xml formátumú üzenetkommunikáció. A KIDIO-
ban részletezettek szerint új elemekkel bővül a tulajdonosi megfeleltetési struktúra.  

Megjelenik a „0”-ás tulajdonosi jelleg, mellyel azon részvényesek feleltethetők meg számlánként összevontan, 
akik nem kívánnak megjelenni a részvénykönyvben. 

Ezen tulajdonosok megfeleltetéséhez nincs szükség tulajdonosi adatokra, kizárólag a számlaszám és a 
darabszám megadására. Ezzel lehetővé válik a teljes pozíció azonosítása. 
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Azon kifizetéssel járó társasági eseményeknél, amihez szükséges a tulajdonosi megfeleltetés, továbbra is 
megadható tulajdonosi tételekben a jóváírandó pénzszámla száma. A számlaszám formátuma hazai 
számlavezetők esetén IBAN formátumú. 

A tulajdonosi adatok beküldése a megszokott módon csomagban történik, minden egyes beküldött csomag 
rendelkezik csomagazonosítóval, de lehetőség lesz a csomagban beküldött tételek egyedi azonosítására is. 
Ezzel lehetővé válik a korábban beküldött csomag teljes törlése, valamint egy – egy tetszőleges tulajdonos 
adatának törlésére is. 

A megfeleltetés fordulónap előtt is beküldhető. A megfeleltetés beküldését követően a BaNCS automatikusan 
státusz üzenetet küld csomag és tétel szinten. 

Fordulónap előtt kizárólag az üzenet struktúrájára vonatkozóan történik ellenőrzés, melynek eredményéről a 
BaNCS rendszer státuszvisszajelzést küld.  

A fordulónapot követően a pozícióhoz történő ellenőrzésről ismét státuszvisszajelzést küld a BaNCS rendszer. 
Ezért előfordulhat, hogy a fordulónap előtt befogadott (ACPT státusz) tulajdonosi adat a fordulónapi állomány 
ellenőrzését követően visszautasításra kerül (PART, REJT státusz). 

A visszautasított/hibás adatok a beadási határidőig ismételten beadhatók KID-en. A visszautasított (REJT) 
csomagok/tételek a további feldolgozásban nem vesznek részt.  

 DSCL üzenet csomagszintű státuszok jelentése:ACPT -> A DSCL elfogadott, vagyis csak hibátlan tételeket 
tartalmaz. 

 REJT -> A DSCL elutasításra került, mert nem felelt meg a validációs szabályoknak, hibás tételeket 
tartalmaz. 

 PART -> Az üzenet részben elfogadott, vagyis tartalmaz visszautasított és elfogadott tételeket is. 

Üzenet csomagban lévő tételekhez tartozó státuszok jelentése: 

 ACPT -> A tulajdonosi adat elfogadott. 

 REJT -> A tulajdonosi adat hiba miatt elutasított  

 

5.3.5. Kifizető ügynöki szolgáltatások 
Kamatfizetés, tőketörlesztés valamint osztalékfizetés során, mind forint mind devizában történő kifizetések 
esetén a KELER továbbra is nyújt kifizető ügynöki szolgáltatást. A kifizetések teljesítéséhez a kibocsátó köteles 
KELER-ben vezetett pénzszámlával rendelkezni. 
A teljesített kifizetéseket követően a KELER a jóváírt tétel beazonosíthatósága miatt ISO20022-es szabványos 
seev.036.001.05 (CorporateActionMovementConfirmation), vagy MT566-os üzenetet küld subscription szerint. 

5.3.5.1. Változások a T2S-hez történő csatlakozással 
A T2S belépést követően az EUR-ban esedékes társasági eseményből fakadó kifizetésnek a T2S-ben kell 
elszámolódnia a T2S-ben dedikált pénzszámlákon, a KELER általi PFoD tranzakciók használatával. 

A forintban történő készpénzfizetés teljesítésére továbbra is a T2S-en kívül kerül sor. 

Osztalékfizetés, Kamatfizetés, Tőketörleszetés névérték változás nélkül ( INTR, DVCAPRED) és reorganizáció 
típusú társasági esemény (pl. MRGR, SPLF) alkalmával a KELER adja fel a T2S-be a szükséges elszámolási 
instrukciókat vagy restrikciókat. 

 

5.3.6. Egyéb szolgáltatások 

5.3.6.1. Részvénykönyv-vezetés 
A KELER továbbra is végez részvénykönyv-vezetési szolgáltatást, melynek alapját, ahogy eddig is, a tulajdonosi 
megfeleltetés biztosítja. A KID-en történő részvénykönyvi bejelentés (állapot és változásjelentés) adattartalma 
a DSCL adattartalmával együtt változik.  

 
A KELER nem írja elő a tulajdonosok külön-külön soron történő feltüntetését részvényszerzésenként. 
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5.3.6.2. Közgyűlés lebonyolításában való közreműködés 
Az új számlavezetési rendszer bevezetése nem érinti ezen szolgáltatás nyújtását. A KELER álláspontja alapján 
függetlenül attól, hogy a kibocsátó igényelte-e a közgyűlésen való részvételhez az értékpapír zárolását vagy 
sem, minden tulajdonos megfeleltetendő, és szerepeltethető a részvénykönyvben. A közgyűlésre való zárolás a 
jövőben független a tulajdonosi megfeleltetéstől.  

5.3.6.3. Tanácsadási szolgáltatások 
A rendszerbevezetés nem érinti ezen szolgáltatás nyújtását. 
 
 

6. ÜGYFELEK ÁLTAL ELÉRHETŐ RIPORTOK, LEKÉRDEZÉSEK 
A kivonatok racionalizálásra, összevonásra kerültek a könnyebb áttekinthetőséget és kezelhetőséget 
elősegítendő. Ennek érdekében a jelenleg elérhető, tartalmilag összetartozó vagy helyenként redundáns 
információt tartalmazó riportok összevonásra kerülnek, a korábbi mintegy 72 riport helyett 24 jól strukturált, 
szolgáltatások szintjén jól elkülönülő kivonat kerül kialakításra. 

A felülvizsgált adattartalom nem jelenti az információtartalom csökkenését, a riportokon minden Ügyfeleink 
szempontjából releváns adat megjelenítésre kerül. A riportok kialakítása során a könnyű értelmezhetőség, 
valamint a kétnyelvűség (magyar, angol) fontos szempontok voltak. Emellett több területen jelenik meg többlet 
információ, vagy hasznos finomítás az új riportok bevezetésével, ezek közül kiemelendő a zárolások (EP05 és 
EP06) területe, amelyre vonatkozó riportok teljesen megújulnak. 

A számlavezető rendszer cseréjének és az Ügyfeleinket érintő kivonatok optimalizálásának eredményeként a 
jövőben az alábbi kivonatok lesznek elérhetők. 
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13. ábra Kivonatok  

Megjegyzés [BMJ1]: CA04 és CA06 

nem EOD riport, hanem adhoc, kérem 
javítani 
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A KELER az új számlavezető rendszerével bevezeti az Ügyfelek által kezdeményezhető lekérdezéseket (Ad-hoc 
lekérdezések). A kivonatok mellett Ügyfeleinknek lehetősége lesz bizonyos adatokhoz lekérdezések formájában 

is hozzáférni, az Ügyfél által preferált gyakorisággal és időpontban.

 
14 ábra Ügyfél lekérdezések 

 
A fenti riportok és lekérdezések részletes tartalmi és technikai leírása az interfész leírásokban (KIDIO, SWIFT 
User Guide) található meg. 
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7. DÍJSZÁMÍTÁS, SZÁMLÁZÁS  

7.1. Díjszámítással kapcsolatos változások 

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.  
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8. MIGRÁCIÓ 

8.1. Migráció a BaNCS élesítésekor 

8.1.1.  Ügyfél- és számlaadatok  

8.1.1.1. Ügyféladatok migrációja 
Valamennyi, az Ügyfeleink által megadott ügyféladat migrálásra kerül a BaNCS rendszerbe. 
Ez alól egyetlen kivétel van: nevesített alszámla esetén az alszámla-tulajdonos hozzájárulása a kibocsátó 
társaság részvénykönyvében való automatikus megjelenítéséhez nem kerül a BaNCS rendszerben tárolásra, ez a 
lehetőség a jövőben megszűnik. 
 
A jelenlegi értékpapír főszámlaszámokból képezi a KELER az ún. KELER kódot, melynek alkalmazásáról és 

képzési módjára az 0.  

KELER kód fejezetben találnak bővebb információt. 

 

8.1.1.2. Számlaadatok migrálása 
Amint az a 1.2.1. Számlastruktúra fejezetben megtalálható, a KELER számlastruktúrája átalakul. Ezzel együtt 
valamennyi jelenleg élő számla az azon szereplő egyenlegekkel együtt migrálásra kerül, azaz a már létező 
alszámlák külön számlákként kerülnek megnyitásra az új rendszerben. Az alszámlákon szereplő egyenlegek 
pedig az adott számla megfelelő egyenlegén kerülnek feltüntetésre. 
A migrációkor nem aktív ép.számlák számkombinációi a BaNCS-ban a KID-en keresztüli nyitással szükség szerint 
újra kiadásra kerülhetnek. 
A számlák/számlaszámok migrálásával kapcsolatosan további információt az 1.2.1. fejezetben találnak. 
 
További fontos információ, hogy az értékpapír számlákra vonatkozó, az ügyletek elszámolási pénzszámláját 
tartalmazó információ megmarad, így az elszámolás helyében a migrációt követően nem lesz változás, a 
jelenlegi beállítások migrálásra kerülnek. 
A transzferfogadási megbízások automatikus generálására vonatkozó beállítást változatlanul migrálja a KELER. 
 
A migrációt követően megjelenő számlák és egyenlegek ellenőrzése a migráció előtti (régi rendszerek) által 
generált záró kivonatok illetve a migrációt követő nyitó egyenlegeket tartalmazó kivonatok összevetésével lesz 
lehetséges.   
 
Az 1.2.1. fejezetben foglaltaknak megfelelően az új számlastruktúrában megjelennek az ún. kibocsátói 
értékpapírszámlák, az értékpapírok keletkeztetését követően az értékpapírok számlatulajdonosokhoz illetve 
tulajdonosokhoz allokálása e speciális számlákon keresztül történik. A kibocsátóként is aktív 
számlatulajdonosok részére ezen kibocsátói számlákat a KELER a migráció keretében automatikusan nem nyitja 
meg, ezek megnyitása külön eljárásban és szerződés alapján történik.  

8.1.2. ISIN kódok és értékpapír törzsadatok 

 Magyar értékpapírok: valamennyi aktív illetve inaktív státuszú értékpapír migrálásra kerül, ezen kívül 
migrálásra kerülnek a még nem keletkeztetett ISIN kódok is.  

 Külföldi értékpapírok: csak azon külföldi értékpapírok kerülnek migrálásra, melyeknek a migráció 
időpontjában KELER-nél vezetett értékpapírszámlán egyenlegük áll fenn. 

8.1.3. Tranzakciók és társasági események 

8.1.3.1. Tranzakciók  
Valamennyi, az élesítés előtt beadott, de el nem számolt tranzakció adatai – beleértve az örökített 
tranzakciókat is – migrációra kerülnek. A migráció részét képezik a repok és zárolások lejárati lábai is - ezen 
tranzakciók esetében a vonatkozó referenciaszámokról később tudunk pontos tájékoztatást adni.  

8.1.4. Társasági események 

A tranzakciókhoz hasonlóan migrálásra kerülnek a KELER számára ismert, az élesbe álláshoz képest a record-
date-et tekintve jövőbeli dátumú társasági események, továbbá azon események is, melyek record date-je a 
múltban volt, viszont payment date-je a jövőben lesz. 
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8.1.5. Díjak és kamatok 

Díjak és kamatok tekintetében a KELER az alábbi metódust fogja alkalmazni: 

8.1.5.1. Kalkuláció 
A migráció időpontjáig esedékes kamat- és díjösszegekre vonatkozó kalkuláció a jelenlegi rendszerekben fog 
megtörténni, ennek megfelelően a számla kiállítását is a jelenlegi rendszer végzi.  

8.1.5.2. Kalkulált kamatok és díjak megfizetése 
A 2016. június hónap után 2016. június 1.-én fizetendő kamatok könyvelése 2016. július 1-én a jelenlegi 
rendszerben fog megtörténni, és az a könyvelt kamatot már tartalmazó egyenleg kerül migrálásra az éles 
átálláskor. 

A migráció időpontjában kiállított számla megfizetése átutalással fizető Ügyfeleink esetében a migrációt 
követően - a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően – átutalással történik; inkasszóval fizető Ügyfeleink számára 
későbbiekben fogunk információt adni a migrációkor esedékes díjfizetés módjáról. 

 

8.1.6. Kivonatok és lekérdezések  

8.1.6.1. Kivonatok 
A jelenlegi gyakorlatnak megfelelően a kivonatok minimum 9 hónapra visszamenőleg elérhetőek lesznek a KID-
en a migrációt követően is, beleértve a rendszercserét megelőző időszakra vonatkozó kivonatokat is. 

8.1.6.2. Lekérdezések 
A migrációt követően múltbeli idősoros adatok nem fognak rendelkezésre állni közvetlenül Ügyfelek által 
történő lekérdezéskor. 
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9. A JÖVŐBEN, AZ ÉLESÍTÉST „KÖVETŐEN BEVEZETNI TERVEZETT 
SZOLGÁLTATÁSOK 

 

Ebben a pontban felsorolásszerűen említjük meg a KELER által, a jövőben bevezetni tervezett szolgáltatásokat. 
A KELER a megvalósítás sorrendiségéről és a bevezetés tervezett ütemezéséről egy későbbi, a BaNCS rendszer 
élesítését követő időpontban hoz döntést, az egyes pontok részletes tartalmáról és prioritásáról lefolytatott 
piaci konzultációkat követően. 

  

Értékpapír elszámolás 

 Repo tranzakciók bővítése 

o futamidő alatti csere a repo értékpapír-fedezetében  
o több értékpapírból álló fedezet lehetősége  
o repo futamidő előtti lejáratása 

 Kapcsolt (linked) tranzakciók 

 Back-to-back tranzakciók 

 T2S-elszámolást nem érintő („domestic”) tranzakciókra optimalizációs batch-elszámolás  

 Értékpapír kölcsönzés 

 Névérték nélküli („non-par-value”) részvények kezelése  

 Hányadrészvények kezelése 

 Törtdarabszám kezelése 

 Értékpapírszámla transzferálása a számlán található összes értékpapírral együtt („portfolió-transzfer”) 

 Kollaterál-szolgáltatások bővítése: 

o külső kollaterálok 

o triparty kollaterál kezelése 

 Csoport szintű kamatszámítás 

 Csoport szintű díjszámítás 

 Reservation (foglalás), earmarking (megjelölés) 

 Cross-border hold-release és prioritás módosítás 

 RWP, DWP 

 External T2S elszámolás 

 Részteljesítés 

 DCP szolgáltatás 

 Teljes körű, automatikus market claim, transformation tranzakció kezelés 

 Opcionális párosítási kritétérium beveztése a KELER partner ügyfelének (buyer/seller) BIC kódjára vagy 
KELER kódjára 

 T+0 repo tranzakciók 

 T2S elszámolási modell: omnibusz értékpapír és KELER-en kívüli pénz számla összekapcsolásának 
lehetősége 

 Feltételes értékpapír transzfer (Conditional Securities Delivery, CoSD)  

 

Pénzforgalom 

Formázott: Bekezdés alapbetűtípusa,
Betűtípus: Calibri, 10 pt, Betűszín:
Automatikus

Formázott: Betűtípus: Trebuchet MS,
10 pt, Nem Kiemelt
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 Állandó megbízások 

 Automatikus konverzió  

 Elszámolási hitel 

 Autokollateralizáció 

 

Társasági eseménykezelés továbbfejlesztése 

 


