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Tisztelt Ügyfeleink! 

 

A KELER Csoport az Igazgatóság döntése értelmében 2012. júliusban elindította az ún. Stratégiai 

Modernizációs Programot. Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a Program elindulásáról és a 

jövőbeni célokról, tervekről. 

A Stratégiai Modernizációs Program célja 

Az európai központi értékpapír-elszámolási platformhoz (Target2-Securities - T2S) történő 

csatlakozás, valamint a KELER középtávú stratégiájában megfogalmazott célok megvalósítása 

érdekében a KELER szándéka, – egy több éves kezdeményezés keretében – hogy megújítsa mintegy 

20 éves számlavezető rendszereit. Ezzel a KELER az elkövetkezendő években egy modernebb, 

versenyképesebb, az Ügyfeleket magasabb színvonalon kiszolgáló értéktár működésének feltételeit 

teremti meg, és már az új rendszerek bevonásával csatlakozik majd 2016-ban a magyar piac a T2S-

hez. 

A Programot a KELER 3 szakaszban tervezi megvalósítani 2012-16 között: 

1. Felmérés, rendszer kiválasztás (2012. július - 2013. június) - az új számlavezető 

rendszer(ek) és beszállítójuk kiválasztása, valamint a T2S követelmények részletes 

felmérése. 

2. Új rendszer implementációja (2013. július - 2015 eleje) – új számlavezető rendszer(ek) 

bevezetése, T2S csatlakozás előkészítése. 

3. T2S csatlakozás (2015-2016) - nemzetközi tesztek a frankfurti központú T2S platformmal, - 

közösen a többi európai értéktárral – majd ezt követően a T2S-KELER kapcsolat élesítése. 

Felmérési és rendszer-kiválasztási szakasz elindulása 

A KELER a Program felmérési és rendszer-kiválasztási szakaszát indította el, amelynek előkészületi 

és tervezési feladatai mára sikeresen befejeződtek. Ennek keretében egy több szakaszos kiválasztási 

procedúra segítségével, a T2S kötelezettségeivel és ütemezésével összhangban, nemzetközi 

pályázat formájában jövő év közepéig kerül kiválasztásra az új rendszer és beszállítója, A KELER az 

új rendszer bevezetésétől belső és külső folyamatainak optimalizálását, működési hatékonyságának 

növelését, addicionális szolgáltatások bevezetését és a T2S megfelelőség biztosítását várja. 

Ezzel párhuzamosan, az Európai Központi Bank (EKB) és KELER közötti T2S-szerződésből fakadóan 

(T2S Framework Agreement) a KELER aktívan vesz részt abban a nemzetközi munkában, amelynek 

keretében a T2S-ben együttműködő 22 európai értéktár és 21 európai jegybank az EKB-val közösen 

alakítja ki a jövőbeni összeurópai értékpapír-piaci működés szervezetét, folyamatait, szabályait. 

A Stratégiai Modernizációs Program első szakaszában ezért tovább folytatódnak a T2S-hez 

kapcsolódó felmérési feladatok. Ezek között szerepel a KELER által választott – a KELER-T2S közötti 

jövőbeni üzleti működés kereteit meghatározó – T2S csatlakozási modell részleteinek kidolgozása, 

valamint a KELER-T2S technikai kapcsolat jövőbeni kommunikációs szolgáltatójának kiválasztása is. 

 

 

 



 

 

 

 

Ügyfeleink érintettsége 

A KELER célja, hogy az említett fejlesztésekkel jelenlegi szolgáltatási színvonalát tovább javítsa, 

valamint szolgáltatásait a piaci igényeknek megfelelően bővítse oly módon, hogy lehetőség szerint az 

átállás minél kevesebb változást követeljen meg a piaci szereplők oldaláról. Ezzel együtt, a 

számlavezető rendszer cseréje (várhatóan 2015. év eleje), valamint a T2S csatlakozás megvalósítása 

(várhatóan 2016 év vége) minden bizonnyal jelentősen érinti majd Ügyfeleinket. Ezért az új 

számlavezető rendszer kiválasztását követően, a piac sikeres felkészülésének biztosítása érdekében 

2013 nyarán megkezdjük a részletes szakmai egyeztetéseket Ügyfeleinkkel. 

Ami a T2S-re történő felkészülést illeti, a Magyar Bankszövetség, a Befektetési Szolgáltatók 

Szövetsége, a Magyar Nemzeti Bank és a KELER már a T2S csatlakozásról szóló döntés 

előkészítésének folyamatában, 2011 júniusában megalapította a hazai T2S Nemzeti Felhasználói 

Csoportot (National User Group - NUG), amelynek jelenleg mintegy 40 tagja van. Ennek keretein belül 

két szakmai munkacsoport is működik, mintegy 15 aktív piaci szereplővel, akik a KELER vezetésével 

kb. havi-kéthavi rendszerességgel találkoznak szakmai témák megvitatására, illetve közös, piaci 

szintű véleményeket, válaszokat adnak az EKB által különböző témában készített kérdőívekre.  

Az elkövetkező években a T2S több téren új piaci gyakorlatot fog megkövetelni, adott esetben 

módosítva a jelenlegi működési és jogi kereteket (pl. az értékpapírokhoz kapcsolódó társasági 

események kezelése terén), mivel komoly európai szintű harmonizációs törekvések zajlanak, amelyek 

bevezetése a T2S működésének megkezdésével együtt esedékes. A Stratégai Modernizációs 

Program elindításával a T2S NUG működése tovább folytatódik, elsősorban a piac T2S-szel 

kapcsolatos információátadás, valamint a T2S piaci érintettségeinek, hatásainak felmérése céljából. A 

T2S piaci érintettségeinek részletekbe menő felmérése a KELER új számlavezető rendszerének 

kiválasztásával összhangban, azt követően kezdődhet meg. 

 

A Stratégiai Modernizációs Program első szakasza tehát elindult és jelenleg a terveknek megfelelően 

halad. A Programmal kapcsolatos lényeges eseményekről a jövőben Ügyfeleinket rendszeresen 

tájékoztatni fogjuk. Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő időszak munkájának, és Ügyfeleink építő 

együttműködésének köszönhetően a KELER érvényben lévő stratégiájával, és az európai 

sztenderdekkel összhangban sikerül megteremtenünk egy modernebb, versenyképesebb magyar 

tőkepiac működésének feltételeit. 
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Tel: 06 1 483-6171 
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