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Tisztelt Ügyfeleink! 

 

 

Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a magyarországi pénzügyi piacon egyedülálló 

szerepkört betöltő Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (KELER) az elkövetkező bő egy év 

folyamán történetének egyik legjelentősebb beruházása keretében lecseréli a jelenleg 

használt számlavezető rendszerét. A KELER az új rendszer szállításával az indiai Tata 

Csoportba tartozó Tata Consultancy Services-t bízta meg a szeptember első felében 

megkötött szerződésben foglaltak szerint. 

 

 

A KELER és a magyar értékpapírpiac a jelenlegi tervek szerint 2016 őszén csatlakozik az Európai 

Központi Bank egységes európai értékpapír elszámolási platformjához, a Target2 Securities-hez 

(T2S), amellyel a hazai értékpapír piac résztvevői számára egyenes út nyílik az európai 

értékpapírpiac felé. A sikeres csatlakozás egyik előfeltétele az európai központosított rendszerrel 

kompatibilis számlavezető rendszer létrehozása és üzemeltetése, melynek megvalósításával a 

KELER az indiai székhelyű Tata Consultancy Services-t (továbbiakban: TCS) bízta meg. 

 

A TCS egy nemzetközileg elismert beszállító a világ pénz- és tőkepiacain, ügyfelei között jelentős 

értékpapírpiaci szereplők is szerepelnek. A széles tevékenységi körrel rendelkező, az elektronikai és 

kommunikációs szektorban is a világ legjelentősebb szolgáltatói között számon tartott TCS a KELER 

megbízását egy meghívásos pályázat keretében nyerte el. A 2012 őszén elindított Stratégiai 

Modernizációs Program (SMP) 1. fázisának keretében egy több lépcsős, rendkívül alapos 

kiválasztási folyamat eredményeképpen született meg a megállapodás. A KELER a beruházással 

egy korszerű és időtálló megoldásra cseréli le jelenlegi számlavezetési rendszerét, amely új 

lehetőségeket teremt a KELER számára a szolgáltatásai fejlesztésére, a T2S rendszerhez történő 

csatlakozásra, valamint az ebben rejlő üzleti lehetőségek kiaknázására. 

 

A KELER a beruházással egy XXI. századi megoldást vásárol 20 éves számlavezetési rendszere 

kiváltására. A TCS BaNCS rendszere számos újítást hoz a KELER szolgáltatási körében, 

mindamellett a jelenlegi szolgáltatási követelményeknek is eleget tesz. A rendszercsere kiemelt 

céljai között szerepel a KELER és szolgáltatásainak megújítása, oly módon, hogy Ügyfeleink 

számára a mindennapi működésben ez ne jelentsen jelentős változást, azaz a rendszercsere 

következtében szükségessé váló módosítások a lehető legkisebbek legyenek. 

 

A szerződés aláírását követően megkezdődött az SMP 2. fázisa, és már intenzív tárgyalások folynak 

a TCS-el a rendszer részletes specifikációjáról, mellyel együtt közel egy évig tart majd a rendszer 

testreszabása, tesztelése és implementációja. A több hónapig tartó tesztidőszak után - amely a 

KELER általi tesztelésen túlmenően az Ügyfelek számára is lehetőséget biztosít a tesztelésre - a 

jelenlegi tervek szerint 2014 októberében élesedik az új rendszer.  

 

A KELER tervei szerint a 2013 végéig tartó testre szabási (specifikációs) folyamatot követően 2014 

tavaszától várható a tesztelés megkezdése, az ügyféltesztekre pedig 2014 őszén kerülhet sor. 

 

Különösen fontos számunkra, hogy Ügyfeleink mindenkor megfelelő információval rendelkezzenek a 

rendszercsere projekt legfontosabb részleteiről, mihamarabb megismerjék a KELER várható 

szolgáltatás fejlesztéseit, és felmérhessék saját érintettségüket, ebből fakadó lehetőségeiket, ezért a 

projektről rendszeresen, hírlevél formájában beszámolunk, illetve személyes konzultáció keretében 

is számítunk Ügyfeleink támogatására. 

 

 



 

 
 

 

Amennyiben a KELER rendszercsere projektjével kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, 

keresse kollegáinkat az alábbi elérhetőségeken. 

 

 Nyíri Szabolcs  Matuszka Kristóf 

 osztályvezető  osztályvezető 

 Ügyfélkapcsolati és Marketing Osztály    Stratégiai Modernizációs Program 

 Tel: (+36 1) 483 – 6187  Tel:(+36 1) 483 - 6171 

 E-mail: nyiri.szabolcs@keler.hu   Email: matuszka.kristof@keler.hu 
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