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Ülés napirendi pontjai

1. Bevezető, napirend, update

2. DCP kérdéskör
• 2011. október 11-i párizsi DCP WS
• Ügyfél vélemények (beszélgetés)

3. NUG felé történő riporting előkészítése
• Témák áttekintése (beszélgetés: munkacsoport megalakulása, deviza 

kérdéskör), DCP kérdéskör)

4. Következő lépések

5. A projektet érintő egyéb események



1. Update / Az elmúlt időszak legfontosabb történései

• T2S ütemezés várhatóan módosul
– Szerződéskötés várhatóan: + 4-6 hónappal később (2012. április / 

június)
– Élesítés várhatóan: + 9 hónappal később (2015. június)
– EKB Governing Council döntésre várunk
– A csúszás várhatóan nem érinti az Elszámolási WG ütemezését

• AG ülés (2011. szeptember 28-29.) – árazási kérdések
• Cross-CSD Task Force ülés (2011. október 7.) – várható NUG-os 

piaci konzultációk 2012-ben
• EKB nap Budapesten (2011. október 13.)
• Tallin Info Session (2011. október 25.) – FWA bemutatása
• Társasági események WG ülés (2011. október 26.) – market 

claim-ek kezelése



1. Update / FWA státusza

• Egyelőre lezárultak az alapszerződésről folytatott egyeztetések, 
de több ponton nincs egyetértés (kötelezettségvállalás, 
felmondás, connectivity, tesztelés).

• FWA megküldésre került ESMA-nak (2011. október 12.)
• A mellékletek egyeztetése októberben intenzíven folytatódott (pl. 

projekt terv, tesztelés, connectivity).
• Várhatóan a novemberi Governing Council ülés hagyja jóvá a 

FWA végleges verzióját.
• Aláírási dátumról (2012. április-június) szintén a Governing 

Council dönt.



1. Update / Tervezett ütemezés a hazai projektben

• 2011. év vége – döntés a Forint, mint potenciális T2S-deviza 
kérdéskörében

• 2012. január-április – business case és potenciális modellek 
értékelése

• 2012. január-április – szerződés elemzése
• 2012. április / június – végleges döntés a csatlakozásról / nem 

csatlakozásról
• 2012. június – KELER csatlakozási terve (Adaptation Plan)



4. Következő lépések

• Következő NUG ülés (2011. november 17-22. között)
• AG dokumentumok kiküldése véleményezésre (várhatóan 2011. 

november 22.)
• Következő Elszámolási munkacsoport ülés (2011. december 

6. 15:00-17:00)



5. A projektet érintő egyéb események

• Harmonization Steering Group meeting (2011. november 7.)
• Végleges Framework Agreement (FA) publikálása (2011. 

november 17-ig)
• NUG Expert Group ülés (2011. november 17.)
• AG ülés (2011. november 29-30.)
• NUG Társasági események munkacsoport következő ülése 

(várhatóan 2011. november)
• Graphical User Interface WS (2011. december 8.)
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Köszönöm a figyelmet!

Matuszka Kristóf
matuszka.kristof@keler.hu
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Tapasztalatok deviza kérdéskörben

KELER Zrt.

Nemzeti Felhasználói Csoport (NUG)
Elszámolási munkacsoport ülés

Budapest, 2011. szeptember 14.
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HUF szerepe T2S-ben (in vs. out)
• Csatlakozásról szóló döntési folyamat első állomása
• HUF-csatlakozásról az MNB dönt, a KELER javaslata alapján 
• Döntés ősszel várható, jelenleg vizsgáljuk a HUF bevitelének 

lehetőségét
• Nemzetközi színtéren már születtek informális / formális döntések 

egyes nem EUR országok körében 

Integrated modell (in)

• Minden magyar ISIN a T2S-be 
kerül

• HUF DVP elszámolás 
kötelezően a T2S-ben, 
jegybankpénzben (CeBM)

• HUF likviditást a T2S-ben kell 
biztosítani (Dedicated Cash 
Account)

• Tetszőleges payment / 
settlement banknál

Interfaced modell (out)

• Minden magyar ISIN a T2S-be 
kerül

• DVP HUF láb elszámolása a 
T2S-en kívül

• CSD-nek biztosítania kell az 
értékpapír és pénzláb 
összekapcsolását (Conditional 
Securities Delivery)

• Maihoz hasonló pénzoldali 
elszámolás HUF-ban



Előnyök-hátrányok – a piac szemszögéből
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HUF bevitelével (in) HUF kimaradásával (out)
Szolgáltatások, 
hozzáférés

+ DCP-ként közvetlen hozzáférés a 
T2S-hez

+ Új szolgáltatások válnak elérhetővé

+ DCP-ként közvetlen hozzáférés a 
T2S-hez

+ Specialitások a hazai piacon 
nagyrészt megmaradhatnak

- Új szolgáltatások elérhetősége a 
HUF-ra KELER fejlesztést igényel

Díjak + A külföldi értékpapírokhoz való
hozzáférést javítja, cross-border 
elszámolás költségeit csökkenti (EKB 
eredeti célja)

- Domestic elszámolás drágulhat, mert 
a mai költségekre további T2S díjak 
jönnek rá

+ A külföldi értékpapírokhoz való
hozzáférést javítja, cross-border 
elszámolás költségeit csökkenti 
(EKB eredeti célja)

+ Domestic elszámolás nem drágul, 
várhatóan nem jönnek rá a mai 
költségekre további T2S költségek

Back-office integráció - Közvetlen T2S hozzáférés alakítható ki, 
B/O integráció lehetősége, elmehet 
az elszámolás

+ Helyi piacos marad a HUF 
elszámolás

Versenyhelyzet - Hosszabb távon, értéktári versenynek 
való kitettség asset servicing 
vonalon 

+ Ez várhatóan csak az EUR 
bevezetésével realizálódik

- HUF elszámolás EUR-ra való
konvertálásának veszélye

Szükséges 
beruházások

- Felkészülés, csatlakozás költségei 
(elsősorban a DCP-knél)

+ EUR hazai bevezetésig várhatóan 
kisebb beruházásra van szükség 
piaci oldalról

mk1

mk2



11. dia

mk1 1. Elszámolási munkacsoport ülés alapján kiegészítve.
matuszkak; 2011.10.20.

mk2 1. Elszámolási munkacsoport ülésen elhangzott, hogy az ügyfelek számára nem releváns.
matuszkak; 2011.10.20.



Konklúzió

• Eddig nem merült fel a HUF bevitelének igénye Magyarországon
• KELER nem látja a HUF bevitelének előnyeit a piac számára, és a 

régióról is hasonló információnk van
• Ezzel kapcsolatban bármilyen ügyfél-visszajelzést, kiegészítést 

várunk
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