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1. Update

• Nemzetközi projekt ütemezés – 9 hónap csúszás az élesítésben
(wave1: 2015. június)

• Framework Agreement végleges

• Aláírás április-június között

• Korai belépést ösztönző díjkedvezmények EKB részről

• 3 skandináv deviza esetében intenzív tárgyalások, CPA aláírás
várhatóan márciusig – ez az árak fenntarthatóságának feltételevárhatóan márciusig – ez az árak fenntarthatóságának feltétele

• NUG ülés (2011. november 18.) – munkacsoport beszámoló

• Társasági események WG ülés (2011. november 30.) –
transformations & buyer protection
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2. Harmonizációs törekvések a T2S-ben

• Technikai harmonizáció mellett új best practice-ok

• Harmonization Steering Group – 17 törekvés

• Ebből egy kiemelt a társasági események, itt az ajánlások már 
elkészültek (CASG) – önálló munkacsoport foglalkozik vele a 
NUG-on belül

• Egy másik kiemelt kérdéskör a cross-CSD elszámolások (T-FAX) • Egy másik kiemelt kérdéskör a cross-CSD elszámolások (T-FAX) 
– itt az ajánlások még csak formálódnak, 12 témában

• A T-FAX tevékenysége közvetlen fogja a befolyásolni az 
elszámolási munkacsoport tevékenységét – kérdőívek 2012-ben

• Fontos megismerni a munkáját

• A KELER részéről Bartal Tímea a T-FAX tagja
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3. Következő lépések

• Framework Agreement publikálása EKB által (hamarosan) 

• Network Service Provider pályázat lezárása EKB által (2011. 
január?) 

• MNB döntése deviza kérdéskörben (várhatóan 2012. év eleje) 

• Társasági események munkacsoport következő ülése (várhatóan 
2011. január) 2011. január) 

• Következő NUG ülés (várhatóan 2011. február-március) 

• Következő Elszámolási munkacsoport ülés (2012. január 10. 
15:00-17:00) 
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4. A projektet érintő egyéb események

• Graphical User Interface WS (2011. december 8.) 

• T-FAX 3. ülés (2011. december 13.) 

• Info Session Stockholm (2011. december 21.) 

• Következő AG ülés (2012. február 1-2.) 
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Köszönöm a figyelmet!
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