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I. Bevezető, hazai és nemzetközi projekt – update 

Nemzetközi projekt 
 
Változás várható a migrációs hullámok határidejében: 
• az eredeti 3 hullám helyett 4, 
• KELER a harmadik hullámban: 2016. szeptember 12. (kb. 2 hónappal 

korábban) 
 

SP3 – T2S Programme Plan Comprehensivness időpontja: 2013. április 30. 
 
 
Hazai projekt 
 
Pályázat,  új rendszer / szállítói kiválasztás folyamatban  /RFP/ 
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II. T2S Harmonizációs törekvések – update 
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• 2013. januári NUG ülés tárgyalta a KELER által készített HSG riportot 
• Nem érkezett komment a jelentéshez – az változatlanul került az EKB-hez 
• EKB felülvizsgált, konszolidált riportja a 2013. február 28-i AG ülésre: 
 

3 általános témakör törlése: 
– Cross-CSD settlement /T-FAX work/, Registration procedures, CSD ancillary services 
 
Helyettük 3 új témakör bevezetése a T2S instrukciók használatáról: 
– Interaction for registration 
 A regisztrációhoz kapcsolódó információkat T2S-en kívül kell  bonyolítani. 

– Interaction for tax info 
 Az adózáshoz kapcsolódó információkat T2S-en kívül kell  bonyolítani. 

– Interaction for CSD ancillary services 
 A portfólió transzferekhez kapcsolódó információkat T2S-en kívül kell bonyolítani. 
 A bond strippinghez kapcsolódó validációt a T2S által biztosított allegement üzeneteken keresztül kell bonyolítani. 
 

Kék szín bevezetése az értékelésben: 
 Definíció: a T2S piac elérte a teljes megfelelést az adott harmonizációs sztenderd tekintetében, nincs szükség további monitorozásra.  



Magyar piac státusza 
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HSG Riport update – összes T2S piacra 
 PRIORITY 1 ACTIVITIES DEFINITION MONITOR COMPLIANCE 

1 

 T2S MESSAGES 

 T2S ISO 20022 messages G G G 

2  T2S  matching fields G G Y 

3  Interaction for registration – ÚJ G Y x 

4  Interaction for tax info – ÚJ G Y x 

5  Interaction for CSD ancillary services – ÚJ G Y x 

6  SCHEDULE OF SETTLEMENT DAY G G Y 

 CROSS-CSD SETTLEMENT  T-FAX work – TÖRÖLVE Y x x 

7  T2S CORPORATE ACTION STANDARDS G G R 

8 

 LEGAL HARMONISATION 

 Settlement Finality I Y x x 

9  Settlement Finality II G G G 

10  Settlement Finality III G G G 

11  Law applicable/Conflict of Law Y x x 

12  Outsourcing IT services Y x x 

13  SETTLEMENT DISCIPLINE REGIME Y x x 

14  SETTLEMENT CYCLES Y x x 

15 
 OMNIBUS ACCOUNTS 

 Availibility of Omnibus Accounts G G B 

16  Restrictions on Omnibus Accounts G G G 

 REGISTRATION PROCEDURES  TÖRÖLVE Y x x 

17 
 ACCOUNT NUMBERING 

 Securities accounts numbering G Y x 

18  Dedicated cash accounts numbering 
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 PRIORITY 2 ACTIVITIES DEFINITION MONITOR COMPLIANCE 

19 
 CORPORATE ACTION MARKET 
STANDARDS 

 CA market (CAJWG) standards G G R 

20  PLACE OF ISSUANCE Y x x 

21 
 TAX PROCEDURES 

 Withholding tax procedures G Y x 

22  Transaction tax procedures G Y x 

23 
 CROSS-BORDER SHAREHOLDER 
TRANSPARENCY 

Y x x 

24  INVESTMENT FUNDS SETTLEMENT R x x 

25  MARKET ACCESS Y x x 

 CSD ANCILLARY SERVICES  TÖRÖLVE Y x x 

26  SECURITIES AMOUNT DATA G G G 
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III. Matching – HSG riport szerinti státusz 

 Activity: The objective is to agree on a single list of T2S matching fields, and ensure their compliance with the ESF – 
ECSDA matching standards. 

Colour Description Colour Status 

G 

Markets that have explicitly reported that they will 
fully comply with the T2S matching fields. 

G 

KELER shall implement T2S matching rules i.e. 
identification through BIC11-codes and a 
standardized securities account structure. 
New T2S-compliant system implementation is 
on the roadmap of KELER (SMP). 

Y 

Implementation of the harmonisation standard is not 
materialised. However, there is a plan in place to 
comply with the harmonisation standard and there are 
no major technical and regulatory/legal barriers to 
overcome.  

R 

No compliance information has been reported so far, 
or the market reported that they have major issues 
with the current T2S matching fields (i.e. key matching 
fields for them are missing from the T2S list of 
matching fields). 

Action plan 
• NUG discussions, impact analysis 
• International discussions on the topic because of ECB 
   open issues 
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Matching szintjei – T2S vs. jelenlegi gyakorlat 
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crossmatching lehetősége => T2S-ben nyitott kérdés 

*munkaanyag 
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tranzakció kivétele a 
sztenderd tranzakció kezelő 
mechanizmusok alól 

szelvénnyel vagy szelvény 
nélküli kereskedés 

csak FOP esetén 

Párosítási mezők bemutatása – T2S vs. jelenlegi gyakorlat 
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T2S 

KELER 

Párosítási mezők bemutatása – T2S vs. jelenlegi gyakorlat 



A KELER felül fogja vizsgálni a jelenlegi matching rendszert: 

 =>   a KELER vizsgálja a T2S matching koncepció magyar piacra történő  

  bevezetésének lehetőségét 

 => a crossmatching elkerülése érdekében várhatóan javasolt lesz az  

  egyedi ügylet azonosító /common trade reference/ használata 

T2S-ben a matching témakör még ma is képlékeny 

 =>  nemzetközi projekt nyomon követése 

 =>  várható T-FAX kérdőív a témában 

 

Matching – változások a T2S-szel 
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NUG vélemény? 



IV. Elszámolási nap – HSG riport szerinti státusz 

 Acitvity: The objective is the use of a single schedule of the T2S settlement day and a single calendar per currency. 

Colour Description Colour Status 

G 

Some T2S markets have explicitly reported that they 
will fully comply with the T2S times and opening days. 

Y 

KELER has to further assess the feasibility of 
using the night-time settlement cycles offered 
by T2S, but even without this, KELER has to 
restructure its daily processing schedule quite 
significantly. The harmonization with the 
settlement calendar of T2S requires additional 
tasks to be completed. 
New T2S-compliant system implementation is 
on the roadmap of KELER (SMP). Y 

Yellow status is assigned to those markets which have 
identified operational constraints with some of the 
times in the T2S schedule of the settlement day, in 
particular the start of night time settlement.  

R 

Some other T2S markets have been assigned red 
status either because they did not provide compliance 
information, or because they reported major issues 
with the current T2S times.  

Action plan 

• NUG discussions, impact analysis 

13 



Elszámolási nap – T2S vs. jelenlegi gyakorlat 
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*munkaanyag 
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*munkaanyag 



Elszámolási nap – változások a T2S-szel 
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KELER-nek várhatóan át kell strukturálnia az üzemidejét 

 

• dátum váltás/ napnyitás: T-1 18:45-19:30 

• éjszakai elszámolásra instrukciók feladási határideje a T2S-be: 

• likviditás biztosítása 

• elszámolási tranzakciók feladása 

• társasági eseményekből eredő tranzakciók feladása  

• éjszakai elszámolás T2S-ben: T-1 19:30 – T 03:00 

 => az EKB-val történő egyeztetések szerint a KELER nem lesz nyitva az éjszakai   
  elszámolásra, a T2S-ben feldolgozott tranzakciók eredményeit reggel fogadjuk 

• nappali elszámolás: T 8:00-18:00 

• napzárás: T 18:00-18:45 

 

Deviza naptár kérdése 

• devizánként egységes naptár 

 

 

 

NUG vélemény? 

T-1 19:30 



V. Directly Connected Participant /DCP/ 
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A DCP egy technikai szolgáltatás, amely lehetővé teszi a KELER Ügyfeleinek, hogy 
közvetlenül kapcsolódjanak a T2S rendszeréhez, és az értékpapír elszámolási 
szolgáltatásaikat a KELER, mint technikai interfész használata nélkül végezzék. A DCP 
továbbra is a KELER szerződéses ügyfele marad, a közvetlen csatlakozás nem 
befolyásolja a jogi kapcsolatot a KELER és az adott DCP Ügyfél között. A közvetlen 
kapcsolódás lehetősége egy direkt hálózati kapcsolat kiépítését jelenti az Ügyfél a T2S 
között.  

A KELER lehetőséget kíván biztosítani ügyfeleinek a DCP szolgáltatás igénybevételére. 

• KELER felhatalmazás szükséges 

• kizárólag a T2S szolgáltatásai érhetőek el (elszámolási szolgáltatások) 

• az egyéb letétkezelési és value-added szolgáltatások továbbra is KELER-en keresztül 

• különféle DCP profilok felállítása lehetséges (pl. read only vs. full access) 

• tesztelési kötelezettség: Community Testing (2015Q4), DCP Certification (2016Q1) 

 

• a KELER új számlavezető rendszerének tervezett felkészítése a szolgáltatás támogatására 

• az EKB jelenleg készíti az egységes DCP koncepciót, amely összefoglalja a DCP-k feladatait és 
kötelezettségeit 

 határidő az EKB felé: 2013. október 



VI. Következő lépések 
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Következő Elszámolási munkacsoport ülés: 
 

2013. április 30. (kedd) 14:00-16:00 
 
Témák várhatóan: 
• T2S Programme Plan (2013-17) 
• Testing 
• Migration 
 



VII. A projektet érintő egyéb események 
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PMG meeting, 2013.02.25. 
AG meeting, 2013.02.28. 

MSG meeting, 2013.03.04-05. 
CSG meeting, 2013.03.05-06. 

OMG meeting, 2013.03.13-14. 
UTSG meeting, 2013.03.18-19. 

Harmonisation Conference, 2013.03.19. 
CRG meeting, 2013.03.25. 

OMG meeting, 2013.03.26. 
CASG meeting, 2013.04.09. 
Info Session (Ljubjana), 2013.04.10. 

UTSG meeting, 2013.04.23. 
MSG meeting, 2013.04.24. 
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Köszönjük a figyelmet! 
 

Matuszka Kristóf 

Stratégiai Modernizációs Program vezető 

matuszka.kristof@keler.hu 

06 1 483 6171 

 

Neppel Péter 

Nemzetközi Elszámolások 

neppel.peter@keler.hu 

06 1 483 6293 
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