
 
 

T2S Nemzeti Felhasználói Csoport (NUG) 
 

Elszámolási munkacsoport 
 
 

11. ülés 
 

Budapest, 2013. május 13. 
 

 



Ülés napirendi pontjai 

I. Bevezető, napirend, update 

 

II. T2S Program Plan, kapcsolódó ügyfél szinkronizációs pontok 

 

III. T2S kommunikáció: DCP / NSP fejlemények 

 

IV. Survey on message interaction with T2S – EKB kérdőív kitöltése 

 

V. Következő lépések 

 

VI. Projektet érintő egyéb események 

 

2 



I. Bevezető, napirend, update 

Nemzetközi projekt 
• Program Plan Comprehensiveness (Synchronisation Point 3) április végéről 

május végére csúszott 
• Testing / migration / operations / training témákban aktív szakmai munka 
• Harmonizáció: HSG-n belül az XMAP megalakulása 
• Client readiness reporting: KELER összesített státusza zöld 

 
 

 
Hazai projekt 
• Számlavezető rendszer kiválasztása folyamatban – döntés: július elején 
• Kommunikációs szolgáltatásra (NSP) vonatkozó  pályázat folyamatban 
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II. T2S Program Plan – menetrend szinkronizációs 

pontokkal 
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II. T2S Program Plan – nemzetközi projekt 

státusza 
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II. T2S Program Plan SP1-SP4, 
kapcsolódó ügyfél szinkronizációs pontok
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T2S Program Plan véglegesedik (2013. június) 

UDFS végső verziója elkészül  
(2014. április-május) 

Ekkor kapnak licence-et a kommunikációs 
szolgáltatók (Value Added Network Service 
Provider) ECB-től. (2013. november) Kb. eddig kell 
dönteni a DCP-vé válásról. (2013. október) 

Várható T2S "szinkronizációs pont" a piac számára. 
 

KELER számára fontos mérföldkő a nemzetközi T2S projektben. 
 

Várható lényeges mérföldkő a KELER számlevezető rendszer csere kapcsán. 
 

Egyéb lényeges mérföldkő a nemzetközi T2S projektben. 

 



II. T2S Program Plan SP5-SP6, 

kapcsolódó ügyfél szinkronizációs pontok  
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Várható T2S "szinkronizációs pont" a piac számára. 
 

KELER számára fontos mérföldkő a nemzetközi T2S projektben. 
 

Várható lényeges mérföldkő a KELER számlevezető rendszer csere kapcsán. 
 

Egyéb lényeges mérföldkő a nemzetközi T2S projektben. 

 



II. T2S Program Plan SP7-SP8 és 1. hullám, 

kapcsolódó ügyfél szinkronizációs pontok  
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Élesedik a T2S 1. hulláma (2015. június) 

Kommunikációs tesztek  
ekkortól kezdhetőek meg.  
(2014. augusztus) 

Tesztek megkezdése ECB-vel,  
ekkor adja át a T2S rendszert az 
értéktáraknak. (2014. október) 

Várható T2S "szinkronizációs pont" a piac számára. 
 

KELER számára fontos mérföldkő a nemzetközi T2S projektben. 
 

Várható lényeges mérföldkő a KELER számlevezető rendszer csere kapcsán. 
 

Egyéb lényeges mérföldkő a nemzetközi T2S projektben. 

 



II. T2S Program Plan 2-3. hullámok, 
kapcsolódó ügyfél szinkronizációs pontok  
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Élesedik a T2S 2. hulláma 
(2016. március) 

Ekkor élesedik a KELR-T2S 
kapcsolat a 3. hullámban. 

2014. első félévében 
T2S oktatások 
lesznek ECB által, ezt 
követhetik az ügyfél 
oktatások KELER 
részről. 

Ekkor kezdődik az ügyfélteszt 
a nemzetközi projektben. 

KELER 2013 végéig tervezi 
az új számlavezető  
rendszer specifikációit 
elkészíteni (testreszabás). 

KELER megszerzi az EKB 
licence-t, hogy rendszere T2S 
kompatibilis (2015. június). 
 
Ügyfél fejlesztések várhatóan 
legkésőbb ekkor 
kezdődhetnek. 

KELER 2014 végéig tervezi 
élesbe állítani új számlevezető 
rendszerét.  
Ezt megelőzően ügyféltesztek. 

Tesztek megkezdése ECB-vel,  
ekkor adja át a T2S rendszert az 
értéktáraknak. (2014. október) 

Várható T2S "szinkronizációs pont" a piac számára. 
 

KELER számára fontos mérföldkő a nemzetközi T2S projektben. 
 

Várható lényeges mérföldkő a KELER számlevezető rendszer csere kapcsán. 
 

Egyéb lényeges mérföldkő a nemzetközi T2S projektben. 

 



II. T2S Program Plan 4. hullám és SP17, 

kapcsolódó ügyfél szinkronizációs pontok  
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Élesedik a T2S 4. hulláma 
(2017. február) 

„Tartalék” élesítési 
időpont (20017. május) 

Várható T2S "szinkronizációs pont" a piac számára. 
 

KELER számára fontos mérföldkő a nemzetközi T2S projektben. 
 

Várható lényeges mérföldkő a KELER számlevezető rendszer csere kapcsán. 
 

Egyéb lényeges mérföldkő a nemzetközi T2S projektben. 

 



II. T2S tesztelés menete - áttekintés 
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II. Migráció menete - áttekintés 
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III. T2S kommunikáció: DCP / NSP fejlemények 
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III. T2S kommunikáció: DCP / NSP fejlemények 
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A DCP-vé válás alapfeltételei: 
• Technikai interfész kifejlesztése a T2S platformhoz (T2S üzenet formátum - 

ISO20022, T2S által elfogadott kommunikációs csatorna – SIA/Colt, SWIFT, 
Dedicated Link = CoreNet)  

• ECB licence megszerzése (sikeres tesztelés ECB-vel) 
• CSD / Central Bank licence megszerzése (pl. szerződés, jogosultságok, 

tesztelés) 
• Hozzáférési jogosultság megszerzése a CSD-től / Central Bank-tól a különféle 

T2S szolgáltatásokra 
 
Kapcsolódó anyagok: 
• http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/governance/ag/html/mtg21.en.html 

 
 

http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/governance/ag/html/mtg21.en.html


III. T2S kommunikáció: DCP / NSP fejlemények 
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Value Added Network Service Provider (VA-NSP) témakör: 
 
Mi történt eddig? 
• 2011. december:  SWIFT és SIA/Colt licence-t kap az ECB-től 
• 2012. január: szolgáltatók által Licence Agreement aláírása ECB-vel 
• 2012. július: sikeres megvalósíthatósági tanulmányok 
• 2013. április: megoldás leszállítása ECB felé 

 

Következő fő mérföldkő: 
• 2013. október: ECB elfogadási tesztje a leszállított megoldásra vonatkozóan 
 

Kapcsolódó anyagok: 
• http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/governance/extmtg/html/mtg41.en.h

tml 
 

http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/governance/extmtg/html/mtg41.en.html
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/governance/extmtg/html/mtg41.en.html
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/governance/extmtg/html/mtg41.en.html


III. T2S kommunikáció: DCP / NSP fejlemények 

16 

A hazai projektben a KELER VA-NSP kiválasztása folyamatban van: 
 
• 2013. március: KELER bekérte a két EKB által elfogadott VA-NSP (SWIFT, SIA 

Colt) ajánlatát, amelyek jelenleg elbírálás alatt állnak 
 

• 2013. június-július: tervezett döntéshozatal a győztesről 
 

• 2013 Q2: szerződéskötés, majd az implementáció megkezdődhet 
 

 



IV. Survey on message interaction with T2S 
EKB kérdőív kitöltése 
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Registration Procedures: 
 
The T2S community agreed that under current conditions (e.g. non-harmonised 
information requirements and current T2S specification) T2S actors instructing 
T2S should not use T2S settlement messages as a means of passing registration 
details across the settlement chain.  
 
Question: 
Based on the above T2S agreed rule, please indicate whether settlement 
messages are currently used as a means of transmitting registration information 
in your market. 
 
Answer:  
No, as per current market practices registration is not part of the settlement 
process. Settlement messages are not used as a means of transmitting 
registration information. 
 



IV. Survey on message interaction with T2S 
EKB kérdőív kitöltése 
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Tax info requirements: 
 
The T2S community agreed that as long as the harmonisation on the provision 
of tax information has not taken place, passing additional tax details in T2S 
messages would create major complexities for the investors as well as the 
investor CSDs.  
 
Question: 
Based on the above T2S agreed rule, please indicate whether settlement 
messages are currently used as a means for transmitting tax information in your 
market. 
 
Answer:  

No, settlement-related tax processing is not relevant in Hungary. Settlement 
instructions are not used as a means for transmitting tax information. 
 



IV. Survey on message interaction with T2S 
EKB kérdőív kitöltése 
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Portfolio Transfers: 
 
The T2S community agreed that information on portfolio transfers should be passed 
outside T2S.  
 
Question: 
How is the portfolio transfer information transmitted currently in your market? 
If settlement messages are used to exchange portfolio transfers information then, please 
indicate whether there is a detailed plan/roadmap to phase out the practice? Please include 
steps, procedures and concrete dates in your reply. 
 
Answer:  

Portfolio transfer as a centralized CSD service is not existed in Hungary. Partners currently 
exchange portfolio transfer related information either bilaterally or using settlement 
messages. However, there are no specific fields available in the settlement messages 
assigned for portfolio transfer details, currently the narrative field can be used for this 
purpose. 
By the start of bilateral interoperability testing KELER will implement a new settlement 
system that shall be capable of handling portfolio transfers according to the TFAX 
recommendations. 
 



IV. Survey on message interaction with T2S 
EKB kérdőív kitöltése 
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Bond Stripping and Reconstitution: 
 
The T2S community agreed that the best way to handle bond stripping and 
reconstitution is for the CSD to use the incoming T2S allegement messages in 
order to identify the instruction as “bond stripping” or “reconstitution”.  
 
Question: 
Does your Issuer CSD currently offer bond stripping and reconstitution services to 
its participants? 
Is your CSD planning to use T2S allegement messages in order to trigger the 
validation required for processing of bond stripping and reconstitution in T2S? 
 
Answer:  

No, bond stripping is not recognised as a common market practise in Hungary. 

Should bond stripping become available on the market, KELER agrees to the 
concept of using T2S allegement messages for the purpose of triggering 
validation. 
 



V. Következő lépések 

21 

• További kérdőívek várhatók harmonizációs témákban 
 

• Következő ülés: szükséges esetben még júniusban, illetve várhatóan ősszel 



VI. A projektet érintő egyéb események 
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CRG meeting, 2013.05.15. 
OMG meeting, 2013.05.15. 
UTSG meeting, 2013.05.15. 

CSG Meeting, 2013.05.22.-23. 
PMG Planning Workshop 2013.05.29. 
 

MSG meeting, 2013.06.03.-04. 
OMG meeting, 2013.06.05.-06. 

Harmonisation Steering Group 2013.06.11-12. 
 

AG meeting, 2013.06.18.-19. 
UTSG meeting, 2013.06.18.-19. 

OMG meeting, 2013.06.26. 
PMG Planning Workshop 2013.06.27. 

MSG meeting, 2013.07.01.-02. 
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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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