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EKB projekt  - 1. hullám júniusban élesedik 

 

2014. október – T2S felhasználói tesztek megkezdése (bilaterális) 

2015. január – 1. hullám multilaterális teszt fázisba lép 

2015. február – EKB bejelenti, hogy szervezetileg és technikailag is készen áll az 

élesítésre  

2015. március – 1. hullám community teszt megkezdődött (ennek keretében a 

KELER sikeresen végrehajtotta a SIX-SIS által előírt teszteseteket) 

2015. március – 1. hullám pre-migrációs szakasza (törzsadatfeltöltés) megkezdődött 

2015. június 19-21. – migrációs hétvége (1. hullám) 

2015. június 22. – első T2S működési nap 

… 

A többi szereplő tovább folytatja a teszteket a megfelelő migrációs hullámra 

vonatkozó projekt terv szerint. 
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KELER-T2S kapcsolat élesítésig vezető út 
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•  5 U2A teszteset 

•  7 A2A teszteset 

CSD User 
Testing 

certification 

•  5 elibility criteria 

•  Harmonizációs 
megfelelés 

CSD 
application 
to access 

T2S services 

2015. május 
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KELER projekt – megkezdtük az EKB teszteket 

• 2014. novemberben a SIA-Colt-tal megtörtént a KELER-T2S kapcsolat kiépítése 

(sikerese lezárt connectivity teszt) 

• TCS januárban szállította a T2S funkcionalitás első részét, megkezdtük 

tesztelését 

• Márciustól EKB tesztek folynak, integráció a platformmal, képesek vagyunk 

üzeneteket cserélni end-to-end 

• Május végéig tervezzük az alapfunkciókra vonatkozó certifikációt (A2A és U2A) 

lezárni  

• Áprilisban esedékes a következő TCS szoftver csomag, ez a további tesztekhez 

szükséges funkciókat tartalmazza 

• Folyamatban a T2S GUI (felület) tesztelése is (sikeresen lezárt U2A certifikációs 

tesztek) 
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Harmonizáció – miben hoz változást? 

 

16 prio1 és 8 prio2 harmonizációs tétel, kiemelten: 

• Matching (2. T2S mandatory matching fields) – kérdőív kitöltés 

• Üzleti nap a T2S-ben (5. Schedule of settlement day) 

• Tranzakciók véglegessége (7-8-9. Settlement finality 1-3.) 

• Társasági esemény kezelés (6. és 18. CASG / CAJWG standards) 

 

További kezdeményezések: 

• Piac specifikus ellenőrzések (MSA / Restriction Rules) 

• Insolvency procedures 
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Üzleti nap a T2S-ben - real-time 05:00-18:00 

• Valós idejű elszámolás a T2S-ben reggel 05:00-től indul 

• 18:00 órakor kezdődik a nap zárása, ennek végeztével elérhetővé válnak a napi 

riportok, megnyílik a következő elszámolási nap 

• 18:00-20:00 óra között értékpapír-instrukciók a T2S-ben nem számolódnak el 

• 20:00-tól indul az éjszakai batch-es elszámolás a T2S-ben. Az éjszakai 

elszámolási körbe a KELER ezt megelőzően feladja az érintett elszámolási 

instrukciókat. 

• A KELER éjszakára bezárja elszámolási rendszerét 

• Az éjszakai elszámolás eredményéről a KELER a következő elszámolási napi real-

time szakasz kezdetekor értesíti ügyfeleit 

 

A T2S-szel a ma 18:00 órán túlra nyúló KELER cut-off-ok felülvizsgálatra 

szorulhatnak. 
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Tranzakciók véglegessége – T2S vagy KELER 

SF1 – moment of ENTRY of transfer order (protected against insolvency procedures) 

• SFD megfelelés nem egységes a piacokon, harmonizált megoldás kell 

• Értéktár definiálja: „moment of validation of transfer order”, lehet a T2S-ben 

vagy a KELER-ben (ICP-k számára KELER) 

 

SF2 – moment of IRREVOCABILITY of transfer order 

• Nincs egyoldalú törlés a matching-et követően 

• Ez történhet a T2S-ben vagy a KELER-ben (ha a matching a KELER-ben van) 

 

SF3 – moment when settlement becomes irrevocable and ENFORCEABLE 

• T2S könyvelés feltétlen, végleges, visszavonhatatlan 

• Ez történhet a T2S-ben vagy a KELER-ben (ha a settlement T2S-en kívüli) 
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Társasági esemény kezelés 

CASG – market claim, transformation, buyer protection (manuális) kezelés 

bevezetése pending ügyletekre 

• BaNCS fogja tudni kezelni, KELER szabályzat változást tesz szükségessé 

 

CAJWG – NGM felé még tavaly javaslatokat küldtünk (egyeztetés alatt) 

• KELER legyen közzétételi hely 

 (CAJWG: központi társasági esemény nyilvántartás kialakítása) 

• Kifizetések egységesen, KELER közbeiktatásával történjenek 

 (CAJWG: Christmas Tree modell bevezetése) 

• Osztalék legyen kifizethető a fordulónapi számlaállományok alapján 

 (CAJWG: kifizetések fordulónapot követően mihamarabb megtörténjenek) 

• Nominee koncepció kiterjesztése, kifizetéshez szükséges adatkör 

felülvizsgálata, visszaigénylési folyamat egyszerűsítése 

 (CAJWG: adólevonás utáni kifizetés és max. adókulcs levonás ha az adókulcs nem megállapítható) 
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Piac specifikus ellenőrzések T2S-ben 

• MSA-k (Market Specific Attribute, piac specifikus törzsadat) szolgálnak arra, hogy 

egyes nemzeti piacok specialitásai megjelenjenek a T2S-ben 

• Kiegészítő értékpapír, számla- és partner törzsadatokról van szó, DCP-k számára 

fontos ismerni őket 

• Ezekre vonatkozó „validációs szabályok” állíthatók be amit a T2S már az 

instrukciók befogadása során ellenőriz és az elszámolás során érvényesít 

 

• Elkészült a magyar piac specifikus törzsadatok és validációs szabályok stabilnak 

nevezhető verziója 

• 4 piac specifikus törzsadat (MSA) 

• ezekhez kapcsolódóan 7 validációs szabálytípust (RT01-RT07) 

• azon belül összesen 53 validációs szabályt definiáltunk (RR) 

 

Végleges publikálás: 2015. novemberig 11 
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RT01 – partner felfüggesztés, partner törlés (12 validációs szabály) 

RT02 – számla felfüggesztés, dormant számla kezelés, számla törlés (24) 

RT03 – értékpapír felfüggesztés, értékpapír törlés (8) 

RT04 – egyedi értékpapír számlán lévő sorszámos nyilvántartású papírok esetén 

plusz KELER validáció szükséges a T2S-ben történő elszámoláshoz, CSD hold (2) 

RT05 – ‚linked’ számlák és más számlák közötti tranzakciók esetében plusz KELER 

validáció szükséges a T2S-ben történő elszámoláshoz, CSD hold (2) 

RT06 – nem T2S-devizában történő elszámolás esetén plusz KELER validáció 

szükséges a T2S-ben történő elszámoláshoz, COSD hold (1) 

RT07 – DCP által beadható tranzakció típusok (4) 



Insolvency procedures (új) 

 

Abban az esetben, ha valamely közvetlen vagy közvetett T2S résztvevő fizetést 

korlátozó eljárás alá kerül 

• információ-átadási kötelezettséget írna elő a T2S 

• az értéktárnak azonnal meg kellene osztania a T2S többi szereplőjével 

az információkat, egységes formátumban, a platformon keresztül 

• mindenkinek egységesen kellene beazonosítania és kezelnie a függő 

tranzakciókat 

 

Az eljárást várhatóan már az első hullámban bevezetnék. 
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Januári T2S kérdőív eredményei 
34 ügyfél kapta meg 

11 visszajelzés érkezett 

T2S stratégia 
• 27% rendelkezik T2S stratégiával, 36% esetében még kidolgozás alatt áll 

• 36% már felállította saját T2S projektjét 

• 91% a KELER T2S Stratégiát feldolgozta, 73%-uk a KELER T2S White Papert is 

 

T2S megközelítés 
• A többség (64%, illetve 55%) nem döntött még arról, tervez-e szegregált ÉP, illetve EUR 

pénzszámlát nyitni a T2S-ben 

• 36% a KELER-en keresztül tervezi a T2S elszámoláshoz szükséges EUR likviditás biztosítását 

 

T2S oktatások 
Ügyfeleink elsősorban : 

1. a KELER interfészek miatti változásokról,  

2. általános T2S ismeretekről, valamint  

3. a technikai működésről várnak tájékoztatást. 
 



Magas szintű ütemterv 
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2015. május – T2S White Paper update 

2015. május – T2S következtében szükséges interfész vált. várható publikálása (ICP) 

2015. május – NUG ülés 

2015. június – KELER T2S oktatások 

 

… ügyfelek felkészülése… 

… KELER tesztek (bilaterális, multilaterális, migrációs)… 

 

2015. szeptembertől ügyfélkonzultációk (munkacsoportok szintjén) 

2015. november / december - NUG ülés 

2016. február – ügyféltesztek kezdete (community teszt) 

2016. szeptember 9-11. – élesítési hétvége 

2016. szeptember 12. – első működési nap 

 

 

 

 



T2S tréning tervezett részletei 
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Tematika 

1. A T2S alapjai (működési elvek, szereplők, 

kommunikáció, funkcionális áttekintés, 

tesztek, stb.) 

2. A KELER csatlakozási modellje 

3. Funkcionális és operatív működés 

(elszámolások, likviditás kezelés, naptár, 

elszámolási nap, stb.) 

Helyszín: KELER, Budapest, Rákóczi út 70-72. 

Időpont: várhatóan 2015. június (2-3 időpont) 

Cél közönség: operatív- és projektvezetők 

Résztvevők: max. 2 fő partnerenként 
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T2S-matching standard „finomítása” 

Az 5. T2S Harmonization Progress Report-ban 

pontosításra fog kerülni a matching standard 

szövege: 

 

• minden T2S-ben elszámolásra kerülő tranzakció 

esetén kötelező lesz a T2S matching kritériumok 

használata függetlenül a párosítás helyétől (T2S 

vagy CSD). 

 

• a standard csak a kötelező párosítási 

kritériumok használatát írja elő, tehát nem 

zárja ki, hogy a CSD-k és ügyfeleik a CSD 

rendszerében addicionális/opcionális mezőket 

használjanak az elszámolási instrukciókban. 

  



KELER T2S-matching implementálása 

A KELER a T2S indulásakor átveszi a T2S kötelező párosítási kritériumait a T2S és a hazai 

elszámolásokra egyaránt, függetlenül a párosítás helyétől. 

 

 

 

 

 

Az ügyfél interfészben minimális változás várható: 

• KELER számlaszám opcionálissá válik  

• Opt-out (tranzakció kivétele a sztenderd tranzakció kezelő mechanizmusok alól) és 

• Ex-cum (szelvénnyel vagy szelvény nélküli kereskedés) indikátorok addicionális mezőként 

bevezetésre kerülnek 

 

Partner azonosításra bevezetésre kerül a BIC11 a párosítás során, de a KELER-ügyfél  kommunikációban továbbra 

is használható marad a KELER kód és a BIC8 (ha a partnert egyértelműen azonosítja).  

BIC kóddal nem rendelkező ügyfelek azonosítása KELER technikai BIC kóddal. 

Elszámolás helye Párosítás helye 
T2S kötelező párosítási kritériumok 

használata 

T2S T2S  

T2S KELER  

KELER KELER  



T2S-KELER matching és Ügyfél interfész 
       BaNCS go-live 



T2S-KELER matching és Ügyfél interfész 
       T2S go-live 



XMAP Matching kérdőív – Vélemények? 

1)  Opcionális párosítási kritériumokban való eltérés (hatékonyság növelése érdekében) 

– Amennyiben a párosítás helye a KELER, úgy a T2S számlaszám figyelembe vétele a párosítás során 

potenciális cross-matching-et eredményezhetne a T2S-ben felállított omnibusz számlastruktúra miatt. 

– Ezért ezekben az esetekben a KELER számlaszám használatát javasoljuk a párosítás során.  

 

Elszámolás helye Párosítás helye 
T2S kötelező párosítási 
kritériumok használata 

Párosítás során használt 
számlaszám 

T2S T2S  T2S 

T2S KELER  KELER 

KELER KELER  KELER 

 

2)   Common trade reference-re vonatkozó piaci gyakorlat kialakítása 

3)   T2S számlaszám kötelezővé tétele 2018-tól 

 

A KELER április 2-ig kell, hogy megküldje a válaszokat az XMAP-nek. 



Kontakt:  

Köszönjük a figyelmet! 
 
 


