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EKB projekt  - 1. hullám jún. 22-én élesedik 

 

Az elmúlt időszakban: 

• a T2S alkalmazás stabilizálása 

• a wave1 Community tesztek lebonyolítása 

• a migrációs próbák sikeres lebonyolítása és 

• a napi működésre / működtetésre való felkészülés volt fókuszban 

 

Olasz piac (Monte Titoli) eltolta élesítési dátumát: 

• egy későbbi, de még a 2. hullám előtti időpontra 

• közvetlen hatásokon túl a többi hullámra gyakorolt pontos következmények 

felmérése folyamatban, de élesíti dátumukat minden bizonnyal nem érinti 

 

Jelenleg az utolsó „simítások” zajlanak az élesbe állás előtt 
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31 August 2015 



KELER-T2S kapcsolat élesítésig vezető út 
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KELER certifikáció folyamata a 3. hullámban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•  5 U2A teszteset 
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CSD User 
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KELER projekt – megszereztük az ECB 
certificate-et 

• Megszereztük az ECB certificate-et, amely a T2S alapfolyamatok sikeres 

end-to-end tesztelését jelenti (T2S GUI-ról és BaNCS-ből indítva is). 

• Intenzív tesztelést folytat a T2S tesztcsapat. 

• Júniustól elkezdődött a multilaterális tesztek előkészítése (pl. cross-CSD 

elszámolások) és végrehajtása. 

 

 

• Megkezdtük a társ-értéktárakkal a közös felkészülést az ősztől esedékes 

operációs és migrációs gyakorlatokra. 

• Migrációs stratégia és specifikáció elkészült. 

• TCS a tervek szerint nyár során szállítja a migrációs megoldást a KELER-

nek. 
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KELER projekt – elkészültek a T2S szolgáltatás- 
és interfész leírások 

• T2S KELER szolgáltatásokra gyakorolt hatásainak publikálása (KELER services 

in a T2S environment) 

• Interfész leírások (ICP üzemmód) publikációja (KIDIO – xml, ISO15022) 

• 2016. februártól indul el a wave 3 piaci tesztelés 

• KELER T2S tréningekre szeptemberben kerülhet sor 

 

• T2S szolgáltatás leírás tartalmazza a harmonizációs témák implementációját 

(kivétel: 18. CAJWG standards – NGM egyeztetés szükséges) 

• T2S mandatory matching fields – 03/31 NUG mucs ülés alapján (3.3. fejezet) 

• Settlement finality 1-3. (3.4. fejezet) 

• Schedule of settlement day and settlement calendar – még egyeztetések 

szükségesek (3.8. fejezet) 

• CASG standards (6.3. fejezet) 
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Összefoglalja a T2S miatti változásokat 

• Hozzáférés a szolgáltatásokhoz 
• ICP üzemmód (XML, ISO15022) 

• DCP üzemmód (teljesen ISO20022) 

• Magyar értékpapírok T2S-be kerülése 

• Részleges csatlakozási modellben lehetséges számlastruktúrák 
• értékpapír oldalon 

• pénz oldalon 

• Place of matching & place of settlement – különböző elszámolási scenariok 
• Intra-CSD settlement 

• Cross-CSD settlement 

• External-CSD settlement 
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Összefoglalja a T2S miatti változásokat 

• Matching összhangba kerül a T2S elvárásokkal 

• T2S referenciát használata 

• Új tranzakció típusok 
• DWP 

• elszámolási restrikciók (ezzel összhangban bővülnek az egyenleg típusok) 

• instrukció k összekapcsolása (linking) 

• feltételes FOP - CoSD 

• CA – transaction management (market claims, transformations) 

 

• T2S elszámolási naptár átvétele 

• Napi feldolgozási üzemidő változása 
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Számlastruktúra a T2S-ben 
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Elszámolási folyamat 
T2S-ben 

Különböző elszámolási forgatókönyvek: 

• ICP / DCP 

• omnibusz / szegregált T2S számla 

• EUR / HUF (nem-T2S deviza) / na. 
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Magas szintű ütemterv 
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2015. május – T2S White Paper update (T2S services in a T2S environment) 

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

2015. júniustól ügyfélkonzultációk (munkacsoportok szintjén) 

 

… ügyfelek felkészülése… 

… KELER tesztek (bilaterális, multilaterális, migrációs)… 

 

2015. szeptember – NUG ülés 

2015. szeptember-október – KELER T2S oktatások 

2015. november / december - NUG ülés 

2016. február – ügyféltesztek kezdete (community teszt) 

2016. szeptember 9-11. – élesítési hétvége 

2016. szeptember 12. – első működési nap 

 

 

 

 



Kontakt:  

Köszönjük a figyelmet! 
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