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Résztvevők 

CÉG NÉV 

BNP PARIBAS Securities Services Farkas Katalin 

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Dénes Nóra 

BÉT Elszámolási Bizottság Horváth Gábor 

Deutsche Bank Zrt. Mónus Attila  

ERSTE Bank Hungary Zrt.  Nagy Magdolna 

ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Füstös Hajnalka 

KELER Zrt. Dudinszky Dóra 

KELER Zrt. Bartal Tímea 

KELER Zrt. Borókné Matus Judit 

KELER Zrt. Matuszka Kristóf 

Magyarországi Volksbank Zrt. Demkó Csilla    

OTP Bank Nyrt. Tóth Miklós 

Raiffeisen Bank Zrt. Tóth Gábor 

Unicredit Bank Hungary Zrt. Hazafi László 



Előzmények 

•T2S TE sztenderdek kialakítása a Corporate Actions Joint Working Group 

(CAJWG) sztenderdek alapján 

• Kötelező T2S CSD implementáció 2014. januárig (T2S User testing) 

• Javasolt a nem T2S ISIN-ek esetén is alkalmazni a standardokat 

• T2S Corporate Actions Subgroup (CASG) támogatja és nyomon követi az 

értéktárak megfelelését, felkészülését 

• 2010 január 1. „Gap analysis survey” 

• 2011 szeptember 2. felmérés szeptember 16-ig 

• T2S AG-nek jelentenek 
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Mandátum 

A hazai T2S-NUG TESEM munkacsoportjának mandátuma, céljai: 

• A T2S projekt keretében a Corporate Actions Sub-Group (CASG) 

által kidolgozott standardoknak történő megfelelést a jelenleg 

érvényben lévő ütemterv szerint 2014. január 1-ig kell biztosítania a 

csatlakozott piacoknak. A standardok a társasági események egyes 

tranzakciókhoz kötődő feldolgozását tekintve adnak iránymutatást. 

• A munkacsoport a NUG-on belül formális keretet ad a társasági 

események témával kapcsolatos piaci vélemények tükröztetéséhez, 

egyeztetések lebonyolításához. A munkacsoport elsődleges feladata 

a standardok megértése, az abból fakadó piaci hatások felmérése, e 

tekintetben piaci konszenzus kialakítása. Ez szolgálhat a KELER 

által az EKB számára a standardok implementációjának állásáról 

adott időközi jelentések elkészítésének egyik alapjául. 
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Működési mód 

• Formális keret biztosítása a piaci szintű szakmai párbeszédre; 

• Szakmai anyagok megvitatása, véleményezése; 

• A jövőbeni, ügyfélérintettséget jelentő társasági esemény kezeléssel 
kapcsolatos feladatok felmérése, egyeztetése a felkészülési és 
implementációs folyamatban. 

• Kb. 4-6 hetente ülések 

• Kommunikáció: e-mail  

• www.keler.hu   

– KELER nyitólap :: Tájékoztató anyagok : TARGET2-Securities 

– http://www.keler.hu/keler/keler.listhead.head.page?nodeid=947 

 

 

 

http://www.keler.hu/
C:/Documents and Settings/DudinszkyD/Local Settings/Temporary Internet Files/Local Settings/Temporary Internet Files/OLKA7/keler.main.page
C:/keler/keler.listhead.head.page?nodeid=15
http://www.keler.hu/keler/keler.listhead.head.page?nodeid=947
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Tervezett ütemezés 2011-12 Q2  

2011 2012 

aug szept okt nov dec jan febr márc ápr máj jún 

Megalakulás 

 T2S TE sztenderdek megismerése 

Ügyfélhatások felmérése, kérdőív kitöltése 

09/20 10/13 

EKB nap 

10/26 ? 

Véglegesítés, 

 KELER  

projekttervbe  

beépítés 

Draft  

Projekt 

terv 

és gap  

analízis 

 

Végleges 

projekt terv 

és gap 

analízis 
  

T2S  KELER 

adaptation 

plan 

  

T2S NUG felé folyamatos riporting 
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T2S célja 

• CSD settlement funkciók outsource-a, finality a T2S-ben valósul meg 

• Minden ISIN központi elérhetősége, jegybankpénzben történő elszámolás 
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Harmonizációs törekvések 

T2S hatékony működésének főbb harmonizációs feltételei: 

 

• Üzenetalapú kommunikáció (ISO 20022) – 2014. január (MSSG) 

• Matching fields, elszámolási nap ütemezése, cut-off time-ok,CSD-

CSD elszámolás folyamata  – 2014. január (xCSDTF) 

• Társasági események kezelése – 2014. január (CASG) 

• Jogi harmonizáció (finality, outsource, stb.) – CSD Regulation (HSG) 

• … 
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IDFS (Internal Detailed Functional Specifications) 

DTS (Detailed Technical Specifications) 

 

SD (Service Description) 

URD (User Requirements Document) v. 5.0. 

BPD (Business Process Description) v. 0.3. 

 

 

 

Szakmai dokumentumok 

GS (General Specifications) 

GTD (General Technical Design) 

GFS (General Functional Specifications) v. 4.0.8. 

UDFS (User Detailed Functional Specifications) v. 1.2. 

UHD (User Handbook) 
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T2S hozzáféréssel rendelkező szereplők 

• EKB, mint működtető 

• Értéktárak 

• Nemzeti Bankok 

• CSD ügyfelek 

• Payment bankok 

Számlák a T2S-ben 

• Értékpapír számla 

• Dedikált pénzszámla (Dedicated Cash Account) 
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T2S szolgáltatások 
Settlement

Services
Level 2

Service

Classes

Level 3

Services

Matching

Optimisation

Allegement

CoSD

Hold / Release

Instruction Cancellation

Business Validation

Settlement Sequencing 

Settlement Posting

Realignment

Linked Instructions

Earmarking / Blocking / 

Reservation

Corporate Actions

Instruction Amendment

Instruction Recycling

Settlement

Services
Level 2

Service

Classes

Level 3

Services

MatchingMatching

Optimisation

AllegementAllegement

CoSDCoSD

Hold / ReleaseHold / Release

Instruction CancellationInstruction Cancellation

Business ValidationBusiness Validation

Settlement Sequencing 

Settlement PostingSettlement Posting

RealignmentRealignment

Linked InstructionsLinked Instructions

Earmarking / Blocking / 

Reservation

Corporate ActionsCorporate Actions

Instruction AmendmentInstruction Amendment

Instruction RecyclingInstruction Recycling

Liquidity

Management

Services

Auto-Collateralisation

EoD Cash Management

Liquidity Transfer

Limit Management

Cash Blocking / Reservation

Level 2

Service

Classes

Level 3

Services

Corporate Action Cash

Liquidity Monitoring Multiple Liquidity Provider

Liquidity

Management

Services

Auto-CollateralisationAuto-Collateralisation

EoD Cash Management

Liquidity TransferLiquidity Transfer

Limit ManagementLimit Management

Cash Blocking / ReservationCash Blocking / Reservation

Level 2

Service

Classes

Level 3

Services

Corporate Action CashCorporate Action Cash

Liquidity MonitoringLiquidity Monitoring Multiple Liquidity ProviderMultiple Liquidity Provider

Static Data

Management

Services

T2S Party data

Roles / Privileges

Cash Account data

Restriction Management 

Securities reference data

T2S System User data

Securities Account data

Static Data Management

Attribute domain data 

Level 2

Service

Classes

Level 3

Services

Static Data

Management

Services

T2S Party dataT2S Party data

Roles / Privileges

Cash Account dataCash Account data

Restriction Management Restriction Management 

Securities reference dataSecurities reference data

T2S System User dataT2S System User data

Securities Account dataSecurities Account data

Static Data ManagementStatic Data Management

Attribute domain data Attribute domain data 

Level 2

Service

Classes

Level 3

Services

Information

Services

Report Generation

Query

Level 2

Service

Classes

Level 3

Services

Status Management

Information

Services

Report GenerationReport Generation

QueryQuery

Level 2

Service

Classes

Level 3

Services

Status ManagementStatus Management

Connectivity/

Communication

Services

Routing

Messaging Services

Technical Validation

Information Security Management

Connectivity types

Message sequencing

Level 2

Service

Classes

Level 3

Services
Direct Connectivity

Connectivity/

Communication

Services

RoutingRouting

Messaging ServicesMessaging Services

Technical ValidationTechnical Validation

Information Security Management

Connectivity typesConnectivity types

Message sequencingMessage sequencing

Level 2

Service

Classes

Level 3

Services
Direct ConnectivityDirect Connectivity
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T2S elszámolási instrukciók 

• T2S elszámolási motor: nincsenek összetett és speciális tranzakciók 

• Éjszakai elszámolási ciklus 

• Részleges elszámolás, optimalizáció, auto-kollateralizáció, kapcsolt 

tranzakciók, feltételes tranzakció, foglalás lehetősége 
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Directly Connected Participant (DCP) lehetősége 

 

• Olyan résztvevő, amely közvetlenül képes használni a T2S 

értékpapír elszámolási szolgáltatásait 

• Partnerek döntése (DCP vs. ICP – Indirectly Connected Party), a 

CSD hozzájárulásával 

• Felkészülési-csatlakozási folyamatra nagy hatással van a döntés 

 

 

 

DCP 
 

• közvetlen T2S szereplő 
technikai értelemben véve, DE 

• nincs jogi kapcsolata az EKB-

vel, csak a CSD-vel 

• CSD hozzájárulása szükséges, 

CSD felelősséget vállal érte 

• CSD ‘copy-t kap’ a DCP 

tevékenységéről 

ICP 
 

• közvetett résztvevő, a CSD-vel 
kommunikál 

• nincs jogi kapcsolat az EKB-vel, 

csak a CSD-vel 

• a CSD kommunikál a T2S-el 
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HUF szerepe T2S-ben (in vs. out) 

• Csatlakozásról szóló döntési folyamat első állomása 

• HUF-csatlakozásról az MNB dönt, a KELER javaslata alapján  

• Döntés ősszel várható 

• Nemzetközi színtéren már születtek informális / formális döntések 

egyes nem EUR országok körében  

 Integrated modell (in) 

 

• Minden magyar ISIN a T2S-be 
kerül 

• HUF DVP elszámolás 
kötelezően a T2S-ben, 
jegybankpénzben (CeBM) 

• HUF likviditást a T2S-ben kell 
biztosítani (Dedicated Cash 
Account) 

• Tetszőleges payment / 
settlement banknál 

Interfaced modell (out) 

 

• Minden magyar ISIN a T2S-be 
kerül 

• DVP HUF láb elszámolása a 
T2S-en kívül 

• CSD-nek biztosítania kell az 
értékpapír és pénzláb 
összekapcsolását  

• Maihoz hasonló pénzoldali 
elszámolás HUF-ban 
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Társasági esemény kezelés a T2S-ben 

• A T2S nem fedi le a társasági események (TE) kezelését 

• TE-kel kapcsolatos tranzakciók elszámolása csak a tagok instrukciói 

alapján történik 

• A TE-el kapcsolatos pénzmozgásoknak a T2S dedikált pénzszámlákon 

meg kell jelennie (ha a deviza bent van a T2S-ben) 

• TE elszámolás elsősorban az éjszakai elszámolási ciklusban történik 

• A harmonizáció jegyében új folyamatok kerülnek kialakításra:„Market 

Claim”, „Transformation”, „Buyer Protection”  
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Az elemzés főbb szempontjai 

• Milyen típusú társasági események esetén használatosak a Market Claim 

(MC)/Transformation (TR)/Buyer Protection/BP) folyamatok? 

• Mely tranzakciók képezhetik MC/TR/BP tárgyát? 

• Az új tevékenység folyamata, jellemzői 

• Különbségek a jelenlegi gyakorlathoz képest 

• KELER ügyfeleinek érintettsége, piaci folyamatok változása, jogszabályi 

változások 
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Market Claim Management  

• Kifizetéssel járó események esetén (a kibocsátó döntése a meglévő ép-t 

nem befolyásolja)  

• készpénz kifizetés (osztalék, kamat, hozam) 

• értékpapír allokáció (részvényosztalék, bónusz részvény) 

• választással járó kifizetés (készpénz vagy részvényosztalék) 

• Érintett tranzakciók a fordulónapon páros, de el nem számolt ügyletek 

• részvények 

• kötésnap megelőzi a TE fordulónapját  

• az ügylet kötésnapja = TE EX napja vagy későbbi illetve az 

elszámolási napja korábbi vagy megegyezik a fordulónappal 

• kötvények  

• az ügylet szerződéses elszámolási napja a TE fordulónapjával 

megegyező (vagy korábbi) 
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Market Claim Management új folyamata 

• MC management bevezetése a KELER-ben (csak az ott vezetett szlák 

szintjén)  

• A MC tranzakció elszámolása független a mögöttes ügylet elszámolásától 

• A folyamat a T2S örökítési időszak alatt (20 nap) minden nap elvégzendő 

• MC tárgyát képező ügyletek beazonosítása a KELER-ben és/vagy a T2S-

ben történik 

• fordulónapi ép. pozíció lekérdezése 

• pending ügyletek lekérdezése 

• érintett ügyfelek beazonosítása, értesítése 

• hozam/kamat/osztalék kalkuláció fordulónapi pozíciók alapján a maximális 

adókulcs figyelembe vételével 

• CA settlement instrukció generálása, T2S-be való beküldése 

• Riporting 
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Nyitott kérdések 

• A MCk gyakorisága a piacon 

• Mennyi és milyen feladat maradna a letétkezelőknél a központi MC 

management bevezetése után? 

• A változások hatása a piaci szereplőkre technikai, üzleti, jogi szempontból  

•A KELER-ben nem kötelező a pénzszámlavezetés. Milyen módon történne 

a pénz kompenzáció?  

• A standardok bevezetése maga után vonhatja az adó visszaigénylések 

számának növekedését. Milyen mit jelent ez az ügyfelek szempontjából?  

22 



Transformations 

• KELER által kötelezően nyújtandó szolgáltatás a T2S-hez való 

csatlakozás esetén 

• Olyan esemény, mely során a kibocsátó döntése a meglévő értékpapírt 

befolyásolja  

• kötelező esemény (pl. ép. lejárat, stock split, merger, csődeljárás, 

spin-off) 

• kötelező esemény választható kimenettel (pl. konverzió, osztalék 

újrabefektetés (DRIP) 

• választható esemény (vételi ajánlat, tender, jogokkal való jegyzés) 

• Érintett tranzakciók a fordulónapon páros, de el nem számolt ügyletek 

• az ügylet kötésnapja a TE keretében meghatározott értéknapot/ügyfél 

válaszadási időpontot megelőzi 
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A „Transformations” folyamata 

• TE fordulónapján függő ügyletek lekérdezése  

• Függő ügyletek riportolása az ügyfelek felé 

• A CSD törli a függő ügyleteket 

• A CSD új instrukciókat generál a töröltek helyett a TE feltételeivel 

összhangban 

• A CSD informálja az érintett számlavezetett ügyfeleket az új instrukciók 

létrehozásáról 

• új instrukciók feladása az elszámolási hely felé (pl. T2S) buyer protection 

(BP) instrukció figyelembe vételével 

• instrukció feldolgozás 

• elszámolás teljesítéséről konfirmáció küldése 
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A „Transformations” jellemzői 

• A folyamat a T2S örökítési időszak alatt (20 nap) minden nap elvégzendő 

• Az új instrukció elszámolásának kötésnapja megegyezik az eredeti ügylet 

kötésnapjával 

• az új instrukció értéknapja a későbbi az eredeti ügylet, illetve a TE 

értéknapja közül 

• Példák: 

1) eredeti instrukció kötésnapja: 06/20, értéknapja: 06/23 

társ. esemény fordulónapja 06/24, értéknapja: 06/25 

  

új instrukció kötésnapja: 06/20; értéknapja: 06/25 

  

2) eredeti instrukció kötésnapja: 06/20, értéknapja: 06/30  

társ. esemény fordulónapja 06/24, értéknapja: 06/25 

  

új instrukció kötésnapja: 06/20; értéknapja: 06/30 
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A „Transformations” jellemzői 

• Változtatható instrukciós elemek: 

• értékpapír darabszám 

• ISIN 

• elszámolás napja 

• ellenérték 
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Buyer Protection 

• Olyan módszer amely, 

• biztosítja a vevő számára, hogy élhet jogaival a fordulónapi el nem 

számolt ügyletek esetén is 

• az eladónak küldött TE-re vonatkozó jelentkezési instrukció alapján 

biztosított a vevő joga a választásra 

• Választási lehetőséggel járó TE-hez kapcsolódó el nem számolt, de páros 

ügyletek esetén adható BP instrukció 

• Issuer CSD-ként nem kötelező a BP szolgáltatás nyújtása 

• BP instrukcióra vonatkozóan nincs matching követelmény 
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Buyer Protection 

• Folyamat: 

• a vevő generálja és elküldi a BP instrukciót az eladó részére, mely a 

hagyományos letétkezelői láncon az issuer CSD közvetítésével jut el 

az eladóhoz 

• BP instrukció hiányában a TE alapértelmezett opció kimenetét kapja 

a vevő 

• az eladó összeveti a BP instrukciós elemeket a TE feltételeivel 

• Jellemzők: 

• a BP instrukció beadás határideje: T+n+2 óra /n= elszámolási ciklus/  

és a piaci határidő T+n+1 nap 

• issuer CSD-ként nem kötelező a BP szolgáltatás nyújtása 
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További lépések 

• Standardok feldolgozása,  „gap analysis” készítése 

• Jogszabályi, egyéb korlátok azonosítása 

• Az új folyamatok (MC, TR, BP) definiálása  

• Alapelvek implementálásának hatása a piaci szereplőkre 

30 
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A projektet érintő egyéb események 

• AG ülés (Frankfurt, 2011. október 29-30.) 

• EKB – T2S Nap Budapesten, konferencia a T2S projekt szakmai 

vezetőivel (2011. október 13.) 

• Framework Agreement (FA) publikálása (2011. október vége) 

• AG ülés (Frankfurt, 2011. október 29-30.) 

 



 

 

 

  

Köszönöm a figyelmet! 

 
Dudinszky Dóra 

dudinszky.dora@keler.hu  

Matuszka Kristóf 

matuszka.kristóf@keler.hu 

Bartal Tímea 

bartal.timea@keler.hu 

 

 

 

 

 

 

    

33 

mailto:dudinszky.dora@keler.hu
mailto:matuszka.kristóf@keler.hu
mailto:bartal.timea@keler.hu

