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2. ülés 
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Ülés napirendi pontjai 

1. Bevezető, napirend, update 

 

2. Market claim-ek kezelése 

 

3. Következő lépések 

 

4. A projektet érintő egyéb események 
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1. Update / Az elmúlt időszak legfontosabb történései 

• T2S ütemezés várhatóan módosul 

– Szerződéskötés várhatóan: + 4-6 hónappal később (2012. április / 

június) 

– Élesítés várhatóan: + 9 hónappal később (2015. június) 

– EKB Governing Council döntésre várunk 

– A csúszás várhatóan nem érinti a NUG munkacsoportok ütemezését 

• AG ülés (2011. szeptember 28-29.) – árazási kérdések 

• Cross-CSD Task Force ülés (2011. október 7.) – várható NUG-os 

piaci konzultációk 2012-ben 

• EKB nap Budapesten (2011. október 13.) 

• Tallin Info Session (2011. október 25.) – FWA bemutatása 

• Hazai T2S NUG Elszámolási munkacsoport ülés (2011. 

november 2.) – Téma: DCP kérdéskör 
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1. Update / Framework Agreement státusza 

 

• Egyelőre lezárultak az alapszerződésről folytatott egyeztetések, 

de több ponton nincs egyetértés (kötelezettségvállalás, 

felmondás, connectivity, tesztelés). 

• FWA megküldésre került ESMA-nak (2011. október 12.) 

• A mellékletek egyeztetése októberben intenzíven folytatódott (pl. 

projekt terv, tesztelés, connectivity). 

• Várhatóan a novemberi Governing Council ülés hagyja jóvá a 

FWA végleges verzióját. 

• Aláírási dátumról (2012. április-június) szintén a Governing 

Council dönt. 
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1. Update / Tervezett ütemezés a hazai projektben 

• 2011. év vége – döntés a Forint, mint potenciális T2S-deviza 

kérdéskörében 

• 2012. január-április – business case és potenciális modellek 

értékelése 

• 2012. január-április – szerződés elemzése 

• 2012. április / június – végleges döntés a csatlakozásról / nem 

csatlakozásról 

• 2012. június – KELER csatlakozási terve (Adaptation Plan) 
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2. Market Claim Management   

• Intra-CSD elszámolások  

• Cross-CSD elszámolások 

– Elszámolás külföldi értékpapírban  

– Elszámolás magyar értékpapírban, de a felek más CSD-t használnak 

 (issuer CSD + investor CSD) 

• A „deviza kérdéskör” befolyásolhatja a társasági esemény 

kezelés folyamatát is. 
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2. Market Claimek kezelésének a folyamata 

T2S 

 

•MC   

instrukciók 

elszámolása 

 

 

 

 

 

 

 

KELER 

•Társasági események lekérdezése  

•Függő (matched) elszámolások lekérdezése 

forduló napon 

•Claim összegének/darabszámának kalkulálása 

•Market Claim instrukció generálása (FOP/PFOD), 

feladása a T2S-be 

•Ügyfelek tájékoztatása a MC-ről majd annak 

státuszairól 

 

 

 

Ügyfél 

 

•MC 

management 

a saját 

ügyfél/szla 

struktúrájuk 

alapján 
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3. Következő lépések 

• Következő NUG ülés (2011. november 17-22. között) 

• AG dokumentumok kiküldése véleményezésre (várhatóan 2011. 

november 22.) 

• Következő Társasági események munkacsoport ülés  

(2011. november 30. 14:00-16:00, KELER) 

• Következő Elszámolási munkacsoport ülés (2011. december 6. 

15:00-17:00, KELER) 
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4. A projektet érintő egyéb események 

• Harmonization Steering Group meeting (2011. november 7.) 

• Végleges Framework Agreement (FA) publikálása (2011. 

november 17-ig) 

• NUG Expert Group ülés (2011. november 17.) 

• AG ülés (2011. november 29-30.) 

• Graphical User Interface WS (2011. december 8.) 
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Köszönöm a figyelmet! 
 

 

 

 

Dudinszky Dóra 

dudinszky.dora@keler.hu 

Bartal Tímea 

bartal.timea@keler.hu 
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