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Ülés napirendi pontjai 

1. „Gap analysis survey” riport eredménye 

 

2. Market Claim Management akciópontok áttekintése, 

elfogadása 

 

3.  A munkacsoport tagok által összegyűjtött nemzetközi  

 példák ismertetése 

 

4. Transformations és a Buyer Protection közös elemzése 



„Gap analysis report” eredménye 

  T2S Corporate Actions Subgroup (CASG) támogatja és nyomon követi 

az értéktárak megfelelését, felkészülését: 

  „Gap analysis survey” (2010. január 1. és 2011. szeptember 16.) 

  „Gap analysis survey report” kockázati kategóriákba sorolja a piacokat 

(HIGH, MEDIUM, LOW) figyelembe véve a: 

  jelenlegi felkészültség 

  az implementáció akadályait 

  a piaci szereplők hozzáállását, elkötelezettségét 

  12 piac kapott HIGH risk besorolást, 11 MEDIUM risk besorolást és 8 

LOW risk besorolást 

  Magyarország MEDIUM besorolást kapott 

  Következő felmérés 2012-ben várható 
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Market Claim Management akciópontok I. 

 Központi társasági esemény adatbázis, Zrt.-k eseményeivel 

kibővítve – KELER megvizsgálja a megvalósítás lehetőségeit 

 Fordulónapi tényleges vagy kötésnapi kereskedett pozíció legyen 

a részvénykönyvi bejegyzés alapja? – KELER konzultál az EKB-

val 

 az MC instrukció KELER által – ügyfél instrukció nélkül – történő 

leképezése jogi szempontból akadályokba ütközhet – KELER  

  „clean cash transfer” típusú MC instrukciók esetén felmerülő 

kérdések – KELER 

  az MC instrukciók elszámolásával kapcsolatos adózási kérdések 

tisztázása - KELER 
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Market Claim Management akciópontok II. 

 „opt-out” és „ex-cum” indikátorok – piaci visszajelzés szükséges 

 Matching  - KELER modell függő 

 Részteljesítés  

 Az MC instrukció formai, tartalmi elemei – Network service 

provider függő 

 Referenciaszám – piaci visszajelzés szükséges 
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Következő lépések 

 Következő NUG ülés (várhatóan 2012. február-március) 

 Következő Társasági események munkacsoport ülés (várhatóan 

2012. január közepe) 
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A projektet érintő egyéb események 

 AG ülés (2011. november 30.) 

 NUG Elszámolási munkacsoport következő ülése (2011. 

december 6.) 

 Graphical User Interface WS (2011. december 8.) 

 3rd meeting of the Task Force on adaptation to cross-CSD 

settlement (2011. december) 

 Info Session Stockholm (2011. december 21.) 
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Köszönöm a figyelmet! 
 

 

 

 

Dudinszky Dóra 

dudinszky.dora@keler.hu 

Bartal Tímea 

bartal.timea@keler.hu 
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