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I. Bevezető, napirend, update 

Nemzetközi projekt 
 
 Program Plan Comprehensiveness (Synchronisation Point 3) május végén 

véglegesedett  (SP8 rugalmas kezelése) 
 Testing / migration / operations / training témákban aktív szakmai munka 
 Harmonizáció: HSG-n belül az XMAP megalakulása 
 Client readiness reporting: KELER összesített státusza zöld 

 
 

 
Hazai projekt 
 
 Számlavezető rendszer kiválasztása folyamatban – döntés: július elején 
 Kommunikációs szolgáltatásra (NSP) vonatkozó  pályázat folyamatban 
 A KELER a manuális buyer protection piaci bevezetése mellett döntött 
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I. Bevezető, napirend, update 

2013 áprilisban T2S CASG workshop Frankfurtban  
 
 Célja a sztenderdek egységes megértése 
 A 2013-as gap analízis előkészítése 
 Q&A dokumentum a leggyakrabban feltett kérdésekről  
 Operatív munkacsoport a manuális BP piaci gyakorlatának kidolgozására 

  

 

KELER-ECB konzultáció 2013 májusban  
 
 A sztenderdek implementációjával kapcsolatos elmúlt évi eredmények  
 Esedékes gap-analízis kitöltésének megközelítése az SMP projekt fényében  
 Implementációval kapcsolatos ütemezési kérdések tisztázása 
 Prioritás kezelés a megvalósítás során 
 A projekt scope-jának pontosítása 
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II. 2013. évi gap analízis – esedékes CASG kérdőív 
 A 2014-es tesztelés megkezdése előtti utolsó kiemelt jelentőségű felmérés 

 

 2013 áprilisban a T2S Advisory Group jóváhagyta az értékelés alapjául szolgáló 
CAJWG és CASG ajánlások módosítását 

 
 Fontosabb változások: i) töredékek kezelése  
      ii) Központi BP határidő 
      iii) automata és manuális BP sztenderdek elkülönítése 

 
 Előrelépés az IT és technikai jellegű gap-ek értékelése során – feltétele egy 

implementációs roadmap kidolgozása 

 

 Változott az értékelés módszertana 
 

 Kitöltési határidő: 2013. szeptember 9. 
 
 Kitöltési módszer 

• KELER kitölti és megküldi a piaci szereplőknek véleményezésre 2013. 
augusztus végéig 
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III. Roadmap 2013-2016  
Sztenderdeknek történő megfelelés  - 3 féle megközelítés  

1. Jogi megfelelés 
2. Technikai specifikáció – rendszer szintű megfelelés   
3. Piaci gyakorlat szempontú megfelelés 

 
Jogi megfelelés 
 
 Az új Ptk. sztenderdekre gyakorolt hatásainak felmérése – 2013. szeptember 

 
 A sztenderdek implementációjával kapcsolatos új jogszabályi igények 

kidolgozása és bejelentése – 2013. szeptember 
 

 Hatályos adózással kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálata, az 
adólevonásokkal, és adóbefizetéssel kapcsolatos eljárás rend kereteinek 
kialakítása (NAV konzultáció) – 2014  
 

 Szükséges jogszabályi módosítások végrehajtása – 2014/2015 
 

 KELER Üzletszabályzatot és a formaszerződéseket érintő változások 
felmérése , végrehajtása – 2015 
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III. Roadmap 2013-2016  

Technikai specifikáció - rendszer szintű megfelelés   
 A sztenderdek, valamint a kialakítandó operatív  folyamatok  technikai 

specifikációja a kiválasztott szállítóval – 2013 év vége 

 

 Sztenderdek technikai implementációja 
• Investor és Issuer CSD szcenárióban egyaránt 2014. október – 2015. június 

(SP8)  
 

Piaci gyakorlat szempontú megfelelés 
 Sztenderdek piaci gyakorlatként történő bevezetése  

• Investor CSD modell – külföldi ISIN-ek 
  Eurós cross-border elszámolások esetén amennyiben a partner   
  CSD  a KELER előtt migrál – határidő egyeztetés alatt  

• Issuer CSD modell – magyar ISIN-ek 

   a KELER T2S-hez történő csatlakozásának feltétele a technikai   
   megfelelésen túl a sztenderdek piaci gyakorlatként történő   
   bevezetése és alkalmazása is  

   Határideje: 2016. szeptember (SP16.3) 
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IV. Következő lépések 

8 

 Implementációs terv kidolgozása (SMP II. fázis) – 2013. III. negyedév 
 

 Implementáció piaci kommunikációja – 2013. III. negyedév 



V. A projektet érintő egyéb események 
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AG meeting, 2013.06.18-19. 
 

UTSG meeting, 2013.06.18-19. 
 
OMG meeting, 2013.06.26. 

 
OMG Workshop 2013.06.26. 

 
PMG Planning Workshop 2013.06.27. 

 
MSG meeting, 2013.07.01-02. 
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Köszönjük a figyelmet! 
 

Matuszka Kristóf 

Stratégiai Modernizációs Program vezető 

matuszka.kristof@keler.hu 

06 1 483 6171 

 

Bartal Tímea 

Nemzetközi Elszámolási Osztályvezető 

bartal.timea@keler.hu 

06 1 483 6130 
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