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IRÁNYMUTATÁSOK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA
(2009. szeptember 17.)
a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló
EKB/2007/2 iránymutatás módosításáról
(EKB/2009/21)
(2009/734/EK)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 105. cikke (2) bekezdésének első és negyedik
francia bekezdésére,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára és különösen annak
3.1. cikkére, valamint 17., 18. és 22. cikkére,
mivel:
(1)

(2)

Az Európai Központi Bank („EKB”) Kormányzótanácsa
elfogadta a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó
elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló, 2007. április
26-i EKB/2007/2 iránymutatást (1), amelyet az Egységes
Közös Platformnak („SSP”) nevezett egységes műszaki
platform jellemez.
Az EKB/2007/2 iránymutatás módosításra szorul a
következők miatt: a) az SSP új változata; b) az euróban
szolgáltatást nyújtók által teljesítendő, a felvigyázás
helyére vonatkozó külön elvek pontosítása; c) az olyan
kapcsolódó rendszerekkel kötött kétoldalú megállapodá
sokra vonatkozó eltérés bevezetése, amelyek fizetési
modul számlákat nyitnak, illetve amelyek tekintetében
nem lehet zálogjogot vagy beszámítást érvényesíteni; d)
számos egyéb technikai és szerkesztési javítás és tisztázás
figyelembevétele; valamint e) a TARGET2-re való átté
résre vonatkozó, már nem alkalmazandó rendelkezések
elhagyása,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk
Az EKB/2007/2 iránymutatás a következőképpen módosul:
(1) HL L 237., 2007.9.8., 1. o.

1. A 2. cikkben a kapcsolódó rendszer fogalommeghatározása
helyébe a következő szöveg lép:

„— »kapcsolódó rendszer«: olyan rendszer, amelyet valamely
illetékes hatóság felügyelete és/vagy felvigyázása alá
tartozó, az EGT területén letelepedett jogalany irányít
és megfelel az euróban szolgáltatásokat kínáló infrast
ruktúrák mindenkori, az EKB honlapján közzétett felvi
gyázói követelményeinek (*), és amelyben a fizetések
és/vagy pénzügyi eszközök kicserélése és/vagy elszámo
lása történik, míg az azok eredményeként létrejövő
pénzbeli kötelezettségek rendezése a TARGET2-ben
történik, az ezen iránymutatásban, illetve a kapcsolódó
rendszer és az adott eurorendszer-beli KB-k közötti
kétoldalú megállapodásban szereplő feltételek mellett,

___________
(*) Az eurorendszer infrastruktúrák helyére vonatkozó jelenlegi
szabályzatát az EKB honlapján (www.ecb.europa.eu) megta
lálható alábbi közlemények határozzák meg: a) Politikai
nyilatkozat az euroövezeten kívüli székhelyű, euroalapú fize
tési és elszámolási rendszerekről (the Policy statement on euro
payment and settlement sytems located outside the euro area),
1998. november 3.; b) Az eurorendszer irányelvei a
központi szerződő fél általi elszámolás konszolidációjáról
(The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in
central counterparty clearing), 2001. szeptember 27.; c) Az
eurorendszer irányelvei az euróban denominált fizetési tran
zakciókat elszámoló infrastruktúrák helyéről és működéséről
(Eurosystem policy principles on the location and operation of
infrastructures settling euro-denominated payment transactions),
2007. július 19.; valamint d) Az eurorendszer irányelvei az
euróban denominált fizetési megbízások elszámolását végző
infrastruktúrák helyéről és működéséről: a »jogi és operatív
értelemben az euroövezetben található« kifejezés meghatá
rozása (The Eurosystem policy principles on the location and
operation of infrastructures settling euro-denominated payment
transactions: specification of »legally and operationally located in
the euro area«), 2008. november 20.”
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2. A 8. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

2009.10.3.

a) a II. melléklet 4. cikke (1) bekezdésének a) és b) pont
jában meghatározott jogalanyok címezhető BIC-birtokos
ként történő nyilvántartásba vétele valamely, az eurorend
szerbeli KB által;

„(4)
Az (3) bekezdéstől eltérve a PI-t használó, de fizeté
seket kizárólag a saját ügyfeleik javára elszámoló kapcsolódó
rendszerekkel kötött kétoldalú megállapodásoknak az alábbi
aknak kell megfelelniük:

b) az eurorendszer-beli KB-val való közvetett részvétel; és

a) a II. melléklet – az V. cím, a 36. cikk és a VI. és VII.
függelék kivételével; és

c) a (2) bekezdés a)–c) pontjában említett fizetések ügyfél
számlán történő elszámolása.”

b) a IV. melléklet 18. cikke.”

5. Az EKB/2007/2 iránymutatás II., III. és IV. melléklete ezen
iránymutatás mellékletének megfelelően módosul.

3. A 13. cikket el kell hagyni.

2. cikk

4. A 15. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

Hatálybalépés

„15. cikk

(1)

Vegyes és átmeneti rendelkezések

(2)
Az iránymutatás melléklete 1. pontjának (1) bekezdését,
valamint 1. pontja (1) bekezdésének a) pontját, 1. pontjának (2)
bekezdését és 2. pontját 2009. október 23-tól kell alkalmazni.

(1)
A részt vevő NKB-k által a hitelintézetek és kapcso
lódó rendszerek számára a PM-en kívül nyitott számlákra az
ilyen részt vevő NKB szabályai vonatkoznak, figyelemmel
ezen iránymutatás ügyfélszámlára vonatkozó rendelkezéseire
és az EKB Kormányzótanácsának más határozataira. A részt
vevő NKB-k által a nem hitelintézetek és kapcsolódó rend
szerek számára a PM-en kívül nyitott számlákra az ilyen
részt vevő NKB szabályai vonatkoznak.
(2)
Az átmeneti időszak során valamennyi eurorendszerbeli KB folytathatja a fizetések és más ügyletek ügyfélszámlavezető rendszerben történő kiegyenlítését, az alábbiakat is
beleértve:
a) a hitelintézetek közötti fizetések;

Ez az iránymutatás 2009. szeptember 22-én lép hatályba.

(3)
A többi rendelkezést 2009. november 23-tól kell alkal
mazni.
3. cikk
Címzettek és végrehajtási rendelkezések
(1)
Ez az iránymutatás valamennyi
központi bank tekintetében alkalmazandó.

eurorendszer-beli

(2)
Az eurót bevezetett tagállamok nemzeti központi bankjai
2009. október 9-ig megküldik az EKB számára azokat az intéz
kedéseket, amelyekkel ennek az iránymutatásnak meg kívánnak
felelni.

b) hitelintézetek és kapcsolódó rendszerek közötti fizetések;
valamint
Kelt Frankfurt am Mainban, 2009. szeptember 17-én.
c) az eurorendszer nyíltpiaci műveleteivel kapcsolatos fize
tések.
(3)
Az átmeneti időszak lejártával megszűnnek a követ
kezők:

az EKB Kormányzótanácsa részéről
az EKB elnöke
Jean-Claude TRICHET
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MELLÉKLET
1. Az EKB/2007/2 határozat II. melléklete a következőképpen módosul:
1. A 1. cikk a következőképpen módosul:
a) A kapcsolódó rendszer fogalommeghatározása helyébe a következő szöveg lép:
„— »kapcsolódó rendszer«: olyan rendszer, amelyet valamely illetékes hatóság felügyelete és/vagy felvigyázása
alá tartozó, az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén letelepedett jogalany irányít és megfelel az
euróban szolgáltatásokat kínáló infrastruktúrák mindenkori, az EKB honlapján közzétett felvigyázói köve
telményeinek (*), és amelyben a fizetések és/vagy pénzügyi eszközök kicserélése és/vagy elszámolása
történik, míg az azok eredményeként létrejövő pénzbeli kötelezettségek rendezése a TARGET2-ben
történik, az ezen iránymutatásban, illetve a kapcsolódó rendszer és az adott eurorendszer-beli KB-k
közötti kétoldalú megállapodásban szereplő feltételek mellett.

___________

(*) Az eurorendszer infrastruktúrák helyére vonatkozó jelenlegi szabályzatát az EKB weboldalán (www.ecb.
europa.eu) megtalálható alábbi közlemények határozzák meg: a) Politikai nyilatkozat az euroövezeten
kívüli székhelyű, euroalapú fizetési és elszámolási rendszerekről (the Policy statement on euro payment and
settlement systems located outside the euro area), 1998. november 3.; b) Az eurorendszer irányelvei a központi
szerződő fél általi elszámolás konszolidációjáról (The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in
central counterparty clearing), 2001. szeptember 27.; c) Az eurorendszer irányelvei az euróban denominált
fizetési tranzakciókat elszámoló infrastruktúrák helyéről és működéséről (Eurosystem policy principles on the
location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions), 2007. július 19.; vala
mint d) Az eurorendszer irányelvei az euróban denominált fizetési megbízások elszámolását végző infrast
ruktúrák helyéről és működéséről: a »jogi és operatív értelemben az euroövezetben található« kifejezés
meghatározása (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling eurodenominated payment transactions: specification of »legally and operationally located in the euro area«), 2008.
november 20.”

b) A „TARGET 2 műszaki üzemzavar” fogalommeghatározásának helyébe az alábbi szöveg lép:
„— »TARGET2 műszaki üzemzavara«: minden olyan nehézség, hiányosság vagy meghibásodás, amely a
TARGET2-[a KB neve/országkód beillesztendő] által használt technikai infrastruktúrában és/vagy számí
tógépes rendszerben jelentkezik, illetve bármely más esemény, amely lehetetlenné teszi a TARGET2-[a KB
neve/országkód beillesztendő]-n belüli fizetések végrehajtását és aznapi feldolgozásuk befejezését.”
2. A 4. cikk (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„d) a kapcsolódó rendszereket irányító és e minőségükben eljáró jogalanyok; és”.
3. A 9. cikk a következőképpen módosul:
a) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(2)

Ha a résztvevő azt másként nem kéri, BIC-jét/-jeit közzéteszik a TARGET2 címlistában.”

b) A szöveg a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5)
A résztvevők tudomásul veszik azt, hogy a [a KB neve beillesztendő] és más KB-k közzétehetik a
résztvevők nevét és BIC-jét. Ezen túlmenően, a közvetett résztvevőknek a résztvevők által bejegyzett neve,
valamint BIC-je is közzétehető, és a résztvevőknek biztosítaniuk kell azt is, hogy a közvetett résztvevők
hozzájáruljanak ezek közzétételéhez.”
4. A 12. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
A [a KB neve beillesztendő] minden egyes résztvevő számára megnyit és üzemeltet legalább egy PMszámlát. Az elszámoló banki minőségben eljáró résztvevő kérésére a [a KB neve beillesztendő] likviditásirányítási
célokra megnyit és üzemeltet egy vagy több alszámlát a TARGET2-[a KB/ország neve beillesztendő]-ben.”
5. A 14. cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3)
Az SSP annak alapján határozza meg a fizetési megbízások feldolgozásának időbélyegzőjét, hogy mikor
kapta meg és fogadta be a fizetési megbízást.”
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6. A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„15. cikk
Prioritási szabályok
(1)

Az utasítást adó résztvevőknek minden fizetési megbízást a következők egyikeként kell megjelölniük:

a) normál fizetési megbízás (2. prioritási osztály);
b) sürgős fizetési megbízás (1. prioritási osztály); vagy
c) nagyon sürgős fizetési megbízás (0. prioritási osztály).
Ha a fizetési megbízáson nem tüntetnek fel prioritást, azt normál fizetési megbízásként kell kezelni.
(2)

Nagyon sürgős fizetési megbízást kizárólag a következők jelölhetnek meg:

a) KB-k; és
b) résztvevők, a CLS Nemzetközi Bank számára és onnan érkező fizetések esetében és a kapcsolódó rendsze
rekkel való elszámolásokkal összefüggésben a kapcsolódó rendszer interfészen keresztül történő likviditását
vezetésre vonatkozó megbízások esetében.
A kapcsolódó rendszer által a kapcsolódó rendszer interfészen keresztül benyújtott, a résztvevő PM-számlájának
megterhelésére és jóváírására vonatkozó valamennyi fizetési megbízás nagyon sürgős fizetési megbízásnak
minősül.
(3)
Az ICM-en keresztül kezdeményezett likviditásátvezetésre vonatkozó megbízásokat sürgős fizetési megbí
zásként kell kezelni.
(4)
A sürgős és a normál fizetési megbízások esetében a fizető az ICM-en keresztül azonnali hatállyal
megváltoztathatja a prioritást. A nagyon sürgős fizetési megbízás prioritása nem változtatható meg.”
7. A 17. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(5)
Az elkülönítési kérelem átvétele után a [a KB neve beillesztendő]-nek ellenőriznie kell, hogy a résztvevő
PM-számláján lévő likviditás elegendő-e az elkülönítéshez. Ha nem ez a helyzet, csak a PM-számlán rendelkezésre
álló likviditás különíthető el. A kérelmezett likviditás fennmaradó része akkor különíthető el, ha a további
likviditás válik hozzáférhetővé.”
8. A szöveg a következő 17a. cikkel egészül ki:
„17a. cikk
A likviditástartalékolásra és a likviditásirányításra vonatkozó állandó utasítások
(1)
A résztvevők ICM-en keresztül előre meghatározhatják egy alapértelmezett összegű likviditás tartalékolását
a sürgős vagy nagyon sürgős fizetési megbízások teljesítése céljára. Az ilyen állandó utasítás vagy az abban
bekövetkezett változás az azt követő üzleti naptól kezdve hatályosul.
(2)
A résztvevők előre meghatározhatják a kapcsolódó rendszerekben történő elszámolásoknak az ICM-en
keresztül való teljesítése céljára tartalékolt likviditás alapértelmezett összegét. Az ilyen állandó utasítás vagy az
abban bekövetkezett változás a következő üzleti naptól kezdve hatályosul. Úgy kell tekinteni, hogy a résztvevők
utasították a [a KB neve beillesztendő]-t nevükben likviditás irányítására, amennyiben azt a vonatkozó kapcsolódó
rendszer azt megkívánja.”
9. A 21. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„21. cikk
A sorban álló fizetési megbízások kiegyenlítése és visszaküldése
(1)
Az azonnal el nem számolt fizetési megbízások sorban állnak a kezdeményező résztvevő által adott
prioritásnak megfelelően a 15. cikkben említettek szerint.
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(2)
A sorban álló fizetési megbízások elszámolásának optimalizálása érdekében a [a KB neve beillesztendő]
használhatja az I. függelékben meghatározott optimalizációs eljárásokat.
(3)
A fizető – a nagyon sürgős fizetési megbízások kivételével – megváltoztathatja a sorban álló fizetési
megbízások ranghelyét (azaz átsorolhatja azokat) az ICM-en keresztül. A fizetési megbízások a napközbeni
feldolgozás során bármikor áthelyezhetőek azonnali hatállyal az adott sor elejére vagy végére, az V. függelékben
említettek szerint.
(4)
A fizető kérésére a [a KB neve beillesztendő], illetve az AL csoport esetében az AL csoport vezetőjének KBja dönthet úgy, hogy a nagyon sürgős fizetési megbízás sorban elfoglalt helyét megváltoztatja (kivéve az 5. és 6.
sz. elszámolási eljárással összefüggő nagyon sürgős fizetési megbízásokat), feltéve, hogy ez a változás nincs
kihatással a kapcsolódó rendszerek által a TARGET2-ben végzett zavartalan elszámolásra, vagy nem vezetne
egyéb módon rendszerkockázathoz.
(5)
Az ICM-ben kezdeményezett likviditásátvezetési megbízásokat azonnali hatállyal nem teljesítettként vissza
kell küldeni, ha nem áll rendelkezésre elegendő likviditás. Az egyéb fizetési megbízásokat nem teljesítettként
vissza kell küldeni, amennyiben azokat nem lehet elszámolni az adott üzenettípusok tekintetében az V. függe
léknek megfelelő zárási időpontig.”
10. A 24. cikk (7) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(7)
Az AL-üzemmód használatára vonatkozó felhatalmazás beszerzésére vonatkozó, a 25. cikk (4) és (5)
bekezdésében meghatározott eljárást kell értelemszerűen alkalmazni a CAI-mód használatára történő felhatal
mazás beszerzésére irányuló eljárásra. A CAI csoport vezetője nem címezhet egy végrehajtott CAI üzemmódú
megállapodást az irányító NKB-nak.”
11. A 37. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(2)
A [a KB neve beillesztendő] a kapcsolódó rendszer általi (»ciklus eleje« üzenettel történő) értesítéskor
zárolja a résztvevő alszámláinak egyenlegét. Adott esetben a [a KB neve beillesztendő] ezt követően megnöveli
vagy csökkenti a befagyasztott egyenleget azáltal, hogy az alszámlákat megterheli vagy jóváírja a rendszerek közti
kiegyenlítéssel kapcsolatos fizetésekkel vagy likviditást utal az alszámlára. Az ilyen zárolás a kapcsolódó rendszer
általi (»ciklus vége« üzenettel történő) értesítéskor jár le.
(3)
A résztvevő alszámlaegyenlege zárolásának visszaigazolásával a [a KB neve beillesztendő] garantálja a
kapcsolódó rendszer felé az ezen egyenleg erejéig történő fizetéseket. A garancia automatikusan nő vagy csökken
a fizetés összegének megfelelően, adott esetben a befagyasztott egyenleg növelésének vagy csökkentésének az
alszámlák a rendszerek közti kiegyenlítéssel kapcsolatos fizetésekkel való jóváírásának vagy megterhelésének,
illetve az alszámlára történő likviditásátutalásnak a megerősítésével. A garancia fent említett növelésének vagy
csökkentésének sérelme nélkül a garancia visszavonhatatlan, feltétlen és első felhívásra fizetendő. Ha a [a KB neve
beillesztendő] nem a kapcsolódó rendszer KB-ja, úgy kell tekinteni, hogy a [a KB neve beillesztendő] utasítást
kapott a fent említett garanciának a kapcsolódó rendszer KB-ja számára történő kiadására.”
12. Az I. függelék a következőképpen módosul:
a) A 2. pont a következőképpen módosul:
i. Az (1) bekezdésben szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„Üzenet típusa

Felhasználás jellege

Leírás

MT 103

Kötelező

Ügyfélfizetés

MT 103+

Kötelező

Ügyfélfizetés (Automatikus (STP) feldol
gozásra)

MT 202

Kötelező

Bankközi fizetés

MT 202COV

Kötelező

Fedezeti fizetések

MT 204

Opcionális

Közvetlen terhelés

MT 011

Opcionális

Értesítés az üzenet címzetthez érkezé
séről

MT 012

Opcionális

Küldő értesítése

MT 019

Kötelező

Értesítés visszautasításról

MT 900

Opcionális

Terhelési értesítés

MT 910

Opcionális

Jóváírási értesítés

MT 940/950

Opcionális

(Ügyfél) napközbeni és napvégi számla
kivonat”
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ii. A szöveg a következő (5) albekezdéssel egészül ki:
„(5) MT 202COV üzenetet kell használni a fedezeti fizetések végrehajtásához, azaz a levelező bankok által
az olyan hitelátruházási üzenetek elszámolására (fedezésére), amelyeket az ügyfél bankjához más,
közvetlenebb eszközzel nyújtottak be. Az MT 202COV üzenetben foglalt ügyféladatokat nem teszik
közzé az ICM-ben.”
b) A 8. pont a következőképpen módosul:
i. A (4) albekezdés b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„b) felhasználóalkalmazás (U2A) mód
A U2A közvetlen kommunikációt tesz lehetővé a résztvevő és az ICM között. Az információk a
személyi számítógépes rendszeren futó böngészőben (SWIFT Alliance WebStation vagy a SWIFT által
megkívánt egyéb felület) kerülnek megjelenítésre. Az U2A hozzáféréshez a számítástechnikai infrast
ruktúrának képesnek kell lennie a cookie-k és a JavaScript támogatására. További részletek az ICM
felhasználói kézikönyvében találhatóak.”
ii. Az (5) albekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(5) Minden résztvevő legalább egy SWIFT Alliance WebStation állomással vagy a SWIFT által megkívánt
egyéb felülettel rendelkezik az ICM-hez U2A-n keresztül történő hozzáféréshez.”
13. A II. függelék a következőképpen módosul:
A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:
„2. A megtérítési ajánlatok feltételei
a)

A fizető igényt nyújthat be kezelési költség és kamat megtérítésére, ha a TARGET2 műszaki üzemzavara
miatt a fizetési megbízás kiegyenlítése nem történt meg azon az üzleti napon, amelyen azt befogadták.

b) A kedvezményezett igényt nyújthat be kezelési költségek vonatkozásában, ha a TARGET2 műszaki
üzemzavara következtében nem kapott meg egy olyan fizetést, amelyet az adott üzleti napon várt. A
fizető kamatmegtérítési igényt is benyújthat, ha a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
i. az aktív oldali rendelkezésre álláshoz hozzáféréssel rendelkező résztvevők esetében: a TARGET2
műszaki üzemzavara miatt a kedvezményezettnek igénybe kellett vennie az aktív oldali rendelkezésre
állást; és/vagy
ii. valamennyi résztvevő esetén: technikailag lehetetlen volt a pénzpiac igénybevétele, illetve az ilyen
refinanszírozás egyéb, tárgyszerűen indokolható okok miatt volt lehetetlen.”
14. A III. függelék a következőképpen módosul:
A nem az EGT-ből érkező TARGET2 résztvevőkre vonatkozó országértékelés feladatmeghatározásában a 3.6.a.
pont helyébe a következő szöveg lép:
„3.6.a. Jogok vagy letétbe helyezett vagyontárgyak engedményezése biztosíték, zálogjog és/vagy repó céljaira
A biztosítéki célokra történő engedményezés [joghatóság] joga szerint érvényes és végrehajtható. Külö
nösen a [utalás a KB-val kötött vonatkozó megállapodásra] szerinti zálogjog vagy a repó létrehozása és
végrehajtása a [joghatóság] joga szerint érvényes és végrehajtható.”
15. A IV. függelék a következőképpen módosul:
Az 1. pont b) alpontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„b) Ebben a mellékletben az idővel kapcsolatos hivatkozások az EKB székhelye szerinti helyi időre, azaz a középeurópai időre (CET ( (*))vonatkoznak.

___________
(*) A CET figyelembe veszi a közép-európai nyári időszámítást.”
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16. Az V. függelék helyébe a következő szöveg lép:
„V. függelék
ÜZEMIDŐ
1. A TARGET2 minden nap nyitva tart, a szombat, vasárnap, újév napja, nagypéntek és húsvét hétfő (az EKB
székhelyén érvényes naptár szerint), május elseje, karácsony napja és december 26. kivételével.
2. A rendszer referenciaideje az EKB székhelye szerinti helyi idő, azaz a közép-európai idő.
3. Az aktuális üzleti napot az előző üzleti nap estéjén nyitják meg, és működése a következő menetrend szerint
zajlik:

Idő

Leírás

6.45–7.00

Napközbeni műveletek előkészítése (*)

7.00–18.00

Napközbeni feldolgozás

17.00

Az ügyfélfizetések befogadásának zárása (azaz olyan fizetéseké, ahol a fizetés
küldője és/vagy címzettje nem közvetlen vagy közvetett résztvevő; ezeket a
rendszer az MT 103 vagy MT 103+ üzenetek használatával azonosítja)

18.00

A bankközi fizetések befogadásának záró időpontja (azaz olyan fizetéseké,
amelyek nem ügyfélfizetések)

18.00–18.45 (**)

Napvégi feldolgozás

18.15 (**)

A központi banki rendelkezésre állás lezárása

(Röviddel) 18.30 után (***)

Az ügyfélszámla-vezető rendszerek frissítéséhez szükséges adatok a KB-k
rendelkezésére állnak

18.45–19.30 (***)

Napi feldolgozás kezdete (új üzleti nap)

19.00 (***)–19.30 (**)

Likviditás biztosítása a PM-számlán

19.30 (***)

»Feldolgozás kezdete« üzenet és az állandó megbízások teljesítése a PM-szám
lákról az alszámlá(k)ra/tükörszámlára történő likviditásátvezetés (kapcsolódó
rendszerekkel kapcsolatos kiegyenlítés)

19.30 (***)–22.00

További likviditásátvezetések végrehajtása az ICM-en keresztül, mielőtt a
kapcsolódó rendszer »ciklus eleje« üzenetet küld; a kapcsolódó rendszerek
éjszakai üzleteinek kiegyenlítési időszaka (csak a kapcsolódó rendszerekkel
kapcsolatos, 6. sz. kiegyenlítési eljárás tekintetében)

22.00–1.00

Műszaki karbantartási időszak

1.00–6.45

A kapcsolódó rendszerek éjszakai üzleteinek kiegyenlítési eljárása (csak a
kapcsolódó rendszerekkel kapcsolatos, 6. sz. kiegyenlítési eljárás tekintetében)

(*) A napközbeni művelet a napközbeni feldolgozás és a napvégi feldolgozás.
(**) Az időszak az eurorendszer kötelező tartalékolási időszakának utolsó napján 15 perccel később végződik.
(***) Az időszak az eurorendszer kötelező tartalékolási időszakának utolsó napján 15 perccel később kezdődik.

4. Az ICM likviditási átutalásokra 19.30-tól (1) másnap 18.00-ig áll rendelkezésre (a 22.00–1.00 közötti műszaki
karbantartási időszak kivételével).
5. Az üzemidő abban az esetben módosítható, ha a IV. függelék 5. pontjának megfelelően az üzletmenet
folytonosságára vonatkozó intézkedéseket elfogadták.

___________
(1) Az időszak az eurorendszer kötelező tartalékolási időszakának utolsó napján 15 perccel később kezdődik.”
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2. Az EKB/2007/2 III. melléklete a következőképpen módosul:
A (2) bekezdés e) pontjának helyébe a következő szöveg:
„e) az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó, kapcsolódó rendszereket irányító és ilyen minőségükben eljáró jogala
nyok, azzal a feltétellel, hogy az ilyen jogalanyoknak nyújtott napközbeni hitel nyújtására vonatkozó megállapo
dásokat előre beterjesztették a Kormányzótanácsnak és az jóváhagyta azokat.”;
3. Az EKB/2007/2 iránymutatás IV. melléklete a következőképpen módosul:
1. A 11. pont (5) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„(5) A kiegyenlítő bankok és a kapcsolódó rendszerek az ICM-en keresztül hozzáféréssel rendelkeznek az infor
mációkhoz. A kapcsolódó rendszerek az általuk választott egyszeri vagy teljes körű tájékoztatási módnak
megfelelő értesítést kapnak a kiegyenlítés megtörténtéről vagy meghiúsulásáról. Ha azt kérik, a kiegyenlítő
bankokat a SWIFT MT 900 vagy MT 910 üzenettel értesítik a sikeres kiegyenlítésről.”;
2. A 14. pont (7) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„c) az MT 202-es SWIFT-megbízások, amelyek csak a 6. sz. eljárás futása közben és csak napközbeni műveletek
során nyújthatók be. Az ilyen megbízásokat azonnal teljesítik.”;
3. A 14. pont (9) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„(9) A 6. sz. kiegyenlítési eljáráson belül az alszámlákra átvezetett, meghatározott célra elkülönített likviditás
mindaddig be van fagyasztva, ameddig a kapcsolódó rendszerek feldolgozási ciklusa fut (kezdve és befejezve
a kapcsolódó rendszer által megküldött »ciklus eleje« (start of cycle) és »ciklus vége« (end of cycle) üzenettel), és
ezt követően kerül felszabadításra. A befagyasztott egyenleg módosulhat a feldolgozási ciklus során a rend
szerek közötti kiegyenlítéssel kapcsolatos fizetések eredményeképpen, illetve akkor, ha az elszámoló bank
likviditásátutalást hajt végre a saját PM számlájáról. A kapcsolódó rendszer központi bankja értesíti a kapcso
lódó rendszert az alszámlán lévő likviditásnak a rendszerek közötti kiegyenlítéssel kapcsolatos fizetések ered
ményeképpen történt növeléséről vagy csökkentéséről. Ha a kapcsolódó rendszer azt kéri, a kapcsolódó rend
szer központi bankja az elszámolóbanktól érkező likviditásátutalás eredményeként az alszámlán megnöveke
dett likviditásról is tájékoztatja.”
4. A 14. pont (12) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„(12) Két interfészes kapcsolódó rendszer közötti, rendszerek közötti kiegyenlítést kizárólag olyan kapcsolódó
rendszer (vagy nevében a kapcsolódó rendszer központi bankja) kezdeményezhet, amelynek résztvevője
alszámláját megterhelik. A fizetési megbízás kiegyenlítése úgy történik, hogy a fizetési megbízásban feltün
tetett összeggel megterhelik a kapcsolódó rendszer fizetési megbízást kezdeményező résztvevőjének alszám
láját, és azzal jóváírják a másik kapcsolódó rendszer résztvevőjének alszámláját.
A fizetés megbízást kezdeményező kapcsolódó rendszert és a másik kapcsolódó rendszert értesíteni kell a
kiegyenlítés megtörténtéről. Ha azt kérik, az elszámoló bankokat a SWIFT MT 900 vagy MT 910 üzenettel
értesítik a sikeres elszámolásról.”;
5. A 14. pont (13) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„(13) Egy interfészes modellt alkalmazó kapcsolódó rendszertől egy integrált modellt alkalmazó kapcsolódó rend
szer irányába történő, rendszerek közötti kiegyenlítést az interfészes modellt alkalmazó kapcsolódó rendszer
(vagy nevében a kapcsolódó rendszer központi bankja) kezdeményezheti. A fizetési megbízás kiegyenlítése
úgy történik, hogy a fizetési megbízásban feltüntetett összeggel megterhelik az interfészes modellt alkalmazó
kapcsolódó rendszer résztvevőjének alszámláját, és azzal jóváírják az integrált modellt alkalmazó kapcsolódó
rendszer résztvevőjének tükörszámláját. A fizetési megbízást nem kezdeményezheti az az integrált modellt
alkalmazó kapcsolódó rendszer, amelynek tükörszámláját jóváírják.
A fizetési megbízást kezdeményező kapcsolódó rendszert és a másik kapcsolódó rendszert értesíteni kell a
kiegyenlítés megtörténtéről. Ha azt kérik, az elszámoló bankokat a SWIFT MT 900 vagy MT 910 üzenettel
értesítik a sikeres elszámolásról.”
6. A 14. pont (17) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„(17) Két integrált modellt alkalmazó kapcsolódó rendszer közötti, rendszerek közötti kiegyenlítést kizárólag olyan
kapcsolódó rendszer (vagy nevében a kapcsolódó rendszer központi bankja) kezdeményezhet, amelynek
tükörszámláját megterhelik. A fizetési megbízás kiegyenlítése úgy történik, hogy a fizetési megbízásban
feltüntetett összeggel megterhelik a fizetési megbízást kezdeményező kapcsolódó rendszer tükörszámláját,
és azzal jóváírják a másik kapcsolódó rendszer résztvevőjének tükörszámláját. A fizetési megbízást nem
kezdeményezheti az a kapcsolódó rendszer, amelynek tükörszámláját jóváírják.
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A fizetési megbízást kezdeményező kapcsolódó rendszert és a másik kapcsolódó rendszert értesíteni kell a
kiegyenlítés megtörténtéről. Ha azt kérik, az elszámoló bankokat a SWIFT MT 900 vagy MT 910 üzenettel
értesítik a sikeres elszámolásról.”
7. A 14. pont (18) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„(18) Egy integrált modellt alkalmazó kapcsolódó rendszertől egy interfészes modellt alkalmazó kapcsolódó rend
szer irányába történő, rendszerek közötti kiegyenlítést az integrált modellt alkalmazó kapcsolódó rendszer
(vagy nevében a kapcsolódó rendszer központi bankja) kezdeményezheti. A fizetési megbízás kiegyenlítése
úgy történik, hogy a fizetési megbízásban feltüntetett összeggel megterhelik az integrált modellt alkalmazó
kapcsolódó rendszer tükörszámláját, és azzal jóváírják a másik kapcsolódó rendszer résztvevőjének alszám
láját. A fizetési megbízást nem kezdeményezheti az az interfészes modellt alkalmazó kapcsolódó rendszer,
amelynek résztvevője alszámláját jóváírják.
A fizetés megbízást kezdeményező kapcsolódó rendszert és a másik kapcsolódó rendszert értesíteni kell a
kiegyenlítés megtörténtéről. Ha azt kérik, az elszámoló bankokat a SWIFT MT 900 vagy MT 910 üzenettel
értesítik a sikeres elszámolásról.”
8. A 15. pont (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„(3) A kiegyenlítési időszak (»-ig«) lehetővé teszi a kapcsolódó rendszer pozíciójának kiegyenlítésére egy korlátozott
idő megadását annak érdekében, hogy az ne gátolja vagy késleltesse más kapcsolódó rendszerek vagy
TARGET2 tranzakciók kiegyenlítését. Ha az „-ig” időpont elérkezéséig vagy az előre meghatározott kiegyenlítési
időszakon belül valamely fizetési megbízás kiegyenlítése nem történik meg, ezeket a fizetési megbízásokat
visszaküldik, vagy a 4. és 5. sz. kiegyenlítési eljárás esetében sor kerülhet a garanciaalap-mechanizmusok
aktiválására. A kiegyenlítési időszak »(»-ig)«« az 1–5. sz. kiegyenlítési eljárások tekintetében határozható meg.”
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