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AZ EURÓPAI PÉNZÜGYI INFRASTRUKTÚRA 
AZ EGYSÉGESEDÉS ÚTJÁN

A monobank-rendszertől a TARGET2 
Securities-ig

Az európai elszámolásforgalmi-rendszer jelentős mérföldkőhöz érkezik 2015 júniusában, elindul a 
TARGET2-Securities (a továbbiakban T2S). Ez az új nemzetközi elszámolási platform, melyhez hazánk 
várhatóan a harmadik hullámban, 2016 novemberében csatlakozik, a klíringrendszerek új generációját 
képviseli, s általa még egységesebbé válik (válhat) a nemzetközi értékpapír elszámolás. Mindez része 
az Európai Unió 2020-ig ütemezett strukturális reformjának, amely a tőkepiac fejlesztését célozza.
Jelen tanulmányban röviden áttekintem a SEPA-országok pénzügyi intézményeinek, klíringrendszere-
inek főbb fejlődési állomásait, különös tekintettel a magyar vonatkozásokra. Szót ejtek a napközbeni 
forint átutalás jelentőségéről, a likviditáskezelésre gyakorolt hatásáról. Egyáltalán hol foglal helyet 
pénzügyi infrastruktúránk az európai nemzetek rangsorában?
Röviden felvázolom a jogi harmonizációs folyamatot, és főbb irányelveket, melyek mentén a pénzügyi 
integráció zajlik. Majd megkísérlem összefoglalni, mi újat hozhat a T2S a tagállamok számára; milyen 
kihívások várnak még Magyarországra a rendszerhez való csatlakozással; milyen lépéseket tesznek a 
központi értéktárak a fejlesztéssel kapcsolatban; kik és hogyan, milyen formában csatlakozhatnak a 
T2S-hez; milyen szolgáltatások válnak gyorsabbá, mik azok a területek, amelyekre kihat az értékpapír 
elszámolások gyorsulása.

A POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI RENDSZER VIRÁGZÁSA

A 1860-as évektől kezdve Európa országai hasonló utat jártak be a pénzügyi infrastruktúra fejlesztése 
terén. A kontinens országaiban sorra kezdték megvetni lábukat a pénzügyi piacokon a postatakarék-
pénztárak. Az egyes országokban működő takarékközvetítő hálózatok sok közös vonást mutatnak. 
Szinte kivétel nélkül mindenhol igyekeznek bevonni a postákat a takarékközvetítő hálózatba, hiszen 
a postahálózat fejlett volt, s szinte mindenhová elért. 
Az alábbi táblázatban összefoglaltam a postatakarékpénztárak létrejöttének időpontját és az egyes 
országokban megmutatkozó fő specialitásokat a teljesség igénye nélkül.

Gazdasági fejlődés a válság után
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ORSZÁG
Alapítás éve 
postataka-
rék/ csekk

SAJÁTOSSÁG

Anglia, Skócia, 
Írország 1861 300 fi ók és posták összesen: 1676 közvetítő

Belgium 1865/ 1909 állami takarék állami garancia mellett, először a jegybank fi -
ókjaiként működtek a pénzügyminisztérium fennhatósága alatt

Olaszország 1876 agrárhitelek kapcsán került a földművelésügyi minisztérium 
felügyelete alá

Franciaország 1881/ 1865 40 fi ók és a vidéki postahivatalok, hajó- és ezredpénztárak 
(13000!)

Hollandia 1881
általános nézet, hogy az állam takarékbetét elfogadással nem 
foglalkozhat, ahol nincs magánpénzintézet, a postát bízzák 
meg a betétgyűjtéssel

Ausztria 1883 bevezették az 50 db-os utalványtömböt

Svédország 1884/ 1925 utazási forgalom megkönnyítése érdekében bemutatóra szóló 
betétkönyv, mely igen népszerű a turisták körében

Finnország 1887 csak takarékforgalom

Németország 1909
9 hivatal, az osztrák-német egyesítés utána legsűrűbb takarék-
közvetítő hálózattal rendelkezett 20 000 bankfi ók és 47 000 
posta

Románia 1880/ 1918 kizárólag postatakarék üzletág jött létre

Amerika 1911 bankárok nem nézték jó szemmel, a világválság hatására 
jelentősen nőtt a betétek állománya a tptk-nál

Csehszlovákia 1918 önálló állami intézmény, új betétkönyvet csak a prágai köz-
pont állít ki

Lengyelország 1919 a minisztérium egyik alosztályaként jött létre, 6 vidéki és 3 
külföldi fi ók (Párizs, Buenos Aires, Tel-Aviv)

Jugoszlávia 1926/1923 postahivatalok és 4 vidéki fi ók

Dánia 1926/ 1919 itt is fordított sorrend

Észtország /1928 nincs takaréküzletág

Lettország /1924 nincs takaréküzletág

Svájc /1906 decentralizált felépítés

Forrás: saját készítésű ábra

1. ábra

A POSTATAKARÉKPÉNZTÁRAK MEGALAKULÁSA
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A cél minden országban az volt, hogy minél szélesebb réteg számára biztosítsák a takarékoskodás 
lehetőségét, s megfelelő mennyiségű forrást biztosítsanak a gazdaság szereplői számára. Ezt igen 
széles termékskálával és szolgáltatási körrel párosult.
A postatakarékpénztárak az alábbi feladatokat vállalták fel (Dr. Körmendy, 1939):

takarékközvetítő szolgálat, elsősorban takarékbetétkönyv1. 
csekk és klíringforgalom lebonyolítása2. 
kölcsön kihelyezés állami intézmények, községek, bankok részére3. 
kincstári jegyek lombardírozása4. 
zálogkölcsönnyújtás5. 
széf-szolgáltatás6. 
biztosítás, járadékok ügyintézése (Anglia, Belgium, Lengyelország)7. 
letétkezelés (Anglia, Belgium, Olaszország)8. 
esedékesség kezelés (kamat, osztalék, sorsjegyek sorsolása stb.)9. 
értékpapír adás-vétel10. 
állami készpénzbevételek és kiadások kezelése (Magyarország)11. 
átutalási és giro intézet működtetése (Ausztria, Németország, Svájc, Magyarország)12. 
állami alapok alapítványok értékletét kezelése13. 
állami árverési szolgálat14. 
postautalvány jóváírása15. 
távirati forgalom elszámolása16. 
utánvételes küldemények elszámolása17. 
állandó csekkek kezelése (mai állandó átutalás elődje)18. 
telepített váltó beváltása19. 
nemzetközi átutalások20. 
távbeszélődíj kiegyenlítés21. 

Ha jól megnézzük, a klasszikus kereskedelmi banki szolgáltatásokon túl sok minden más tevékenységet is fel-
vállaltak a postatakarékpénztárak, szakosított intézmények hiányában vagy azok mellett, versenytársként.
A jogharmonizációra törekvés mindig jelen volt a nemzetközi pénzügyi piacon, ennek korai meg-
nyilvánulásai az államok közötti csekkforgalmi egyezmények. A csekk hazájának Angliát tekinti a 
szakirodalom, de törvényileg először Franciaországban szabályozták 1865-ben, majd Belgiumban 
1873-ban. A többi ország általában a kereskedelmi törvények keretein belül szabályozta csekkforgal-
mát, Spanyolország (1886), Olaszország (1883), Románia (1887), Portugália (1889). Magyarországon 
1908-ban a LVIII. törvény rendelkezett róla.  
Az gazdasági integráció gyökerei a vámuniók létrejöttéhez nyúlnak vissza egészen a 19. századig. 
(Hetényi et al. 2000) Az elsők között kötött pénzügyi megállapodást az Osztrák Császárság és 
Liechtenstein 1857-ben a „Bécsi Pénzszerződés” aláírásával. 1865-ben Franciaország, Olaszország, 
Belgium, Svájc és Görögország megalakította a „Latin Érmeuniót”, ennek mintájára a skandináv ál-
lamok 1875-ben a „Skandináv Pénzszövetséget” hívták életre. Az első világháború véget vetett ezen 
szövetségeknek, s hosszú időre megállt a nemzetközi pénzügyi együttműködés fejlődése.
1906-ban a Közép-európai Közgazdasági Egyesületek bécsi konferenciáján már felmerült az állami 
csekk- és giroforgalmi intézmények közötti kapcsolatépítés gondolata, de a felvetést nem követte 
konkrét cselekvési terv. A legfőbb ok, amiért ez a gondolat megmarad felvetés szintjén, hogy csak 
Ausztriában, Magyarországon és Svájcban működött megfelelő intézményi háttér. 
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1909-ben Berlinben magyar, osztrák, német és svájci postatakarékpénztári részvétellel kölcsönös 
átutalás forgalmi rendszer létrehozására tettek javaslatot. A rendszerhez alig egy évvel később Belgi-
um is csatlakozott, s ezzel 180 000 számlatulajdonos számára vált lehetővé, hogy egymás számlájára 
utaljanak. (Dr. Körmendy, 1939)1

MAGYARORSZÁG PÉNZÜGYI INFRASTRUKTÚRÁJA

Magyarország pénzügyi infrastruktúráját tekintve az élmezőnyhöz tartozott. 1893-ban a Budapesti 
Giro- és Pénztáregylet Részvénytársaság alapítása jelentős lépés volt az elszámolásforgalmunk te-
kintetében. Az alapításban részt vett 13 fővárosi hitelintézet és a Budapesti Bankegyesület. Az intézet 
elsődleges feladata a pénzforgalom gyorsítása és a tőzsdei üzletek elszámolásának biztosítása volt. A 
részvénytársaság tevékenységét nem mindig végezte nyereségesen, és a II. világháborút követően a 
tőzsdei forgalom visszaesésével egyre inkább vesztett korábbi jelentőségéből. A későbbiekben tevé-
kenységét hatékonyabban szervezte meg, s képes volt önmagát fenntartani, de 1949-ben működését 
megszüntették. (Tomka, 2006)
Tevékenységi körét tekintve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének2 elődje volt az 1916-ban 
megalakult Pénzintézeti Központ. Megalakulásának célja a hitelintézetek alapításának szabályozása, 
azok működésének felügyelete volt, később az ügyvitel korszerűsítésben is részt vett. A hazai pénzügyi 
élet másik fontos szereplője volt 1920-tól az Országos Központi Hitelszövetkezet, mely több mint 
ezer hazai szövetkezetet tömörített. 1924-ben megszületett a Magyar Nemzeti Bank, s neki jutott a 
főszerep a válság után a devizaforgalom szabályozásában, ami gyakorlatilag kötött devizagazdálko-
dást jelentett.
1931 a Magyar Szavatossági Bank és az Országos Hitelügyi Tanács megalakulásának éve. 1939-ban 
létrejön a Pénz- és Tőkepiac szabályozására alakult Intézet Rt., mely nevében feltünteti fő küldetését. 
Az 1939. évi II. tc. értelmében a pénzforgalom valamint a Jegybank és a Pénzintézeti Központ műkö-
dése honvédelmi szempontoknak alárendelten került szabályozásra. 1942-ben bevezették a szelektív 
hitelpolitikát, a háborús célok támogatására (a magán célokkal szemben).
A német megszállás komoly fennakadást okozott a hitelezésben, nem csak a zsidótörvény személyi 
korlátozásai, de a háborús károk (lebombázott épületek) is súlyosbították a helyzetet. A Szálasi-féle 
hatalomátvétel még nagyobb zűrzavart eredményezett Magyarország pénzügyi életében.  Miután a 
nyilasok nyugatra vitték az MNB pénzét és aranykészletét, komoly tőkeínséggel kellett számolni. 
A hitelnyújtás csak a bankjegy kibocsátás után indulhatott újra, a pénzintézetek előleget kaptak a 
bérköltségekre és a kulcsfontosságú pénzügyi műveletekre. A hitelek tekintetében elsőbbséget él-
veztek a vetőmagvásárlásra, tetőfedésre, iparosításra szánt összegek és az építőanyag és textilipar 
beruházásai.
Ebben az időben a korábbi hagyományos üzletágak stagnáltak, a magas infl ációnak és bizonytalan 
környezetnek köszönhetően. A kedvezőtlen piaci helyzet a bankok zsugorodásához, összeolvadásához, 
felszámolásához vezetett, a korábbi túldimenzionált közvetítőrendszer hanyatlásnak indult. 
1946-ban bevezetik a forintot, de jelentős változást ez sem hoz a megtakarítások terén. 1947-ben a 
betétállomány a háború előtti szint mindössze 4%-át éri el. Az államosítás eredményeként az államo-
sított nagybankok a hazai pénzintézetek 72%-ával rendelkeztek. Megkezdődött az „egybank” rendszer 
kialakítása az orosz Goszbank mintájára, a számlavezetés és a hitelezés MNB-be vonása mellett.
Az államosítás után csak néhány speciális célra szakosodott hitelintézet maradt fenn. Ilyen volt az 
Országos Takarékpénztár, amely a lakossági megtakarítások gyűjtésében bírt vezető szereppel. A Ma-

1  További egyezmények a nemzetközi forgalom előmozdítására: 1920. Madrid; 1924. Stockholm; 1929. 
London; 1934. Kairó.  

2  A tanulmány megjelenésekor funkcióit már a Magyar Nemzeti Bank látja el.
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gyar Külkereskedelmi Bank a külkereskedelmi ügyletek fi nanszírozását látta el, az Állami Fejlesztési 
Bank az állami beruházásokat szolgálta ki, míg az Általános Értékforgalmi Bank Rt. a külfölddel 
kapcsolatos fi zetéseket teljesítette. Ez a gyakorlat, ez a pénzügyi struktúra volt jellemző más, volt 
szocialista országokban is, például Bulgáriában. 
A 70-es évektől nyitottabbá váló gazdaság igényeit a monobanki struktúra azonban már nem elégítette 
ki. A nyugati kapcsolatok serkentőleg hatottak a fejlesztésre, számos vegyesvállalat jelent meg General 
Electric, Simens, Shell stb. Mégis 1987-ben indult csak meg a kétszintű bankrendszer kialakítása, a 
monobanki struktúra lebontása.
Az MNB 5 nyugati kereskedelmi bankkal megalapította a Közép-európai Nemzetközi Bankot (CIB) az 
MNB 34%-os részesedésével, a többi bank 13%-os részarányával. Ez az intézmény offshore státuszban 
működött, majd 1988-ban létrejött a CIB Hungária belföldi leánybank. (Várhegyi 2002.)
Az MNB mint a pénzforgalom legfőbb szabályozója a mai napig pénzügyi infrastruktúránk alappil-
lére, a pénzügyi intézmények prudens működését segítő szervezet. 1989. január 1-jén a Jegybank és 
11 kereskedelmi bank közreműködésével létrejön a GIRO Elszámolásforgalmi Rt. 1994-ben üzembe 
helyezték a Bankközi Zsíró Rendszert, amely tulajdonképpen az elképzelt rendszer katasztrófa rend-
szere lett volna. 26 valuta kezelésére tervezték online klíring funkcióval, helyette egyvalutás offl ine, 
kötegelt feldolgozású elszámolási rendszerként kezdte meg működését. 
A kisösszegű, tömeges tranzakciók elszámolást biztosító zsírórendszer elindulását csakhamar követte 
a Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. megalakulása (1993). A KELER a Budapesti Értéktőzsde 
feladatait vette át, úgymint értéktár működtetése, értékpapír számlavezetés, tőzsdei értékpapír kereske-
delem elszámolása majd 1994-ben a Budapesti Árutőzsde határidős ügylet elszámolását is felvállalta, 
végül 1995-ben megkezdte a tőzsdetagok pénzforgalmi számláinak vezetését is. 
1999-ben megtörtént VIBER bevezetése, bankok számára, majd egy évvel később a bankok ügyfelei 
számára, s ezzel beléptünk az RTGS3-rendszert használók népes táborába. Ezzel fi zetési rendszerünk 
egymagasabb fejlettségi kategóriába lépett. 2000-ben került sor az automatizált cross-border elszámo-
lási rendszer (hogy ez mennyire automatizált az megkérdőjelezhető) elindítására, ami a nemzetközi 
értékpíprelszámolásokat helyzte új alapokra. 2002 újabb előrelépést hozott az elszámolások rövi-
dülésének tekintetében, november 18-án bevezették a T+3-as elszámolási ciklust, a korábbi T+5-ös 
elszámolás helyett.
A jogi szabályozás 2004. január 1-jétől megváltoztatta a KELER státuszát, azóta szakosított hitelin-
tézetként működik.
2006-ban újabb fi zetési rendszer tűnik fel a piacon. Megkezdi működését a HUNSTEP2-rendszer 
(a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. működteti), ennek segítségével kapcsolódik hazánk az EBA által 
működtetett STEP2-rendszerhez, amely automatizált páneurópai klíringház a kisösszegű nagytöme-
gű fi zetések lebonyolítására. Ez a rendszer nem volt hosszú életű 2011-ben megszűnt4, funkcióit a 
TARGET2 váltotta ki. 
Az MNB tehát a postatakarékpénztárak pénzforgalomban játszott vezető szerepét fokozatosan átvette 
az egyre fejlődő klíringrendszerek működtetésével. 

3  Real-time Gross Settlement System
4  http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&ved=0CD4QFjAD&

url=http%3A%2F%2Fwww.allamkincstar.gov.hu%2Fletoltesek%2F5201&ei=5PZcU92pM6WjyQPjgoG
4BA&usg=AFQjCNHGG0g6zyU1VSmKX7UlxO-akwfjaA
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AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FEJLŐDÉSE

1948-at írunk, mikor életbe lép a Benelux Egyezmény, amelynek értelmében Belgium, Hollandia 
Luxemburg vámuniót hoz létre. 1949-ben kezdi meg működését a FRITALUX (Franciaország, 
Luxemburg. Olaszország, Belgium) együttműködése, amelyhez hamarosan csatlakozik Hollandia 
is, és így létrejön a FINEBEL, ami már nem csak vámunió, hanem monetáris unió is. Erre válaszul 
az északi államok is szövetségre lépnek, s megalakul az UNISKAN (Nagy-Britannia, Svédország, 
Dánia, Norvégia részvételével).
1950. szeptember 19-én a pénzügyi integráció fontos lépéseként az OEEC országok aláírták az Európai 
Fizetési Unió alapokmányát. (Hetényi et al. 2000) Ugyancsak mérföldkő 1968, a Vámunió létrejötte 
mint a közös piac fejlődésének első jelentős állomása, amelyet 1993. november 11-én a Maastrichti 
Szerződés a Gazdasági és Monetáris Unió megalapozása tetőz be.
A közös valuta, közös intézményrendszert, közös elszámolási rendszert igényel, s ennek megvaló-
sítását hosszú előkészület előzte meg. 1994-ben kezdi meg működését az Európai Monetáris Intézet 
(az EKB elődintézménye), melynek feladatai a közösségi monetáris politika összehangolása, deviza-
ügyletek irányítása, tagállamok devizatartalékainak kezelése, őrzése, fi zetési rendszerek zavartalan 
működésének segítése, fejlesztése. A pénzügyi liberalizáció előrehaladását jelzi a Központi Bankok 
Európai Rendszerének formálódása (1998) a tagállamok jegybankjainak részvételével − élén az Eu-
rópai Központi Bankkal.
1988. 88/361/EGK irányelv meghozza az általános liberalizációt a tőkemozgások terén. A tőke szabad 
áramlása korábban szinte csak a külföldi munkavállalók munkabér átutalását jelentette. 1994. január 
1-jén lényegében minden pénz és tőkemozgás liberalizált lett az Unión belül. (Horváth, 2002) 
A közös pénz előnyei nem kell bemutatni, de az ehhez szükséges elszámolási rendszerekre mindenképp 
érdemes kitérni. 2007/64/EK irányelv (Payment Service Directive) célja az egységes pénzforgalom 
jogi kereteinek megteremtése, vagyis a SEPA= Single European Payments Area (Egységes Euro 
pénzforgalmi Övezet) létrehozása. 28 uniós tagország és 4 EFTA (European Free Trade Association) 
tag Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc és Monaco vesz részt benne. 
Az unió főbb elszámolási rendszerei között kell említenünk a magánszféra által alapított EBA_EURO1-
et, amely 1999. január óta működik, s a nagyösszegű átutalások forgalmát bonyolítja le. Az átlagos 
tételnagyság már induláskor elérte az 1 millió eurót.
Ezt követte a STEP1 rendszer 2000 novemberében, majd ennek továbbfejlesztéseként a STEP2 (az 
első automatizált páneurópai elszámolóház). 2003-ban kezdte meg működését. A STEP2-t a kisösszegű 
(25 000 EUR) alatti összegek elszámolására hozták létre. Az egységesítés jegyében általánossá és 
kötelezővé tették az IBAN5 és BIC-kód6 egységes használatát, mely jelentősen gyorsítja az elszámo-
lásforgalmat, könnyíti a fi zetési megbízások teljesítését.
Trans European Automated Real-time Gross-Settlement Express Transfer 1999. január 1-jén kezdete 
meg működését az Európai Monetáris Intézet munkájának eredményeként. A résztvevő tagországok 
VIBER-rendszereit összekötő interklíring rendszerből fejlesztették ki, ezzel megvalósult az egységes 
fi zetési övezet az Unión belül a jegybanki fi zetések tekintetében. Használata nem kötelező, piaci 
elven működik, vele párhuzamosan már elszámolási rendszerek is működnek. TARGET2: 2007 
novemberében váltotta fel a TARGET-ot, egységes közös technikai platform, moduláris felépítésű, a 
három modult a Deutsche Bundesbank (fi zetési modul), a Banque de France (ügyfélszolgáltatások) 
és a Banca D’Italiana (kommunikációs infrastruktúra) közösen üzemelteti. A rendszer használata 
kötelező a jegybanki fi zetések esetén. A rendszer újdonsága a kötelező tartalékkezelés, segítségével 
közös likviditáskezelés is megvalósulhat. 

5  International Bank Account Number
6 Bank Identifi er Code
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A rendszer bevezetésével jelentősen csökkentek a tranzakciós költségek, hiszen a klíringrendszerekkel 
szemben támasztott egyik fő követelmény, hogy mindenki számára elérhető legyen.7

Európai Bizottság közleménye az Európa 2020 stratégiában az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiáját célozza meg. A fenntarthatóság jegyében − gazdasági és környezetvédelmi 
szempontból egyaránt − cél, hogy a tagországok és az EU megerősödve kerüljön ki a gazdasági vál-
ságból. Ehhez elengedhetetlen a pénzügyi felügyelet erősítése, a szabályozási hiányosságok pótlása 
a határidős piacok, az elszámolásforgalom és a kockázatkezelés terén egyaránt. A fogyasztóvédelem  
erősítése révén a szolgáltatókat mind magasabb színvonalú termékek, szolgáltatások előállítására 
sarkallja.
TARGET2 Securities: A jövő elszámolásforgalmi rendszere, melynek jelentősége a klíring házak 
liberalizációjában rejlik. Korábban nem volt törekvés az értékpapír forgalom egységesítésére, a 
társasági események, harmonizált kezelésre. A rendszer indulását 2015 júniusára tervezik, elsőként 
Görögország, Románia, Málta, Olaszország és Svájc részvételével. A második hullámban Belgium, 
Spanyolország, Portugália, Szlovákia és a Euroclear fog belépni. Magyarország a harmadik hullám-
ban tervezi a rendszerhez való kapcsolódást 2016 novemberében akárcsak Németország, Ausztria, 
Finnország, Luxemburg és Dánia.
A rendszerhez közvetlenül és közvetetten is lehet csatlakozni valamely tag-elszámolóházon keresztül. 
A kevésbé jelentős forgalmat lebonyolítani kívánó szervezetek nálunk a KELER közreműködését ve-
hetik igénybe, amely több évtizedes tapasztalatával segíti ügyfeleit. Persze a T2S bevezetése magában 
rejti a fenyegetést is, hiszen ha mindenki közvetlenül csatlakozik a rendszerhez a KELER elvesztheti 
jelenlegi pozícióját az elszámolásforgalom területén.
A T2S előnye a társasági események egységes kezelése, a gyors és egységes értékpapír-elszámolás 
bevezetése. A T2S segítheti a pénzügyi vállalkozások nemzetközi térhódítását azáltal, hogy nem 
kell külön szerződéses kapcsolatot kialakítaniuk az elszámolási partnereikkel, egy közös platform 
segítségével, online tudnak kommunikálni, ügyleteket bonyolítani. A stabil, ellenőrzött, garanciákkal 
bebiztosított rendszerben egységes elszámolási instrukciók alapján tudnak „levelezni”. Az értékpapírok 
elérhetősége, elszámolhatósága jelentősen leegyszerűsödhet, csökkenhet az úton lévő instrumentumok 
volumene. Egyszerűbb és átláthatóbb értékpapír kölcsönzési rendszer jöhet létre általa. 
Továbbá nem hanyagolhatjuk el a T2S likviditáskezelésre gyakorolt hatását sem, hiszen a gyorsuló 
elszámolások megkövetelik a likviditáskezelés átalakítását, az új elszámolási ciklusok bevezetése, 
a már meglévő infrastruktúrához, erőforrásokhoz illesztése nem kis feladat. Az éjszakai működés, 
elszámolásforgalom nálunk kimerül a IG18 hagyományos esti zsíróutalásban. Európában viszont csak 
egy olyan ország van, ahol 4-óránként van elszámolás, naponta 7-szer, s ez nem más mint az Egyesült 
Királyság. (Ennek jelentősége nagymértékben csökkent a napközbeni IG2-es9 átutalási rendszernek 
köszönhetően.) 
Persze, a rendszer bevezetése mind informatikailag mind humán erőforrás területen jelentős eszkö-
zöket köt le, számos fejlesztést igényel a pénzügyi szolgáltatóknál és KELER-nél egyaránt. Hogy 
mely tagország milyen mértékben aknázza a ki a T2S-ben rejlő lehetőséget, még csak találgatható. 
Hiszen a részvétel önkéntes, hogy mely ország milyen értékpapírokat és milyen devizákat vezet be 
a rendszerbe, még kérdéses. A klíringházak közti közvetlen kapcsolat és rendszerhez való közvetlen 
csatlakozás lehetősége eddig nem látott versenyhelyzetet teremt az elszámolóházak piacán. A gyakran 
monopolhelyzetben lévő nemzeti elszámolóházak és értéktárak elveszthetik piacvezető szerepüket.

7 Lámfalussy-normák: közvetlen banki kapcsolat, diszkriminációmentesség, egyértelmű belépési 
követelmények, a rendszer a nagyértékű ügyletekre legyen kihegyezve, nagy legyen a végrehajtás 
biztonsága, befogadja a csatlakozó alrendszereket, szilárd jogi szabályozás, harmonizáló banki normák, 
harmonizált tarifapolitika, egyeztetett nyitvatartási idők.  (Kriskó A. 2006)

8  inter giro I.
9  inter giro II.
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Elmondható tehát, hogy a 19. században egyeduralkodó postatakarékpénztári rendszert mára háttérbe szo-
rította a kétszintű bankrendszer, s a bankok által életrehívott központosított elszámolási rendszerek uralják 
a pénz- és értékpapír elszámolásforgalmi piacot. A vámuniók gondolatától mára eljutottunk a páneurópai 
elszámolási rendszerekig, melyek legújabb feljődési állomása a T2S. A pénz és értékpapír forgalom pán-
európai szinten történő koordinációja, számos változást hoz a tőkepicokat illetően. A társasági események 
kezelése, szervezése merőben új eleme az elszámolások központosításának. A ma még hosszadalmas és 
nehézkes kamat, osztalék, jóváírások ideje jelentősen lerövidülhet, akárcsak az értékpapírok beveztése egy-
egy új piacra, valamint az előbbiekhez kapcsolódó adó tételek elszámolása, levonása egységesülhet. A T2S 
is a bankunió irányába mutató fejlesztés lehet, aminek a létrehozásáról egyre több szó esik napjainkban. Az 
MNB mint központi bank a fő kapocs a nemezetközi elszámolási rendszerekhez, hiszen RTGS-rendszerével 
bizosítja a hozzáférést partnerei számára bármely más uniós ország RTGS-éhez.  
Tanulmányomban szerettem volna rávilágítani, hogy a mai elszámlásforgalmunk alapjait a nemzetközi 
postaegyezmények rakták le, s a cross-border fi zetések gyökerei is a postákhoz és postatakarékpénz-
tárakhoz nyúlnak vissza. A vámuniók és pénzügyi egyezmények voltak a mai pénzügyi integráció 
előfutárai, s jelentősen befolyásolták a pénzforgalmat. A kétszintű bankrendszer központi eleme a 
jegybank, szinte kivétel nélkül a modern klíringrendszerek üzemeltetője és felvigyázója, fejlődése 
meghatározza a pénz- és értékpapírelszámolás gyorsaságát, hatékonyságát. Ezen túlmenően pedig valós 
idejű elszámolási rendszer működtetésével, SWIFT-kommunikációjával szabad bejárást biztosít a világ 
bármely más tőkepiacára és utat biztosít az egyéb más országokban működő klíringrendszerekhez.  
Összességében tehát igen mozgalmas éveknek nézhetünk elébe az értékpapír elszámolás területén. Az 
elszámolóházaknak nem reális alternatíva a T2S-rendszertől való távolmaradás, főként a közép-kelet-
európai régióban, ahol szinte mindenhol „importált” (az Európai Unió fejlesztései és SWIFT-alapú 
elszámolási rendszerek) klíring rendszerek működnek. Minden résztvevő nagy lendülettel készül 
a csatlakozásra, igyekszik a várható előnyöket kiaknázni és már most megfelelő reklám kampányt 
indítani, hogy tájékoztassa ügyfeleit. 
Ezt jól mutatják az alábbi linkeken található tájékoztatók: 

http://www.vps.no/public/vps_eng/layout/set/print/content/view/full/1454368
2013.11.05. norvég T2S hírek
https://www.euroclear.com/en/campaigns/T2S.html
2013.11.05. Euroclear és a T2S
http://www.six-securities-services.com/en/shared/news/2013/dss-news-130913-radar-t2s.html
2013.11.05. SIS SIX A.G. Svájc
https://www.clearstream.com/ci/dispatch/en/kir/ci_nav/1_settlement/025_csd/035_t2s/020_t2s_

and_clearstream
2013.11.05. Clearstream Németország
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