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Az ülésen elhangzottak összefoglalója
1. Ügyrend elfogadása
Pivarcsi Ágnes elnök szavazásra bocsátotta a Bizottság elé terjesztett ügyrend tervezetet és
megállapította, hogy a tagok többségének szavazata alapján a Bizottság úgy határozott, hogy elfogadja
ügyrendet, mely 2016. szeptember 30-án hatályba lép és az alakuló ülésre alkalmazandó.
2. Bemutatkozás, összefoglaló a Bizottság céljairól
Az ügyrend rendelkezései alapján az elnök a jelenlévők bemutatkozására tett javaslatot.
A Bizottság szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagjai: Dakó Gábor a Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóságról, Horváth Dániel a Monetáris politika és pénzpiaci elemzés igazgatóságról, Inzelt György a Hitelintézeti felügyeleti igazgatóságról, Kolozsi Pál Péter a Jegybanki eszköztár, devizatartalék és kockázatkezelési
igazgatóságról, Pivarcsi Ágnes a Pénz- és devizapiac igazgatóságról.
A Bizottság ülésére meghívott, szavazati joggal nem rendelkező állandó szakértők: Bokodi Melinda az MNB
Jogi igazgatóságáról, Geiszbühl Mihály a Magyar Forex Társaság Szakmai Bizottságának képviseletében,
Halászné Úr Emese a Magyar Forex Társaság Szakmai Bizottságának képviseletében, Károlyi Márta a Magyar Forex Társaság Szakmai Bizottságának képviseletében, Vass Péter a Magyar Bankszövetség képviseletében. Kálmán Péter az MNB Monetáris politika és pénzpiaci elemzés igazgatóságról eseti meghívottként
volt jelen.
Geiszbühl Mihály javasolta annak tisztázását, hogy a referenciamutatók november 1-jei átvételéig tartó
időszakban az MFT keretein belül működő Jegyzési Bizottság, vagy az MNB Referenciamutató Jegyzési
Bizottsága illetékes a BUBOR ügyekben. Bokodi Melinda tájékoztatása alapján a Bizottság tagjai
egyetértettek abban, hogy az MNB, az MFT és a Magyar Bankszövetség közt létrejött átvételi
megállapodás értelmében a BUBOR, BIRS és HUFONIA Swap Index referenciamutatók kezelése november
1-jei hatállyal kerül az MNB-hez, addig az MFT Jegyzési Bizottsága az illetékes. Emiatt a Referenciamutató
Jegyzési Bizottság a mutatókhoz kapcsolódó szabályzatokról csak olyan határozatokat hoz, melyek 2016.
november 1-től hatályosak.
Geiszbühl Mihály elmondta, hogy az MFT Szakmai Bizottsága rotációs jelleggel fog megfigyelőket delegálni
a Bizottságba. Az aktuális delegáltak személyéről a Szakmai Bizottság előzetesen értesíti az RJB elnökét, aki
gondoskodik a szakértők meghívásáról.

Az elnök javaslatot tett az előzetesen megküldött napirend kiegészítésére, melybe a 2017. évi munkaterv
elfogadásáról szóló napirendi pont beillesztését javasolta. A Bizottság egyhangúan elfogadta a kiegészített
napirendet.
3. BUBOR/BIRS/HUFONIA szabályzatok elfogadása
Horváth Dániel bemutatta a BUBOR, a BIRS és a HUFONIA Swap Index szabályzatok elfogadásra javasolt
verzióit. A szabályzatok a formai változtatásokon túlmenően, a jegyzési folyamatot érintő tartalmi
változtatást egy kivétellel nem tartalmaznak. Az egyetlen operatív változás, hogy a BIRS és HUFONIA Swap
Index esetében a panelbankok kérésének megfelelően a jegyzések beadásának időintervalluma a BUBORhoz igazodva egységesen 10:30-10:45-re változik.
Horváth Dániel ismertette a panelbankoktól beérkezett megjegyzéseket és azok javasolt kezelését. A
Bizottság egyetértett abban, hogy az érdemi változtatással járó javaslatokat (kamatjegyzői szerepre való
felkérés szempontrendszerének felülvizsgálata, etikai kódex módosítása) a Bizottság későbbi ülésein
tárgyalja.
Geiszbühl Mihály elmondta, hogy véleménye szerint szükséges a kamatjegyző bankok felkérési
feltételeinek tisztázása a BIRS és a HUFONIA Swap Index szabályzatban, a BUBOR esetében a
kamatjegyzők pozitív diszkriminációval való ösztönzése, hibakezelési eljárásrend („error policy”)
kialakítása, kilépési eljárásrend („exit policy”) kialakítása, illetve a BIRS szabályzat bevezetőjében a termék
alapjául szolgáló kamatcsere ügyletek definíciója. A témában folytatott diskurzus alapján a megjelentek
egyetértettek abban, hogy a javaslatok megfontolásra érdemesek, melyeket a Bizottság későbbi ülésein
tárgyalja.
Pivarcsi Ágnes elnök szavazásra bocsátotta a Bizottság elé terjesztett szabályzatok tervezetét és
megállapította, hogy a tagok többségének szavazata alapján a Bizottság elfogadta a BUBOR, a BIRS és a
HUFONIA Swap Index szabályzatokat, melyek 2016. november 1-jén lépnek hatályba.
4. Honlap kialakítása
Horváth Dániel összefoglalta a Bizottság munkájával kapcsolatos honlap elindításáról szóló előterjesztést.
Az elnök szavazásra bocsátotta, hogy a Bizottság elfogadja a bemutatott honlap elindítását. Az elnök
megállapította, hogy a tagok többségének szavazata alapján a Bizottság jóváhagyta az ülésen bemutatott
honlap elindítását.
5. Kommunikáció: sajtóközlemény és cikk
Horváth Dániel összefoglalta a benchmarkok átvételéről szóló sajtóközlemény és cikk megjelenésével
kapcsolatos előterjesztést. Az elnök szavazásra bocsátotta a Bizottság elé terjesztett kommunikációs
tartalmak - a sajtóközlemény és az abban foglaltakat részletesen ismertető cikk - elfogadását. Az elnök
megállapította, hogy a tagok többségének szavazata alapján a Bizottság jóváhagyta a referenciamutatók
átvételéről szóló sajtóközlemény és szakmai cikk tartalmát, valamint azok nyilvánosságra hozatalát, így a
Bizottság felhatalmazta az elnököt, hogy kezdeményezze a referenciamutatók átvételéről szóló
sajtóközlemény megjelenését az MNB honlapján 2016. november 1-ig, valamint jóváhagyja a szakmai cikk
legkésőbb 2016. november 30-ig való megjelentetését.
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6. A Bizottság munkaterve
Az elnök javaslatot tett arra, hogy a Bizottság negyedévente ülésezzen, pénteki napokon 8:30-as kezdettel
a következő időpontokban: 2016. november 18, 2017. február 10, 2017. május 12, 2017. szeptember 8,
2017. december 8. A Bizottság tagjai egyetértettek a munkatervvel.
7. Egyebek
Horváth Dániel elmondta, hogy az alakuló ülésen csak a 2016 november 1-jei átvétel zökkenőmentes
lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges témák kerültek napirendre, de a Bizottság következő
ülésein több fontos témát is érdemes lesz áttekinteni. Ilyen lehet például a legjobb nemzetközi gyakorlat
áttekintése és az alakuló ülésen elhangzott kommentek nyomán a szabályzatok fejlesztése, és az MNB
felügyeleti területeinek szerepe a jegyzési eljárások szabályszerűségének vizsgálatában.
Az elnök további napirendi pont hiányában az ülést berekesztette.

Budapest, 2016. október 4.
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