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Az ülésen elhangzottak összefoglalója
1. Tájékoztató az előző ülés határozatainak végrehajtásáról
Pivarcsi Ágnes elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásra
kerültek:




A BUBOR, a BIRS és a HUFONIA Swap Index Szabályzatok 2016. november 1-jén hatályba léptek és
minden kamatjegyző bank aláírta és visszaküldte a szükséges nyilatkozatokat.
Elindult a Bizottsági honlap az MNB honlapján belül, a megfelelő tartalmak feltöltésre kerültek.
Megjelent az MNB adminisztrátori szerepéről szóló sajtóközlemény és a szakmai cikk.

2. BUBOR/BIRS/HUFONIA Error Policy tervezet ismertetése
Pivarcsi Ágnes bemutatta a BUBOR, a BIRS és a HUFONIA Swap Index szabályzatokba javasolt hibakezelési
eljárásrend („Error policy”) tervezetét. Geiszbühl Mihály és Vass Péter javaslatokat fogalmaztak meg a
szabályok átláthatóbbá tétele érdekében, illetve felhívták a figyelmet, hogy a BUBOR esetében hibás
jegyzési folyamat eredményeként az ügyletkötési kötelezettség teljesítését tisztázni érdemes. Az erről
szóló vita nyomán a megjelentek egyetértettek abban, hogy minden BUBOR kamatjegyző bank azon az
áron köteles teljesíteni az ügyletkötési kötelezettséget, amit eredetileg beadott, függetlenül attól, hogy a
publikáció során esetleg hibás érték került fel a publikációs felületekre. Vass Péter javasolta, hogy a
hibakezelési eljárásrend szabályairól a Bizottság a lehető legszélesebb körben tájékoztassa a
kamatjegyzések felhasználóit.
A megjelentek egyetértettek abban, hogy a javasolt pontosításokkal a tervezet körbeküldhető a
kamatjegyzőknek véleményezésre.
3. BUBOR/BIRS/HUFONIA Contingency Policy tervezet ismertetése
Pivarcsi Ágnes bemutatta a BUBOR, a BIRS és a HUFONIA Swap Index szabályzatokba javasolt rendkívüli
eljárásrend („Contingency policy”) tervezetét. Geiszbühl Mihály javaslatokat fogalmazott meg a szöveg
pontosítása és átláthatóbbá tétele érdekében.

A megjelentek egyetértettek abban, hogy a javasolt pontosításokkal a tervezet körbeküldhető a
kamatjegyzőknek véleményezésre.
4. BUBOR/BIRS/HUFONIA belépés/kilépés tervezet ismertetése
Horváth Dániel bemutatta a BUBOR, a BIRS és a HUFONIA Swap Index szabályzatokba javasolt belépési és
kilépési eljárásrend tervezetét. Vass Péter javasolta a szöveg kiegészítését azzal, hogy a BUBOR
kamatjegyzésre való felkérések alapjául szolgáló lista frissítése és az új kamatjegyzői kör megállapítása
esetén minden érintett (ideértve a kamatjegyzői körből kikerülőket is) külön értesítést kapjon. Vass Péter
javasolta annak tisztázását, hogy a Bizottság milyen határidővel dönt a kilépés jóváhagyásáról. Geiszbühl
Mihály javasolta, hogy a BIRS és a HUFONIA szabályzatba beilleszteni tervezett kilépési eljárásrend
kialakításakor a Bizottság legyen tekintettel arra, hogy a résztvevők önkéntes alapon, „társadalmi
munkában” végzik a jegyzést. Ezt a szempontot, illetve a mutatók folytonosságának biztosítását
figyelembe véve a megjelentek arra a konszenzusra jutottak, hogy a BIRS és HUFONIA jegyzési folyamatból
bármely kamatjegyző bármikor kezdeményezheti a kilépést, amire a Bizottság által szabott határidővel
kerülhet sor. Amennyiben a kilépéssel a kamatjegyzők száma kritikus szintre csökkenne, akkor a Bizottság
olyan határidőt szab a kilépésre, amely elegendő időt biztosít arra, hogy a jegyzési eljárásba új
kamatjegyzők kerülhessenek bevonásra.
A megjelentek egyetértettek abban, hogy a javasolt pontosításokkal a tervezet körbeküldhető a
kamatjegyzőknek véleményezésre.
5. Etikai Kódex felülvizsgálata, felügyeleti szempontok ismertetése
Inzelt György ismertette a BUBOR szabályzathoz csatolt Magatartási kódex módosítására vonatkozó
javaslatokat. A módosítások tartalmára vonatkozó értelmező kérdések tisztázása után a megjelentek
kisebb pontosításokat javasoltak a szövegben.
A megjelentek egyetértettek abban, hogy a javasolt pontosításokkal a tervezet körbeküldhető a
kamatjegyzőknek véleményezésre.
Az elnök szavazásra bocsátotta, hogy a 2.-5. napirendi pontok alapján javasolt változtatásokat a Bizottság
eljuttassa a kamatjegyző bankokhoz véleményezésre. Az elnök megállapította, hogy a tagok többségének
szavazata alapján a Bizottság jóváhagyta, hogy a javaslatok a kamatjegyzők számára kiküldésre kerüljenek
véleményezésre.
6. Egyebek
Horváth Dániel ismertette, hogy az ügyletkötési kötelezettség kapcsán milyen trendek láthatók a
forgalomban az utóbbi időszakban, illetve hogy hogyan alakultak a BUBOR jegyzések. Károlyi Márta és
Geiszbühl Mihály ismertette, hogy piaci szempontból hogyan ítélik meg az utóbbi időszakban látott
forgalomnövekedést, illetve hogy előretekintve mik a várakozásaik, valamint hogy a kamatjegyzők milyen
kihívásokkal szembesülnek (pl. magas tőkeköltség).
Pivarcsi Ágnes elnök ismertette a februári ülésen várható főbb témákat.
Az elnök további napirendi pont hiányában az ülést berekesztette.
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