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Az ülésen elhangzottak összefoglalója:
1. Döntés az új Bubor jegyzőkről
Az RJB ülés zárt részén egyhangúlag döntött a BUBOR jegyző bankok köréről. Ennek megfelelően a
panelba bekerült a Sberbank és az FHB Bank, valamint a szabályzat értelmében kikerült a Takarékbank és a
BNP Paribas.
2017. április 18-tól BUBOR kamatjegyző bankok a következők:
OTP Bank Nyrt.
UniCredit Bank Hungary Zrt.
MKB Zrt.
K&H Bank Zrt.
CIB Bank Zrt.
ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
ERSTE BANK HUNGARY Zrt.
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Raiffeisen Bank Zrt.
Budapest Bank Zrt.

Felkérést kap az FHB Bank Zrt és a Sberbank Magyarország Zrt.
2. Megnyitó, tájékoztató az előző ülés határozatának végrehajtásáról (Szabályzatok kiküldése
véleményezésre)
Az RJB üléséhez csatlakoztak az RJB tagokon kívüli meghívottak. Pivarcsi Ágnes elnök megnyitotta az ülés
nyílt részét Az elnök elmondta, hogy a novemberi ülést követően a BIRS/HUFONIA/BUBOR szabályzatok
kiküldésre és véleményezésre kerültek, ebből a javaslatok alapján módosított verzió készült.

Pivarcsi Ágnes elmondta, hogy a zárt ülésen a jelenlévő RJB tagok döntést hoztak a BUBOR jegyzőkről,
továbbra is 12 bank fogja a BUBOR-t jegyezni és ismertette a bankok listáját. A kijelölt BUBOR jegyzők a
húsvéti hétvégét követően április 18-tól kezdik meg tevékenységüket, vagyis a panel változása akkortól
lesz effektív.
3. BIRS/HUFONIA szabályzatok elfogadása
A jelenlévők a bankoktól érkezett javaslatok figyelembe vételével és a felügyelet által támogatott
változtatásokkal együtt egyhangúlag megszavaztak. A Bizottság felhatalmazta az elnököt, hogy a
szabályzatok szerinti értesítési kötelezettségeket teljesítse.
4. BUBOR szabályzattal kapcsolatos egyeztetés (Etikai Kódex ügyében)
A BUBOR szabályzattal kapcsolatos egyeztetés részletesen megtárgyalt pontja, a BUBOR jegyzéshez kapcsolódó banki emberi erőforrások szükségességének pontosítása volt. A 4 szem elv érvényesülését a jelenlévők elfogadták és fontosnak tartják. A tagok megállapodtak abban, hogy a többségében kisebb méretű
hazai banki treasuryk korlátozott erőforrásaira tekintettel viszonylag rugalmasan értelmezendők a helyettesítési előírások. A BUBOR Szabályzatának „C” melléklete (Magatartási Kódex) kapcsán a jelenlévők támogatták azt a változtatást, ami gördülékenyebbé teszi a BUBOR jegyző banki panel módosulásának évente való alkalmazását (kikerülők és bekerülők ugyanakkor nyilatkozzanak). Az RJB tagok a módosításokat
egyhangúlag elfogadták, ezzel lehetővé vált mindhárom (BIRS/BUBOR/HUFONIA) szabályzat hatálybalépésének megállapítása, melyre 2017. március 16. kerül sor.
5. Repo anyag ismertetése
Horváth Dániel távollétében Balogh Csaba mutatta be az MNB BUBOR és repo piaccal kapcsolatos álláspontját és az ezzel kapcsolatos, a hét folyamán sorra került MNB-kereskedelmi banki találkozónak a tapasztalatait. A tájékoztatót követően diskurzus történt a RJB jelenlévő tagjai és meghívottai között is a
repopiac fejlesztésének kérdéseiről.
6. Egyebek
Nem történt észrevétel a napirendi pontokon túl. Az Elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a következő
RJB ülés időpontja 2017. május 12, témajavaslat esetén pedig jelzést kért, majd lezárta az ülést.
Budapest, 2017. február 10.
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