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Az ülésen elhangzottak összefoglalója:
Az FHB és a Takarékbank kérésére a Bizottság engedélyezte, hogy 2017. november 20-ától a
bankcsoport részéről az FHB helyett a Takarékbank vegyen részt a BUBOR kamatjegyzésben,
áttekintve a piaci aktivitásról rendelkezésre álló adatokat, illetve a bankoktól kapott
információkat, a BUBOR Szabályzat 7. § (1) pontjával összhangban.
A Bizottság a banki véleményeket és preferenciákat is figyelembe véve a kötelező érvényű
árjegyzés 6 hónapra való kiterjesztéséről, a minimális ügyleti névérték emeléséről és a fix bidoffer spread szűkítéséről döntött. A módosítások érvénybe léptetéséhez a BUBOR Szabályzat B.
mellékletének változtatása szükséges. A banki preferenciák alapján a felkészüléshez szükséges
időt figyelembe véve a Szabályzatban foglalt 1 hónapos kiértesítési határidőnél későbbi, 2018
január 2-i hatálybalépés indokolt. A változtatások hatályba lépése előtt és után is érdemes lesz
ismét felmérni a banki partnerlimiteket.
A megjelentek egyetértettek abban, hogy érdemes folyamatosan nyomon követni, hogy a spread
mérete a mindenkori kamatszinthez igazodjon.
Pivarcsi Ágnes elnök ismertette, hogy egy szolgáltató megkereste az MNB-t azzal kapcsolatban,
hogy szerepet vállalnának a kamatfixingek adminisztrációjában, illetve kalkulációjában.
A Bizottság tagjai és a meghívottak egyetértettek abban, hogy:
•
•
•

•

a kamatfixingek átadásakor az MNB 5 éves kötelezettséget vállalt az adminisztrátori
szerep megtartására, így ennek átadása nem jöhet szóba.
a kalkulátori feladatokat az MNB elméletileg átadhatná harmadik félnek.
az MNB és a bankok szempontjából is preferált a jelenlegi megoldás, mivel így garantált a
jegyzési folyamat rugalmassága (hibakezelés stb.), illetve a kamatjegyzések elérésének
ingyenessége.
az MNB már korábban is kinyilvánította, hogy a kamatfixingeket közjószágnak tekinti.

A megjelentek összességében egyetértettek abban, hogy a jelenlegi információk alapján sem az
adminisztrátori, sem a kalkulátori szerep átadása nem jön szóba. Amennyiben további
információk, vagy konkrétumok jutnak az MNB birtokába az ajánlattal kapcsolatban, akkor a
Bizottság elnöke ismerteti azokat a következő üléseken.

Pivarcsi Ágnes elnök ismertette, hogy a megbízott szabadalmi ügyvivő tájékoztatása alapján az
Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala a kutatási jelentések megküldését követően az MNB
kezelésében lévő referenciamutatókra – köztük a BUBOR-ra – vonatkozó védjegyeket
meghirdette.
A bankok korábbi kérésére tekintettel Pivarcsi Ágnes elnök felkérte a felügyeleti területek által
delegált tagokat, hogy ismertessék az EU-s benchmark rendeletben előírt fizikai elválasztással
kapcsolatos fejleményeket.
Budapest, 2017. november 3.

