
 

Rövidített jegyzőkönyv 

a Referenciamutató Jegyzési Bizottság 2019. május 10-i üléséről 

Ülés dátuma:  2019. május 10, 8:00-9:30 

Ülés helyszíne:  Magyar Nemzeti Bank, Budapest, Szabadság tér 9, 142-es tárgyaló 

Jelenlévő tagok: Bakos Péter, Horváth Dániel, Kolozsi Pál Péter, Pivarcsi Ágnes, Szomorjai Péter 

Meghívottak: Bokodi Melinda, Halászné Úr Emese,  

Meghívottak 8:45-9:30 között: Károlyi Márta helyett Horváth Orsolya, Turner Tibor, Vass Péter 

Napirend: Az ülésen egyetlen napirendi pont volt, a Benchmark rendelet fizikai elválasztásra vo-

natkozó előírásának a Magatartási Kódexbe illesztése.  

Az ülésen elhangzottak összefoglalója: 

Pivarcsi Ágnes elnök köszöntötte a jelenlévőket, és elmondta, hogy az ülés első részében csak az 

RJB tagjai, illetve az MNB-s állandó meghívottak tárgyalják a javaslatot, míg 8:45-től a testület 

kiegészül a két kereskedelmi bankos, illetve bankszövetségi képviselővel. A tagok által elfogadott 

javaslatot egy ülést követő véleményezési kör után a kamatjegyző bankok haladéktalanul 

megkapják, ezzel egyidejűleg továbbításra kerül a felügyeleti szabályozási terület részére is a 

„felügyelt adatszolgáltatókra vonatkozó összeférhetetlenségi követelményekkel kapcsolatos 

elvárásokról” szóló jegybanki körlevélbe való beillesztés céljából. Az RJB a Magatartási kódex 

módosításáról szóló döntését követően azonnal megküldi a módosított BUBOR Szabályzatot a 

kamatjegyzőknek, így biztosítva, hogy annak hatályba lépését megelőzően 30 nappal értesítve 

legyenek, miként azt a BUBOR Szabályzat előírja. 

Horváth Dániel ismertette a konkrét javaslatot.  Az ülés résztvevői két kérdést jártak alaposan 

körül: pontosan kik között kell a fizikai elválasztást megvalósítani, illetve ki definiálható 

„adatközlő személy”-ként, ez csak az adatot beadó jegyző személyére vonatkozik, vagy a 

jóváhagyó is értelmezhető adatközlőként. A szövegjavaslat azt az ellentmondást is kezelni 

szándékozott, miszerint a hazai banki gyakorlatban a kamatjegyző személy sok esetben éppen az 

az üzletkötő, aki kamatderivatívákat is köt, ugyanakkor a hazai feltételek (pl. létszámkorlát) 

között nem minden esetben oldható meg további kamatjegyző személy bevonása a folyamatba. 

A kereskedelmi bankos résztvevők vázolták bankjuk jegyzési gyakorlatát, és gyakorlati 

munkaszervezési szempontból tettek néhány javaslatot.  

A vita lezárultával a Bizottság helyet adott Vass Péter kérésének, hogy a bankok a lehető 

leghosszabb felkészülési időt kapják az új Kódex előírásaihoz történő alkalmazkodásra.  

Az ülés végén a résztvevők megvitatták a bankközi likviditási helyzetet. 

Budapest, 2019. május 10. 


