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Az ülésen elhangzottak összefoglalója:
BUBOR Szabályzat változtatása (hétvégi jegyzés, spread tágítás)
Horváth Dániel röviden ismertette a BUBOR-t érintő változtatási javaslatokat, melyeket a
korábbiakban email formájában megosztott a jelenlévőkkel. A BUBOR spread 30 bázispontra
tágítását javasolta, kikérte a jelenlévők véleményét a tervezett kamatkülönbözet növelésről, de
nem érkezett hozzászólás.
Horváth Dániel felkérte a bizottságot a szavazásra. A bizottság egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
Hazai RFR munkacsoport lehetséges keretei
Horváth Dániel elmondta, hogy a hazai risk-free-rate munkacsoport létrehozásáról már az előző
ülésen is esett szó, és ezt kibővítve a mai alkalommal a munkacsoport felépítése kerülne
megvitatásra. Ezt követően Babos Dániel adott elő a témában, amely során kifejtette, hogy a
munkacsoport két koordinátorral működne, akikből egyet a Referenciamutató Jegyzési Bizottság
elnöke, egyet pedig a Magyar FOREX társaság delegálna. Vass Péter tett fel kérdést azzal
kapcsolatban, hogy a két tagon kívül kik fognak részt venni a munkában. Horváth Dániel a kérdésre
válaszolva kifejtette, hogy ezt a rugalmasságot meg akarja hagyni a két koordinátor számára, de
természetesen a munkafolyamatba még további szakértők is bevonhatók.
Horváth Dániel felkérte a bizottságot a szavazásra a Referenciamutató fejlesztés munkacsoport
megalapítása kapcsán. Az RJB egyhangú szavazás után megalapította a munkacsoportot.
LIBOR megszűnés
Először Szomorjai Péter fogalmazott meg kérdéseket a banki szereplőkhöz a LIBOR megszűnéssel
kapcsolatban. (Tapasztaltak a banki szereplők rendkívüli eseményeket a LIBOR megszűnés
kapcsán? Az ügyfelek megfelelően tudtak reagálni az átállásra? Mennyire volt egyértelmű az
átállás? Van-e még USD LIBOR használatban? Minden érintett ügylet már az új risk-free-rate
mutatókkal fut?)

Vass Péter a kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a Bankszövetséghez nem érkezett megkeresés
LIBOR megszűnése kapcsán.
Szomorjai Péter a Benchmark rendelet által megkövetelt BUBOR helyettesítő rátával kapcsolatos
kötelezettségeket ismertette. Kihangsúlyozta, hogy a Benchmark rendelet azt nem írja elő, hogy
konkrét helyettesítő rátát jelöljenek ki a bankok, csupán írásba foglalt terveket kell készíteni és
fenntartani azokról az intézkedésekről, amelyeket az adott referenciamutató lényeges változása
vagy előállításának megszüntetése esetén tennének meg. Alternatív referenciamutató(k)
megjelölése csak akkor szükséges, ha az „megvalósítható és célszerű”. A Benchmark rendelet ezen
pont értelmezéséhez, illetve pontosításához nem rendel felügyeleti jogosítványokat, így az MNBnek nincs lehetősége, hogy azt jogszabályi szinten megtegye. Az MNB mint a BUBOR
adminisztrátora, a BUBOR jegyzés fenntartását tervezi, ezért a megszűnésével kapcsolatos
kockázatokat alacsonynak tartja, így egyéb felügyleti szabályozó eszközeivel sem él. Kifejtette
továbbá, hogy az MNB a megvalósíthatóság és célszerűség alapján jelenleg elfogadja, ha az
intézmények nem jelölnek meg konkrét helyettesítő referencia-kamatlábat a BUBOR
megszűnésére vonatkozó intézményi terveikben. Hozzátette, hogy a felügyelt szervezetek kérésre
kötelesek benyújtani ezen terveket, illetve bármely frissítést az érintett illetékes hatóságnak, és
megjeleníteni ezeket az ügyfelekkel való szerződéses kapcsolatokban is.1 Szomorjai Péter a
továbbiakban kifejtette, hogy a BUBOR esetleges megszűnése esetén az intézményeknek meg kell
jelölni, hogy milyen módon határozzák meg a helyettesítő rátát a többi jogszabály
figyelembevétele mellett. Ezek közül kiemelendőnek tartja, hogy a lakossági ügyfelek esetében a
fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 17/D. § (6) alapján a Magyar Nemzeti
Bank jelöli ki a helyettesítő referencia-kamatlábat. Az MNB elfogadhatónak tartja, ha a Benchmark
rendelet hatálya alá tartozó egyéb (vállalati) ügyfelek esetében is az MNB által a fogyasztóknak
nyújtott hitelről szóló törvény alapján kijelölendő referencia-kamatlábat jelölik meg
helyettesítőként, vagy ez a kijelölési módszer is megjelenik a szempontrendszerben.
Bujtor Gyula fogalmazott meg kérdést a BUBOR helyettesítő ráta kapcsán, arra vonatkozóan, hogy
ez felkészülést jelent-e vagy konkrét terv is fűződik a BUBOR megszűnéséhez. Horváth Dániel
válaszolt, hogy nincs a BUBOR megszüntetésére vonatkozó terv, majd Szomorjai Péter hozzátette,
hogy ez főleg a Benchmark rendelet kielégítéséről szólna nem pedig magáról a BUBOR-ról.
Piaci folyamatok értékelése
Kolozsi Pál Péter a piaci szereplőket a swap piaci folyamatokról kérdezte, különösképpen a BUBORral szembeni spread csökkenés kapcsán.
Egyebek
Horváth Dániel elmondta, hogy a HUFONIA swap index megszűnéséről MNB tájékoztatást adott,
kirakta a honlapra is a megszűnést, továbbá a Bloombergen is megjelent a hír. A megszűnés 2022
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március végén fog bekövetkezni, de felhívta a figyelmet arra, hogy március utolsó napján még kell
jegyezni.
Horváth Dániel válaszolt Vass Péter két decemberi kérdésére a fairbank témában. Elsőként
elmondta, hogy elindította a folyamatot, amivel az MNB honlapján jól látható helyre kerülne a
fairbank menüpont. Azonban a folyamat lassabb, mint azt korábban becsülték, ezért nem történt
még meg a csere.
Decemberben felmerült másik kérdéssel kapcsolatban elmondta, hogy az érintett fairbank
mutatókban a LIBOR megszűnések kapcsán nem látható törés. Kifejtette továbbá, hogy az EURIBOR
nem szűnt meg, a japán yen és a svájci frank esetében pedig szintetikus jegyzéseket használnak
jelenleg. Vass Péter ezzel kapcsolatban arra volt kíváncsi, hogy a BREXIT miatt lehet-e a brit
Benchmark rendelet alá került szabályozásra hivatkozni, illetve, hogy ez alkalmazható-e
Európában. Horváth Dániel jelezte, hogy tovább vizsgálja az ügyet.
Horváth Dániel elmondta, hogy a következő ülés májusban vagy júniusban kerül megrendezésre,
amikor is sor kerül a tavalyi évi jegyzések statisztikai elemzésére.
Budapest, 2022. február 21.
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