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Vezetői körlevél a LIBOR megszűnésével kapcsolatos kérdésekről 

 

Az európai felügyeleti hatóságok, illetve az Európai Központi Bank és az Európai Bizottság 2021. június 24-
én együttes közleményben1 hívták fel az érintett piaci szereplők figyelmét a LIBOR közelgő megszűnésével 
kapcsolatos felkészülés fontosságára. A közlemény kiadását a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) 
is támogatta és e körlevélben nyomatékosan fel kívánja hívni a hazai intézmények figyelmét annak tartal-
mára. 

Az MNB a közlemény kapcsán a következő fontosabb pontokat kívánja kiemelten hangsúlyozni: 

• a LIBOR kamatlábak jelentős része 2021. december 31. után megszűnik, néhány USD LIBOR futam-

idő kivételével, melyek 2023. június 30-ig lesznek elérhetőek; 

• célszerű és határozottan javasolt, hogy a megszűnésig hátralévő időben a hazai piaci szereplők aktív 

módon csökkentsék a LIBOR felhasználásából adódó kitettségüket, azaz minél előbb, de legkésőbb 

2021. december 31-én hagyjanak fel a 35 LIBOR kamatláb használatával az új szerződésekben, be-

leértve az összes USD LIBOR kamatlábat; 

• a „szintetikus” LIBOR használatát csak a valóban problémás („tough legacy”) esetekre érdemes 
korlátozni; 

• minden LIBOR-t használó szerződésben megfelelő helyettesítő záradékot és alternatív rátát érde-
mes kijelölni.  

Az átlátható fogyasztói tájékoztatás érdekében az MNB elvárja, hogy a pénzügyi intézmények – a figyelem 
felkeltésére alkalmas módon – nyújtsanak tájékoztatást fogyasztóik részére a honlapjaikon a referencia-
kamat kivezetéséről, annak indokáról és hatásairól, a pénzügyi intézmény által ezzel kapcsolatban végre-
hajtandó intézkedésekről, valamint az esetlegesen szükséges fogyasztói teendőkről. Ezen tájékoztatás so-
rán az MNB elvárja továbbá az arra vonatkozó figyelemfelhívást is, hogy a fogyasztóknak lehetőségük van 
a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény szerinti, idegen pénznemben fennálló tarto-
zás átváltására vonatkozó kérelem benyújtására is. 

Az MNB üdvözli a Bankszövetség proaktív fellépését a LIBOR megszűnésre való felkészülést illetően és arra 
bátorítja a felügyelete alá tartozó intézményeket, hogy amennyiben a felkészülés során szükségesnek ítélik, 
akkor akár a Bankszövetség képviselőit, akár az MNB-t keressék meg kérdéseikkel. Megkeresés esetén az 
MNB továbbra is kész minden felmerülő konkrét kérdésben iránymutatást adni.  

Budapest, 2021. július 30. 

Dr. Kandrács Csaba s.k. 

a Magyar Nemzeti Bank alelnöke 

 

1 Lásd pl.: The European Commission, ECB Banking Supervision, EBA and ESMA encourage market participants to cease all LIBOR settings (eu-

ropa.eu), vagy magyar nyelven: Az Európai Bizottság, az EKB, az EBA és az ESMA közös közleménye az összes LIBOR kamatláb közelgő megszűnéséről 

(mnb.hu) 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ssm.pr210624~aa86e057ff.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ssm.pr210624~aa86e057ff.en.html
https://www.mnb.hu/felugyelet/felugyeleti-keretrendszer/felugyeleti-hirek/hirek-ujdonsagok/az-europai-bizottsag-az-ekb-az-eba-es-az-esma-kozos-kozlemenye-az-osszes-libor-kamatlab-kozelgo-megszuneserol
https://www.mnb.hu/felugyelet/felugyeleti-keretrendszer/felugyeleti-hirek/hirek-ujdonsagok/az-europai-bizottsag-az-ekb-az-eba-es-az-esma-kozos-kozlemenye-az-osszes-libor-kamatlab-kozelgo-megszuneserol

