
Az MNB CCIRS felár index definíciójának módszertani leírása 

 

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2014. évi LXXVIII. törvény „fair”, azaz etikus bankrendszer néven vált ismertté, mely átláthatóvá és ezáltal követhető-
vé teszi a fogyasztói hitelszerződések kamatának alakulását. A jogszabályok vonatkozó előírásait 2015. február 01. 
napjától kell alkalmazni.  
A jogszabályban alkalmazott kamatváltoztatási mutatók és kamatfelár-változtatási mutatók egyik komponense a 
devizahitelek esetén a CCIRS felár index, amely az MNB részére teljesített K14 napi adatszolgáltatásból származtatott 
adat. A CCIRS felár index komponense minden hónap 5. munkanapján kerül publikálásra, első alkalommal 2015. 
március 6-án 2009. novemberig visszamenőleg. 

 

Az MNB CCIRS felár index a magyarországi bankközi piacon az összes bank, szakosított hitelintézet és ezen típusú EGT 

fióktelep által kötött, az alábbiak szerint meghatározott többdevizás kamatcsere ügyletek forint forgalommal súlyo-

zott átlagos havi felárát fejezi ki.  

A MNB CCIRS felár index számításához felhasznált adatok forrását a „Napi jelentés a kamatderivatíva ügyletekre 

vonatkozóan” (Magyar Nemzeti Bank azonosító: K14) megnevezésű adatszolgáltatás képezi, amelynek teljesítését az 

adatszolgáltatók számára a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgál-

tatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló MNB rendelet írja elő. 

Az MNB CCIRS felár index azon többdevizás kamatcsere ügyletek (kamatozó devizacsere ügyletek és deviza kamat-

csere ügyletek) forint lábának forgalmával súlyozott átlagos felára, melyeket az adatszolgáltatók a tárgy hónapban 

kötöttek, és amelyeknél az egyik deviza a forint, a másik deviza az EUR vagy CHF, és futamidejük legalább 1 év, de 

legfeljebb 5 év. Azon ügyletek, melyek esetében az adatszolgáltató és a partner is a K14-es adatszolgáltatók körébe 

tartozik, 0,5-es súllyal kerülnek figyelembe vételre az átlag számítása során. Azon ügyletek, melyek esetében a part-

ner az MNB, nem kerülnek figyelembe vételre az átlag számítása során.  

Az MNB CCIRS felár index képzésénél: 

-  változó kamatot fizető lábak esetében felár alatt,  

 amennyiben az adatszolgáltatásban a szerződés szerint kapott összeg denominációja forint, a kapott 

kamat referencia kamat feletti felárának és a fizetett kamat referencia kamat feletti felárának a különb-

sége,  

 amennyiben az adatszolgáltatásban a szerződés szerint kapott összeg denominációja EUR vagy CHF, a fi-

zetett kamat referencia kamat feletti felárának és a kapott kamat referencia kamat feletti felárának a 

különbsége bázispontban kifejezve értendő,  

- fix kamatot fizető lábak esetében a fix kamat évesített kamatlábának és a fix kamatot fizető lábnak megfele-

lő futamidejű és devizanemű egydevizás piaci kamatcsere-jegyzés fix kamatlábának a különbsége szerepel 

szintén bázispontban kifejezve. 

Az MNB a CCIRS felár indexet bázispontban egész számra kerekítve számítja ki, és a tárgyhónapot követő hónap 5. 

munkanapján publikálja az MNB holnapján. Amennyiben a tárgyhónapban nem történik az index értékének számítá-

sa során figyelembe vehető ügyletkötés, az MNB CCIRS felár index tárgyhavi értéke megegyezik a tárgyhónapot meg-

előző hónap értékével. 

Az MNB CCIRS felár index alapját képező adatszolgáltatásnál banknak, szakosított hitelintézetnek a Magyarországon 

székhellyel és működési engedéllyel rendelkező bankot, szakosított hitelintézetet (ideértve az Európai Gazdasági 

Térségről szóló megállapodásban nem részes államban székhellyel rendelkező bank és szakosított hitelintézet ma-

gyarországi fióktelepét is) kell tekinteni. 

EGT fióktelep alatt az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes (valamely más) tagállamban szék-

hellyel és működési engedéllyel rendelkező bank és szakosított hitelintézet magyarországi fióktelepe értendő. 


