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Díjfizetési Szabályzat  
a Szanálási Alap 

tagintézményeinek díjfizetési kötelezettségéről 

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézmény-

rendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: 

„Szantv.”) által létrehozott Szanálási Alap (a továbbiakban: „Alap”) részére minden ma-

gyarországi székhelyű hitelintézet és befektetési vállalkozás (a továbbiakban: „Tagin-

tézmény”) csatlakozási díj és éves díj fizetésére kötelezett, továbbá rendkívüli befizetésre 

kötelezhető. 

1.2. A fentiektől eltérően a Szantv. hatálya nem terjed ki a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-

re és a Magyar Export-Import Bank Zrt.-re, amely intézmények nem kötelesek csatlakozni 

az Alaphoz és így nem minősülnek Tagintézményeknek. 

1.3. A Szantv. értelmében egy hitelintézetként kell kezelni a szövetkezeti hitelintézetek 

integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi 

CXXXV. törvény (a továbbiakban: „Szhitv.”) szerinti szövetkezeti hitelintézeteket a Szö-

vetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetével (a továbbiakban: „SZHISZ”) együtt, ha 

azok az Szhitv. szerinti egyetemleges felelősségi körbe tartoznak, ezért együttesen egyet-

len Tagintézménynek tekintendők.  

1.4. Az Alaphoz csatlakozó Tagintézmény – a tevékenységi engedély kézhezvételét köve-

tő harminc napon belül – a jegyzett tőkéjének 0,05%-ával megegyező összeget köteles az 

Alapba egyszeri csatlakozási díjként befizetni. 

1.5. Az Alap az általa a Szantv. alapján felvett kölcsön és a kibocsátott kötvény visszafi-

zetése érdekében a Tagintézmény számára egységes elvek szerint megállapított rendkívüli 

fizetési kötelezettséget írhat elő, amely fizetési kötelezettség mértékének és ütemezésének 

igazodnia kell a kölcsöntörlesztési feltételekhez. A rendkívüli fizetési kötelezettség nem 

haladhatja meg az éves díjfizetési kötelesség összegének háromszorosát. 

1.6. A Tagintézmény által fizetendő éves díj összegét – a Bizottság (EU) 2015/63 számú 

felhatalmazáson alapuló rendelete és a Szantv. 138. § (1) bekezdése értelmében – a szaná-
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lási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: „MNB”) Tagintézmé-

nyenként egyedileg határozza meg, és közli a Tagintézménnyel. 

1.7. Az éves díjat a Tagintézmény egyedi (nem összevont alapú) adatai alapján kell 

megállapítani, és a díjfizetési kötelezettségnek egyedi szinten kell megfelelni.  Ez alól kivé-

telt képez a SZHISZ, amelyre a Szhitv. szerinti egyetemleges felelősségi körbe tartozó in-

tézményekre vonatkozó díjat az SZHISZ fizeti meg az Alap részére. 

1.8. Az SZHISZ egyetemleges felelősségi körén kívüli Tagintézmények egyedileg fizetik 

meg az Alap részére az éves díjat. 

2. AZ ALAP CÉLSZINTJE 

Az Alap feltöltési célszintje a Magyarországon engedélyezett hitelintézetek kártalanítási 

összeghatárt meg nem haladó biztosított betétrészei állományának legalább 1 százaléka, 

amelyet a Szantv. hatálybalépését követő 10 év alatt kell elérni. 

3. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 

3.1. A Tagintézmény az éves díj összegét minden évben féléves részletekben, legkésőbb 

a tárgyfélév utolsó hónapjának tizenötödik napjáig köteles befizetni az Alap pénzforgalmi 

számlájára. A Tagintézmény éves díjfizetési kötelezettségére vonatkozóan az MNB-től ka-

pott tájékoztatás alapján az Alap értesíti a Tagintézményt a féléves díjfizetési kötelezettség 

mértékéről. 

3.2. Amennyiben a Tagintézmény év közben csatlakozik az Alaphoz, úgy a Tagintéz-

mény törtévre vonatkozó éves díját a következő évre vonatkozó éves díj összege és az 

MNB, mint a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó hatóság által végzett felügye-

let alatti teljes hónapok számának figyelembevételével állapítja meg az MNB a következő 

évre vonatkozó éves díjjal együtt.  

3.3. A Tagintézmény Alapban fennálló tagságának évközi megszűnése vagy a Tagintéz-

mény egyéb státuszváltozása nem befolyásolja az adott évben fizetendő éves díjat, azzal, 

hogy amennyiben az éves díjról szóló MNB értesítés kézhezvétele előtt szűnik meg egy 

Tagintézmény tagsága az Alapban, úgy a Tagintézmény az adott évre nem fizet éves díjat; 

amennyiben azonban a Tagintézmény tagsága az éves díjról szóló MNB értesítés kézhez-

vételét követően szűnik meg, úgy a Tagintézmény a teljes évre szóló díjat megfizeti az Alap 

részére. 

3.4. A Tagintézmény az Alappal szembeni díjfizetési kötelezettségeit az Alapnak az 

MNB-nél vezetett 19017004-01140229-09000004 számú bankszámlájára történő átuta-

lás útján teljesíti, oly módon, hogy az adott határidőig az a bankszámlán jóváírásra kerül-

jön. 

3.5. Amennyiben a Tagintézmény a jelen szabályzatban foglalt díjfizetési kötelezettsé-
geinek határidőben nem tesz eleget, az Alap az alábbi intézkedéseket alkalmazza: 

3.5.1. Az Alap a késedelem első napjától napi késedelmi kamatot számít fel. A napi kése-
delmi kamat napi alapon az Európai Központi Bank által a fő refinanszírozási műveletekre 
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alkalmazott, az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzétett, a fizetési határ-
idő lejárta szerinti hónap első naptári napján hatályos kamatláb 8 százalékponttal meg-
növelt értéke alapján számítandó, a részlet esedékességének napjától kezdődően. Tizenöt 
napos fizetési késedelem után az Alap felszólítja a Tagintézményt a mulasztás haladékta-
lan megszüntetésére és erről az MNB-t is tájékoztatja. A késedelmi kamatot az Alap az év 
végéig kiveti, megfizetése a következő díjfizetéssel együtt esedékes. A késedelmi kamat 
egyszeri, legkisebb kivethető összege 5.000,- Ft. 

3.5.2. Negyvenöt napnál hosszabb fizetési késedelem esetén (a 3.5.1. pontban említett 
felszólítást követő harminc nap elteltével) a késedelmi kamat felszámításán felül az Alap 
további intézkedéseket kezdeményez az MNB-nél. 

3.6. Az Alapba a jelen szabályzat alapján befizetett összegek a Tagintézmény által egyéb 

ráfordításként számolandók el. 

4. HATÁLYBA LÉPÉS 

4.1. A Szanálási Alap igazgatótanácsa a Tagintézmények díjfizetési kötelezettségéről 

szóló jelen díjfizetési szabályzatot a 19/2017. (X. 04.) számú határozatával elfogadta, és 

azt az Alap honlapján közzéteszi. 

4.2. A jelen díjfizetési szabályzat az igazgatótanács határozata alapján 2017. október 15. 

napján lép hatályba. 

 

*     *     * 


