Díjfizetési Szabályzat

a Szanálási Alap
tagintézményeinek díjfizetési kötelezettségéről
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1.
A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: „Szantv.”)
által létrehozott Szanálási Alap (a továbbiakban: „Alap”) részére minden magyarországi
székhelyű hitelintézet, befektetési vállalkozás és harmadik országbeli hitelintézet vagy befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: „Tagintézmény”) csatlakozási díj és éves díj fizetésére kötelezett, továbbá rendkívüli befizetésre kötelezhető. 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.
1.2. A Tagintézmények által fizetendő rendszeres éves díj meghatározásának módját a
Bizottság (EU) 2015/63 felhatalmazáson alapuló rendelete szabályozza (a továbbiakban:
„Bizottsági Rendelet”).
1.3. A Bizottsági Rendelet a központi szervre és kapcsolt intézményeire összevont alapon
alkalmazandó, amennyiben a kapcsolt intézmények az 575/2013/EU rendelet (a továbbiakban: „CRR”) 10. cikkének megfelelően teljes mértékben vagy részben mentesülnek a
nemzeti jog szerinti prudenciális követelmények alól. Ilyennek minősülnek a szövetkezeti
hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló
2013. évi CXXXV. törvény szerinti integrált hitelintézetek és az integrációs üzleti irányító
szervezet mint a CRR szerinti kapcsolt intézmények, az Integrációs Szervezettel mint a CRR
10. cikkében meghatározott központi szerv feladatait ellátó szervezettel együtt, ezért azok a
rendszeres éves díj fizetése szempontjából együttesen egyetlen Tagintézménynek tekintendők.
1.4. Az Alaphoz csatlakozó Tagintézmény – a tevékenységi engedély kézhezvételét követő
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 visszafizetése 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 Bizottsági Rendelet és a Szantv.
138. § (1) bekezdése értelmében – a szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank
(a továbbiakban: „MNB”) Tagintézményenként egyedileg határozza meg, és közli a Tagintézménnyel. Az éves díjat a Tagintézmény egyedi (nem összevont alapú) adatai alapján kell
megállapítani, és a díjfizetési kötelezettségnek egyedi szinten kell megfelelni.
1.7. Ez alól kivételt képez a központi szerv feladatait ellátó szerv (ideértve az Integrációs
Szervezetet) a CRR szerinti kapcsolt intézményeivel együtt, amelyekre vonatkozóan az éves
rendszeres díj összevont alapon kerül meghatározásra, és amelyet a központi szerv feladatait ellátó szerv (ideértve az Integrációs Szervezetet) fizet meg az Alap részére.
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2. AZ ALAP CÉLSZINTJE
Az Alap feltöltési célszintje a Magyarországon engedélyezett hitelintézetek kártalanítási
összeghatárt meg nem haladó biztosított betétrészei állományának legalább 1 százaléka,
amelyet legkésőbb 2028. december 31-ig 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 kapott tájékoztatás alapján az Alap értesíti a Tagintézményt a féléves díjfizetési kötelezettség
mértékéről.
3.2. Amennyiben a Tagintézmény év közben csatlakozik az Alaphoz, úgy a Tagintézmény
törtévre vonatkozó éves díját a következő évre vonatkozó éves díj összege és az MNB mint
a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó hatóság által végzett felügyelet alatti teljes
hónapok számának figyelembevételével állapítja meg az MNB a következő évre vonatkozó
éves díjjal együtt. A Tagintézmény a tárgyévet megelőző törtidőszakra vonatkozó díjat a
tárgyévi rendszeres éves díj első féléves részletével együtt fizeti meg.
3.3. A Tagintézmény Alapban fennálló tagságának évközi megszűnése vagy a Tagintézmény 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 kézhezvételét követően szűnik meg, úgy a Tagintézmény a teljes évre szóló díjat megfizeti az Alap
részére. Ez alól kivételt képeznek a harmadik országbeli intézmények magyarországi fióktelepei, valamint a CRR 6., 15., 16., 95. és 96. cikke alapján bizonyos befektetési vállalkozások, amelyek csak korlátozott szolgáltatások és tevékenységek végzésére rendelkeznek engedéllyel és nem tartoznak bizonyos tőke- és likviditási követelmények hatálya alá, vagy
mentesíthetők azok alól. Ezen Tagintézmények tevékenységi engedélyük visszavonásának
évében a tevékenységi engedély visszavonásának napjáig terjedő időszakra vonatkozóan
kötelesek időarányos éves díjat fizetni.
3.4. A Tagintézmény az Alappal szembeni díjfizetési kötelezettségeit az Alapnak az MNBnél vezetett 19017004-01140229-09000004 számú bankszámlájára történő átutalás útján
teljesíti, oly módon, hogy az adott határidőig az a bankszámlán jóváírásra kerüljön.
3.5. Amennyiben a Tagintézmény a jelen szabályzatban foglalt díjfizetési kötelezettségeinek 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 késedelmi kamat napi alapon az Európai Központi Bank által a fő refinanszírozási műveletekre
alkalmazott, az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzétett, a fizetési határidő lejárta szerinti hónap első naptári napján hatályos kamatláb 8 százalékponttal megnövelt értéke alapján számítandó, a részlet esedékességének napjától kezdődően. Tizenöt napos fizetési késedelem után az Alap felszólítja a Tagintézményt a mulasztás haladéktalan
megszüntetésére és erről az MNB-t is tájékoztatja. A késedelmi kamatot az Alap a tárgyfélévet követő félév utolsó előtti hónapjának végén kiveti, megfizetése a tárgyfélévet követő
utolsó hónap tizenötödik napjáig – 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.
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4. HATÁLYBA LÉPÉS
4.1. A Szanálási Alap igazgatótanácsa a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt díjfizetési szabályzatot a 4/2022. (IV. 7.) számú határozatával elfogadta, és azt az Alap
honlapján közzéteszi.
4.2. A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt díjfizetési szabályzat az igazgatótanács határozata alapján 2022. április 15. napján lép hatályba.

Gion Gábor s.k.
az Igazgatótanács elnöke

dr. Beczner Attila s.k.
a Szanálási Alap operatív feladatait ellátó
OBA jogi igazgatója
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