
34/2021. (IX. 15.) MNB rendelet 

a fizetési rendszer működtetését végző szervezetek üzletszabályzatára és egyes 

szabályzataira vonatkozó követelményekről 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (2) bekezdés d) pontjában 

és (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. 

évi CXXXIX. törvény 4. § (5) bekezdésében és 28. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladat-

körömben eljárva a következőket rendelem el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § (1) A rendelet hatálya a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti 

fizetési rendszer működtetése tevékenységet végző szervezetre terjed ki. 

(2) E rendeletet a fizetési rendszer működtetése tevékenység tekintetében a Magyar Nemzeti 

Bankra (a továbbiakban: MNB) is alkalmazni kell. 

2. § E rendelet alkalmazásában 

a) együttműködő felek: a fizetési rendszer működtetéséről szóló megállapodásban részes intézmé-

nyek, azaz a rendszerüzemeltető, a közvetlen résztvevő, a közvetlen benyújtó, a teljesítő fél, vala-

mint egyéb, a fizetési rendszer üzletszabályzatában ilyenként nevesített fél; 

b) közvetlen benyújtó: a rendszerüzemeltetővel egy közvetlen résztvevő felhatalmazása alapján és 

vele történő elszámolás mellett, kizárólag a közvetlen benyújtó saját gazdálkodásával összefüggő 

fizetési megbízásoknak a fizetési rendszerhez közvetlenül történő benyújtására megállapodást kötő, 

résztvevőnek nem minősülő intézmény; 

c) likviditás: a fizetési rendszerben a transzfer megbízások teljesítésére fedezetül felhasználható 

eszközök összessége; 

d) rendkívüli helyzet: olyan különleges eljárást igénylő helyzet, melynek során a fizetési rendszer 

működtetésének folyamata az általános működési rendtől eltér; 

e) rendszerüzemeltető: a fizetési rendszer működtetéséért, azaz a transzfer megbízások feldolgo-

zásáért, elszámolásáért, valamint erre irányuló megállapodás esetén a transzfer megbízások teljesí-

téséért polgári jogi felelősséggel tartozó intézmény; 

f) résztvevő: a rendszerüzemeltető által működtetett fizetési rendszerhez csatlakozó intézmény, 

tekintet nélkül arra, hogy a fizetési rendszer működtetéséről szóló megállapodásban részes fél-e, 

ezen belül 

fa) közvetlen résztvevő: az az együttműködő fél, amely a saját és megbízói fizetési műveleteiből 

származó követelését és tartozását a teljesítő fél által vezetett teljesítési számláján a többi közvetlen 

résztvevő teljesítési számlájával vagy egy központi technikai számlával szemben rendezi, 

fb) közvetett résztvevő: az az intézmény, amely javára és terhére szóló fizetési műveletek a fizetési 

rendszerben közvetlen résztvevőként eljáró intézménynél vezetett fizetési számláján kerülnek telje-

sítésre; 

g) teljesítés: a fizetési rendszer közvetlen résztvevői közötti tartozások és követelések kiegyenlí-

tése a teljesítő fél által vezetett teljesítési számlákon; 

h) teljesítési számla: a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés vég-

legességéről szóló törvényben (a továbbiakban: Tvt.) meghatározott teljesítési számla; 

i) teljesítő fél: a teljesítést végző együttműködő fél, amely a közvetlen résztvevők teljesítési szám-

lájának számlavezetőjeként végzi a teljesítést; 

j) transzfer megbízás: a Tvt. szerinti transzfer megbízás, amely magában foglalja a pénzforgalmi 

szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény szerinti fizetési megbízást, fizetési műveletet, valamint egy 

másik fizetési vagy értékpapír-elszámolási rendszer működtetője által benyújtott fizetésre szóló 
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megbízást; 

k) üzenet: a fizetési rendszerben a transzfer megbízásokat tartalmazó, illetve az együttműködő 

felek értesítésére, utasításaira, lekérdezéseire, illetve a fizetési rendszer technikai értesítésére szol-

gáló szabványos adathalmaz, információ; 

l) végpont: a fizetési rendszerhez való csatlakozást biztosító informatikai rendszer azon pontja, 

ahol a transzfer megbízáshoz kapcsolódó információ két együttműködő fél között átadásra kerül, 

például a résztvevő és a kommunikációs hálózat között, a fizetési rendszer és résztvevője között, a 

fizetési rendszer és a kommunikációs hálózat között. 

2. Az üzletszabályzat kötelező tartalmi elemei 

3. § (1) A rendszerüzemeltető a fizetési rendszer működtetését szabályozó üzletszabályzatában (a 

továbbiakban: üzletszabályzat) világosan, közérthetően és egyértelműen meghatározza 

a) a fizetési rendszer működésének célját, alapelveit, 

b) a fizetési rendszer működésének folyamatát, általános működési rendjét összefoglalóan, 

c) a fizetési rendszer működése érdekében megkötendő egyéb megállapodásokat és 

d) a fizetési rendszerre irányadó jogot. 

(2) A fizetési rendszer üzletszabályzatának tartalmát a rendszerüzemeltető úgy határozza meg, 

hogy az valamennyi érintett jogrendszerben összhangban álljon az irányadó joggal, kikényszeríthető 

legyen, ideértve azt is, hogy az üzletszabályzatban meghatározott intézkedések, illetve eljárások - 

jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - harmadik személy vagy a résztvevők által nem érvény-

teleníthetők, nem vonhatók vissza és nem függeszthetők fel. 

(3) A rendszerüzemeltető az üzletszabályzatban feltünteti a rendszerüzemeltető és a teljesítő fél 

egyértelmű azonosítását biztosító cégadatokat is. 

4. § A rendszerüzemeltető az üzletszabályzatban világosan, érthetően és egyértelműen meghatá-

rozza 

a) a rendszerüzemeltetőnek a fizetési rendszer működtetése keretében végzett tevékenységeivel 

és nyújtott szolgáltatásaival, a rendszerüzemeltető által az egyes szolgáltatások esetében vállalt szol-

gáltatási szintekkel, az általános működési renddel, 

b) a fizetési rendszer működését szabályozó nyilvános és az együttműködő felek rendelkezésére 

bocsátandó dokumentumokkal, 

c) az elszámolásra, illetve teljesítésre kerülő transzfer megbízások és egyéb üzenetek körével, 

d) az elszámolás és a teljesítés rendjével, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal, 

e) a transzfer megbízások fizetési rendszerbe történő befogadásával, 

f) az együttműködő felek és közvetett résztvevők jogaival és kötelezettségeivel, 

g) a fizetési rendszerben az együttműködő felek által viselt kockázatokat, valamint az ezen koc-

kázatok kezelésére szolgáló, a rendszerüzemeltető által biztosított vagy előírt eszközrendszerrel, 

h) az együttműködő felekre vonatkozó felelősséggel, az esetleges felelősség korlátozással, a kár-

enyhítéssel és a kártérítéssel, 

i) a résztvevőként való csatlakozással és részvétellel, valamint a közvetlen benyújtóként való csat-

lakozással, valamint ezek megszüntetésével, szüneteltetésével és megszűnésével, 

j) az együttműködő fél szanálása során alkalmazandó részvételi feltételekkel, 

k) az üzenetek küldésével, kezelésével, visszavonásával, 

l) az együttműködő felek által egymással szemben elfogadott bizonyítékokkal, 

m) fedezet alkalmazása esetén a felhasználással, 

n) biztosíték alkalmazása esetén annak képzésével, kezelésével, felhasználásával, valamint a nem-

teljesítéssel, 

o) a rendszerüzemeltető által az együttműködő feleknek biztosított teszteléssel, 

p) a reklamációs ügyintézés módjával és a reklamációkkal kapcsolatos igényérvényesítéssel, 
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q) a fizetési rendszer működési ideje meghatározásával és meghirdetésével, 

r) az üzletszabályzat módosításával, továbbá 

s) az üzletszabályzat közzétételével, valamint a résztvevők rendelkezésére bocsátásával kapcsola-

tos szabályokat. 

5. § A rendszerüzemeltető az üzletszabályzatban meghatározza 

a) az együttműködő feleket terhelő tájékoztatási kötelezettség konkrét tartalmát, feltételeit, módját 

és határidejét, 

b) a 4. § b) pontja szerinti, az együttműködő felek részére biztosítandó dokumentáció elérési mód-

ját és 

c) az együttműködő felek részére biztosított oktatás tárgyát és gyakoriságát, az oktatásra való je-

lentkezés formáját, illetve az oktatás kérésének bejelentési módját. 

6. § (1) A rendszerüzemeltető az üzletszabályzatban meghatározza 

a) a transzfer megbízások befogadásának és visszavonhatatlanná válásának időpontját, követel-

ményeit, 

b) az elszámolás és - figyelembe véve a (3) bekezdésben foglaltakat - a teljesítés módját, gyako-

riságát, az ezekkel kapcsolatos határidőket, 

c) a teljesítés véglegességének időpontját, 

d) a likviditás hiányában követendő eljárást, 

e) a sorkezelés szabályait és 

f) a nemteljesítés, illetve késedelmes teljesítés esetén követendő eljárást. 

(2) Az üzletszabályzatban a rendszerüzemeltető olyan teljesítési rendet határoz meg, amely bizto-

sítja a teljesítés véglegességét legkésőbb az adott üzleti nap végén, de lehetőség szerint napközben 

vagy valós időben. 

(3) A rendszerüzemeltető az üzletszabályzatban meghatározza az együttműködő felek teljesítéssel 

kapcsolatos feladatait, illetve amennyiben teljesítő félként nem a rendszerüzemeltető jár el, úgy a 

rendszerüzemeltető olyan megállapodást köt a teljesítő féllel, amely kötelezi a teljesítő felet arra, 

hogy üzletszabályzatában meghatározza a teljesítéssel kapcsolatos feladatait, ezáltal a rendszerüze-

meltető és a teljesítő fél üzletszabályzata együttesen, teljeskörűen és világosan tartalmazza az 

együttműködő felek teljesítéssel kapcsolatos feladatait. 

7. § A rendszerüzemeltető az üzletszabályzatban meghatározza 

a) a fizetési rendszerben az együttműködő felek által viselt jogi, hitel-, likviditási, működési koc-

kázatokat és 

b) a kockázatok kezelésére szolgáló eszközrendszer használatának feltételeit és módját. 

8. § (1) A rendszerüzemeltető az üzletszabályzatban meghatározza a résztvevői szinteket - meg-

különböztetve a közvetlen és a közvetett résztvevőt -, az egyes részvételi szintekhez kapcsolódó 

jogokat és kötelezettségeket. 

(2) A rendszerüzemeltető az üzletszabályzatban úgy határozza meg a fizetési rendszerhez való 

csatlakozás és az abban való részvétel jogi, pénzügyi, biztonsági és technikai feltételeit, hogy azok 

biztosítsák 

a) a fizetési rendszer hatékony és biztonságos működését, valamint 

b) az azonos részvételi szinthez azonos követelmények előírását. 

(3) A rendszerüzemeltető a (2) bekezdés a) pontjában szereplő feltételek biztosítása érdekében az 

üzletszabályzatban részletesen szabályozza, hogy az együttműködő feleknek - különös tekintettel a 

résztvevőkre - milyen fizikai, illetve logikai védelmet szolgáló biztonsági intézkedéseket kell betar-

taniuk a végpontok, illetve a fizetési rendszer védelme érdekében. 

(4) A rendszerüzemeltető az üzletszabályzatban előírja, hogy a fizetési rendszerhez történő csat-

lakozás feltétele a közvetlen résztvevő és közvetlen benyújtó részére a rendszerüzemeltető által elő-

írt, az általuk használni kívánt szolgáltatás tekintetében végrehajtott, a rendszerüzemeltető által si-

keresnek nyilvánított tesztelés annak érdekében, hogy a rendszerüzemeltető a (2) bekezdés a) 
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pontjában szereplő feltételeket biztosítsa. 

(5) A rendszerüzemeltető üzletszabályzata tartalmazza 

a) azt, hogy az (1)-(4) bekezdés szerint előírt követelmények teljesítése esetén a fizetési rendszer-

hez közvetlen résztvevőként vagy közvetlen benyújtóként való csatlakozást a rendszerüzemeltető 

csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a fizetési rendszerbe történő felvétel olyan többletkocká-

zatot jelentene, amely veszélyeztetné a fizetési rendszer megbízható, biztonságos és hatékony mű-

ködését, 

b) azt, hogy a rendszerüzemeltető a csatlakozási kérelem elutasításáról az ok megjelölésével írás-

ban értesíti a csatlakozni szándékozó intézményt, valamint az MNB-t, 

c) a b) pont szerinti értesítés elküldésének határidejét és az elutasítással szembeni reklamáció rész-

letes szabályait, valamint 

d) az arra vonatkozó szabályt, hogy a rendszerüzemeltető a csatlakozási feltételeket teljesítő in-

tézménnyel köt szerződést. 

(6) A rendszerüzemeltető az üzletszabályzatban meghatározza 

a) a csatlakozás feltételeinek ellenőrzési szabályait, 

b) a részvétel feltételeinek időszakos ellenőrzési szabályait, 

c) a részvételi feltételek teljesítésének megszűnése esetén irányadó eljárást és 

d) az üzletszabályzatban foglaltak közvetlen résztvevők vagy közvetlen benyújtók általi megsze-

gése esetén alkalmazandó eljárást. 

(7) A Tvt. szerint kijelölt fizetési rendszer üzletszabályzata úgy határozza meg a külföldi székhe-

lyű intézmény fizetési rendszerhez történő csatlakozásának feltételeit, hogy biztosítsa a külföldi 

székhelyű intézmény csatlakozása miatti jogi kockázatok megfelelő kezelését. 

9. § (1) A rendszerüzemeltető az üzletszabályzatban meghatározza a résztvevő fizetési rendszer-

ben való részvétele szüneteltetésének, illetve a résztvevő részvételének megszüntetésének vagy 

megszűnésének esetére a rendszerüzemeltetőt terhelő - az MNB és az együttműködő felek részére 

történő - tájékoztatási kötelezettség szabályait. 

(2) A rendszerüzemeltető az üzletszabályzatban meghatározza a résztvevők fizetési rendszerben 

való részvételére vonatkozó jogviszony szüneteltetésének, illetve a résztvevő részvételének és a köz-

vetlen benyújtó csatlakozása megszüntetésének, valamint megszűnésének eseteit, rendjét, feltételeit, 

időpontját, jogkövetkezményeit, a reklamációs és igényérvényesítési lehetőségeket, valamint a 

résztvevők részvételi szintjének megváltoztatása esetén követendő eljárást. 

(3) A rendszerüzemeltető az üzletszabályzatban szabályozza a résztvevő ellen indult fizetést kor-

látozó eljárás és a résztvevő tevékenységi engedélyének megszűnése esetén 

a) a rendszerüzemeltető által alkalmazott eljárást, ideiglenes és végleges intézkedéseket, azok va-

lószínű sorrendjét és hatását a fizetési rendszer működésére, 

b) az eljárás alá vont résztvevő bejövő és kimenő transzfer megbízásainak fizetési rendszerben 

való feldolgozása, elszámolása, teljesítése során az egyes szakaszokban követendő szabályokat, to-

vábbá 

c) az együttműködő felek szerepét, kötelezettségét és felelősségét, ideértve a tájékoztatási kötele-

zettséget is. 

(4) A rendszerüzemeltető az üzletszabályzatban meghatározott szabályokkal biztosítja, hogy a fi-

zetési rendszerben való részvétel résztvevő által kezdeményezett szüneteltetésére vagy megszűné-

sére csak abban az esetben kerülhessen sor, ha a résztvevő az együttműködő felekkel szemben a 

fizetési rendszer működtetéséről szóló megállapodásokból eredő valamennyi kötelezettségét teljesí-

tette. 

10. § A rendszerüzemeltető az üzletszabályzatban meghatározza 

a) az üzenetek tartalmát, szabványát és azok használatának főbb szabályait, 

b) a fizetési rendszerben használt üzenetközvetítő csatornákat és protokollokat, 

c) a fizetési rendszer szabványai szerint, illetve egyéb okból hibásnak minősülő üzenetek esetében 



 

 

 5/7 

 

követendő eljárásokat, 

d) az üzenetek adattárolásának jogalapját, módját és az archiválás szabályait, ideértve az egyes 

üzenetek megőrzési idejét, 

e) az együttműködő felek számára az üzenetek visszakeresésére vonatkozó feltételeket, a kérelem 

bejelentésének módját és a megadandó adatok körét, valamint 

f) az üzenetek küldésének és visszavonásának módját és a visszavonás feltételeit. 

11. § (1) A rendszerüzemeltető az üzletszabályzatban meghatározza az együttműködő felek ré-

szére biztosított eszközrendszert, amellyel számukra a likviditási kockázat hatékony kezelését lehe-

tővé teszi annak érdekében, hogy elégséges aznapi, és ahol lehetséges, napközbeni likviditás álljon 

rendelkezésre a fizetési forgalom lebonyolítására, ideértve a rendkívüli piaci helyzet és a résztvevői 

nemteljesítés esetét is. 

(2) A rendszerüzemeltető - amennyiben pedig teljesítő félként nem a rendszerüzemeltető jár el, 

úgy a rendszerüzemeltető olyan megállapodást köt a teljesítő féllel, amely kötelezi a teljesítő felet 

arra, hogy a teljesítő fél - üzletszabályzata meghatározza a teljesítési számla egyenlegéről és annak 

változásáról való tájékoztatás szabályait, ezáltal a rendszerüzemeltető és a teljesítő fél üzletszabály-

zata együttesen, teljeskörűen és világosan tartalmazza ezen szabályokat. 

12. § (1) A rendszerüzemeltető - amennyiben pedig a teljesítő félként nem a rendszerüzemeltető 

jár el, úgy a rendszerüzemeltető olyan megállapodást köt a teljesítő féllel, amely kötelezi a teljesítő 

felet arra, hogy a teljesítő fél - az üzletszabályzatában meghatározza 

a) a fizetési rendszerben történő teljesítés során fedezetül felhasználható eszközök körét, ezek 

képzésének, rendelkezésre bocsátásának és felhasználásának a szabályait, és 

b) amennyiben a teljesítés céljából hitelt nyújt, a hitelnyújtás feltételeit, továbbá fedezett hitel 

esetében a biztosíték képzésének és elfogadásának szabályait. 

(2) Ha a teljesítés kapcsán nyújtott hitel biztosítékkal fedezett, és a biztosítékot nem az (1) bekez-

dés b) pontja szerinti hitelt nyújtó kezeli, a hitelnyújtó rendszerüzemeltető vagy teljesítő fél üzlet-

szabályzata meghatározza azon adatok körét, amelyek a résztvevők számára a biztosíték elhelyezé-

séhez szükségesek, illetve a biztosíték elhelyezésével, kezelésével és felhasználásával kapcsolatos 

szabályokat: 

a) a biztosítékképzés szabályait, azaz a biztosítékkövetelmény-számítás módját, valamint a bizto-

síték elhelyezésének folyamatát, 

b) az elfogadható biztosítékok körét, 

c) a biztosíték felhasználásának szabályait és visszapótlásának módját, 

d) a biztosíték értékelésének szabályait, befogadásának feltételeit, 

e) a kiegyenlítési kockázat kezelésének esetleges egyéb eszközeit és 

f) a biztosítékkal nem fedezett veszteségek viselésének szabályait. 

13. § A rendszerüzemeltető az üzletszabályzatban meghatározza az együttműködő feleknek biz-

tosított, alábbi tesztelési információk elérhetőségét: 

a) a tesztelési környezet elérhetőségét, 

b) a teszt előzetes bejelentésének határidejét, 

c) a tesztelés meghirdetésének a módját, valamint 

d) a tesztelésre való bejelentkezéskor megadandó adatok körét. 

14. § (1) A rendszerüzemeltető az üzletszabályzatban ismerteti az éves elszámolásforgalmi naptár 

közzétételének módját. 

(2) A rendszerüzemeltető az üzletszabályzat részeként közzéteszi a fizetési rendszer üzemidő-be-

osztását, ennek során meghatározza 

a) az egyes szolgáltatások üzemidőablakát és 

b) az üzemidő rendszerüzemeltető általi eseti megváltoztatásának lehetőségét, módját. 

15. § (1) Az üzletszabályzatot és annak módosításait a rendszerüzemeltető az őket érintő szolgál-

tatásokra vonatkozóan a teljesítő féllel és a közvetlen résztvevőkkel közvetlenül, a közvetlen 
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benyújtókkal pedig az általuk igénybe vett közvetlen résztvevő útján előzetesen véleményezteti. 

(2) A rendszerüzemeltető az észrevételek (1) bekezdés szerinti megtételére legalább 5, átfogó vagy 

nagy terjedelmű módosítás esetén legalább 10 munkanapot biztosít. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárástól az rendszerüzemeltető kizárólag akkor tekinthet el, ha az 

eljárás a fizetési rendszer biztonságos és hatékony működését akadályozná. 

16. § (1) A rendszerüzemeltető a hatályos üzletszabályzatát és annak részét képező mellékleteit 

nyilvánosan közzéteszi, és azok folyamatos elérhetőségét a honlapján biztosítja. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól a rendszerüzemeltető az MNB jóváhagyásával eltérhet a mel-

lékletek tekintetében. A jóváhagyást az MNB a rendszerüzemeltető üzletszabályzata módosításának 

engedélyezésére irányuló eljárás során, a nyilvánosságra hozatal kockázatát mérlegelve adja meg. 

(3) A (2) bekezdés szerint jóváhagyott mellékletet a rendszerüzemeltető az őket érintő szolgálta-

tásokra vonatkozóan a teljesítő fél és a közvetlen résztvevők részére közvetlenül, a közvetlen be-

nyújtók számára a fizetési számlájukat vezető közvetlen résztvevőn keresztül bocsátja rendelke-

zésre. 

(4) A rendszerüzemeltető a hatályos üzletszabályzat elérhetőségét magyarul - és amennyiben a 

résztvevők összetétele indokolja, legalább egy, a nemzetközi pénzügyi piacokon általában használt 

nyelven -, az (1) és (3) bekezdésben foglaltak szerint biztosítja. 

3. A rendszerüzemeltető egyes szabályzataira vonatkozó rendelkezések 

17. § (1) A rendszerüzemeltető szabályzatait világosan, egyértelműen és érthetően fogalmazza 

meg. 

(2) A rendszerüzemeltető szabályzatai tartalmát úgy határozza meg, hogy az azokba foglalt intéz-

kedések, illetve eljárások - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - harmadik személy vagy a 

résztvevők által nem érvényteleníthetők, nem vonhatók vissza és nem függeszthetők fel. 

18. § (1) A rendszerüzemeltető a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzatában meg-

határozza az üzletszabályzatában szereplő tevékenységek és szolgáltatások nyújtását akadályozó 

rendkívüli helyzetek típusait, kritériumait, valamint a rendkívüli helyzet megállapításának és kihir-

detésének szabályait. 

(2) A rendszerüzemeltető a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzatában rögzíti 

a) az egyes rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló eljárásokat és az együttműködő felek ezzel 

kapcsolatos feladatait, 

b) az egyes rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló eljárások során alkalmazandó döntési jogo-

sultságokat, 

c) az előzetesen meghatározott eljárási rendtől a rendkívüli helyzetek esetén történő eltérés lehe-

tőségét, 

d) az egyes rendkívüli helyzetekben a kapcsolattartás módját, a lehetséges kommunikációs csa-

tornákat, valamint az ilyen helyzetekre kijelölt kapcsolattartók, valamint helyettesük listájának és 

elérhetőségének összeállítására és karbantartására vonatkozó eljárási rendet, továbbá 

e) a kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségeket. 

(3) A rendszerüzemeltető a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzatát és annak mó-

dosításait az érintett együttműködő felekkel a 15. §-ban foglaltak szerint előzetesen véleményezteti. 

(4) A rendszerüzemeltető rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzatát és annak módo-

sítását az MNB engedélyezi. 

(5) A rendszerüzemeltető a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzatát az őket érintő 

szolgáltatásokra vonatkozóan a teljesítő fél és a közvetlen résztvevők részére a 16. § (4) bekezdésé-

ben foglaltak szerint közvetlenül, a közvetlen benyújtók számára a fizetési számlájukat vezető köz-

vetlen résztvevőn keresztül bocsátja rendelkezésre. 

19. § (1) A rendszerüzemeltető a díjszabályzatában egyértelműen meghatározza 
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a) a nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan fizetendő díjakat, jutalékokat és költségeket, 

b) a díjfizetés alapját, módját és idejét, 

c) a fizetendő díjakhoz, jutalékokhoz, költségekhez kapcsolódó esetleges kedvezményeket és azok 

igénybevételének feltételeit, valamint 

d) a fizetendő díjak, jutalékok, költségek kiszámítását segítő példát. 

(2) A rendszerüzemeltető a díjakat úgy állapítja meg, hogy azok folyamatosan biztosítsák a fize-

tési rendszer működésének hatékonyságát. 

(3) A rendszerüzemeltető a fizetési rendszerben nyújtott szolgáltatások díjaiban, jutalékaiban, 

költségeiben csak a forgalom nagysága, a nyújtott szolgáltatás tartalma és a választott kommuniká-

ciós mód alapján tehet különbséget a résztvevők között. 

(4) A rendszerüzemeltető a díjszabályzatában rendelkezik a díjak rendszerüzemeltető általi rend-

szeres, legalább évenkénti felülvizsgálatáról. 

(5) A rendszerüzemeltető díjszabályzatát és annak módosítását az MNB engedélyezi. 

(6) A rendszerüzemeltető a hatályos díjszabályzatát a 16. § (1) és (4) bekezdésében foglaltak sze-

rint teszi közzé. 

4. Az MNB engedélyezési eljárása 

20. § A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti engedélyezési eljárásban a rendszerüze-

meltető a tervezett hatálybalépést legalább 30 naptári nappal megelőzően benyújtja az MNB-hez 

a) az üzletszabályzatot, illetve szabályzatot, módosítás esetén ezek változáskövetővel jelzett szö-

vegét, 

b) a rendszerüzemeltetőnek az üzletszabályzat, illetve a szabályzatok jóváhagyási jogkörét gya-

korló testületének jóváhagyását tanúsító okiratot vagy annak hiteles másolatát, valamint 

c) az engedélyezési kérelmet a változások bemutatásával és indokolásával, valamint ez utóbbiban 

a díjszabályzat vonatkozásában a díjkalkuláció részletes bemutatását. 

5. Záró rendelkezések 

21. § (1) Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a fizetési rendszer működtetését végző szervezetek üzletszabályzatára és sza-

bályzataira vonatkozó követelményekről szóló 34/2009. (XII. 28.) MNB rendelet. 
 


