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1. A Szanálási Alapba való díjfizetésről általában 

BRRD felhatalmazás alapján bizottsági rendelet* szabályozza a kockázati 
kiigazítások módját (2015. február 6-án lépett hatályba) 

3 
* Bizottsági rendelet: Az Európai Bizottság 2015/63 felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek a szanálásfinanszírozási rendszerhez való előzetes hozzájárulás tekintetében történő kiegészítéséről 
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2. A díjak kockázati kiigazítása 
Díjszabás  

Magyar Nemzeti Bank 

Fix díj Kockázat 
alapú díj 

N
ag

yo
b

b
 m

ér
et

, n
ag

yo
b

b
 f

ix
 d

íj 

Pénzügyi szektor 
(hitelintézetek és 
befektetési vállalkozások) 

4 



2. A díjak kockázati kiigazítása  
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2. A díjak kockázati kiigazítása  
Díjalap kockázati korrekciók  

Magyar Nemzeti Bank 
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tevékenységgel kapcsolatos 
kötelezettség 
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rendszerben résztvevő 
intézménnyel szembeni 

kötelezettség 

Csoporton belüli 
kötelezettség 

Biztosított betétek 
kártalanítási összeghatár 

alatti összege 

Az EU-ban a származtatott ügyleteket egységes módon kell figyelembe venni 

Ügyféleszközök vagy 
ügyfélpénzek birtoklásából 

eredő kötelezettség 
(csak befektetési vállalkozások esetén) 
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2. A díjak kockázati kiigazítása  
Kockázati mutatók, súlyok  

Magyar Nemzeti Bank 
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Kockázati 
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• MREL-en felül tartott szavatoló tőke, illetve 
átalakítható kötelezettség (12,5%) 

• Tőkeáttételei mutató (12,5%) 

• CET1 ráta (12,5%) 

• RWA/mérlegfőösszeg (12,5%) 
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• Nettó stabil forrás ellátottsági ráta (10%) 

• Likviditásfedezeti ráta (LCR) (10%) 
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• Bankközi kölcsönök és betétek EU-n belüli 
aránya (10%)  

Szanálási 
hatóság által 

vizsgált 
mutatók 

(20%) 

• Kereskedési tevékenység, mérlegen kívüli kitettségek, 
derivatívak, összetettség  és szanálhatóság (9%) 

• Intézményvédelmi rendszerben való tagság (9%) 

• Korábbi rendkívüli állami támogatás mértéke (2%) 
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3. A díjak megállapítására vonatkozó eljárás 

Magyar Nemzeti Bank 

Január 31./ 
Február 6. 

Szeptember 
1. 

Szeptember 
15.* 

Október 1.* 

November 
30. 

December 
31.  

Január 31. 

Február 15.  

Március 1. 

Május 1.  

Szanálási 
hatóság által 

meghatározott  

OBA adatok 
beküldése Intézményi 

éves adatok 
beküldése 

EBA-nak 
adatok 

megküldése 
szanálási 

hatóság által 

EBA megküldi 
a nevezőt a 

szanálási 
hatóságnak 

Intézmény 
értesítése a 

díjfizetés 
mértékéről 

Befizetés 
határideje 

2015 

2015 
után  

8 



Köszönöm a figyelmet!  

Elérhetőség:   

Név: Sulyok András 

Telefonszám: 428-2600 /1436 

E-mail cím: sulyoka@mnb.hu 

 

mailto:sulyoka@mnb.hu
mailto:sulyoka@mnb.hu
mailto:sulyoka@mnb.hu

