
 

 

Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank által egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárásokban alkalmazott 
igazgatási szolgáltatási díjról 
 
A Magyar Közlöny 2015. évi 66. számában 2015. május 13. napján kihirdetett, a Magyar Nemzeti Bank által a pénz-
ügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolyta-
tott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (V. 13.) 
MNB rendelettel (Rendelet) kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a következő tájékoztatást adja. 
 
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNBtv.) 173. § a) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján kiadott Rendelet 2015. június 13. napján lép hatályba. A Rendelet tartalmazza azon engedélyezési és nyilvántar-
tásba vételi eljárásokat, amelyek esetén igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 
 
A Rendelet elsődlegesen az újonnan piacra lépők számára állapít meg díjfizetési kötelezettséget, tekintettel arra, 
hogy engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások során ezen intézmények felügyeleti díjat még nem fizetnek, de 
az eljárások során felmerülő adminisztratív költségeket viselniük kell. Ez alól kivételt képez a szabályzatok jóváhagyá-
sa és a szabályzatok módosításának jóváhagyása, ugyanis ebben a tárgykörben az Mnbtv. felhatalmazása a már fel-
ügyelt intézményekre is kiterjed. 
 
Technikai tudnivalók 
 
 

Az engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások lefolytatásának feltétele, hogy az ügyfelek teljesítsék az igazga-

tási szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségüket. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének tech-

nikai jellegű szabályait a Rendelet 20-23. §-ai tartalmazzák. 

 
 

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Rendelet 20. § (1) bekezdésének értelmében az engedélyezési, illetve nyilvántartás-

ba vételi eljárás megindításával egyidejűleg kell megfizetni az MNB 19017004-01673000-30900007 számú számlájá-

ra. Adószámmal vagy adóazonosító jellel rendelkező ügyfeleknek a 20. § (2) bekezdése értelmében az átutalási 

megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az eljárást kezdeményező ügyfél nevét, adószámát vagy adóazonosí-

tó jelét, valamint az engedélyezési, illetve nyilvántartásba vételi eljárás megnevezését. 

 
A Rendelet 20. § (2) bekezdése értelmében az adószámmal nem rendelkező ügyfeleknek az engedélyezési, illetve 

nyilvántartásba vételi eljárás megindítását követően – kérelmükre - az MNB Számviteli Igazgatósága (elérhetősége: 

igszolgdij@mnb.hu) azonosító kódot ad ki. Az azonosító kódot az ügyfél nevének és az engedélyezési, illetve nyilván-

tartásba vételi eljárás megnevezésének feltüntetésével együtt az átutalási megbízás közlemény rovatába kell beírni a 

díjfizetési kötelezettség teljesítéséhez. 

 
 

Díjfizetési kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén az MNBtv. 60. § (1) illetve 61. § (5) bekezdése alapján 

hiánypótlási felhívás kiadására kerül sor az eljárásban. Az MNB csak az igazgatási szolgáltatási díj befizetését 

követően vizsgálja meg érdemben a kérelmet.  A hiánypótlási határidő eredménytelen eltelte után az MNB az 

eljárást megszünteti. Ha az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére a hiánypótlási felhívást követően kerül sor, 

akkor a 20. § (3) bekezdése értelmében az átutalási megbízás közlemény rovatában az ügyfél 

adószámán/adóazonosító jelén – illetve adószámmal nem rendelkező ügyfelek esetén az MNB Számviteli 

Igazgatósága által kiadott azonosító kódon - kívül fel kell tüntetni a hiánypótlási felhívás ügyszámát is. 

Amennyiben az MNB az engedélykérelmet elutasítja vagy az eljárást megszünteti, az igazgatási szolgáltatási díj 

visszatérítésére nincs mód. 

 
 

Tájékoztatás a díjfizetési kötelezettségről az egyes eljárásokban 
 
 

A szabályzat módosítására irányuló eljárásokba az alapszabály módosítása nem tartozik bele, tehát az alapszabály 
módosítására irányuló eljárásokban nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni. Ezen kivételtől eltekintve a szabály-
zatok módosítására irányuló eljárásokban minden egyes szabályzatért külön-külön kell igazgatási szolgáltatási díjat 
fizetni, abban az esetben is, ha egy eljárásban több szabályzat jóváhagyása történik. 
 
Egyesülésre, szétválásra irányuló eljárásokban eljárásonként kell az igazgatási szolgáltatási díjat megfizetni. 
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Tevékenységi engedély megadására irányuló eljárásokban eljárásonként kell az igazgatási szolgáltatási díjat megfi-
zetni, a díj nem függ a felvenni kívánt tevékenységek számától. Tevékenységi kör bővítésére irányuló eljárásokban 
nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni, még akkor sem, ha az intézmény más szektorba tartozó tevékenységet 
kíván felvenni. Így hitelintézet befektetési szolgáltatásokkal díjfizetés nélkül bővítheti tevékenységét, és biztosítónak 
biztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenység felvételéért sem kell külön díjat fizetni. 
 
Bizalmi vagyonkezelő vállalkozás nyilvántartásban szereplő adatai változásának átvezetésére irányuló eljárásokban 
eljárásonként kell az igazgatási szolgáltatási díjat megfizetni, a díj nem függ a megváltoztatandó adatok számától. 
 
Minősített befolyásszerzés vagy befolyásoló részesedésszerzés engedélyezésére irányuló eljárásokban a közeli hozzá-
tartozónak minősülő természetes személyeknek a közvetett minősített befolyás vagy befolyásoló részesedés szerzé-
sekor eljárásonként kell az igazgatási szolgáltatási díjat megfizetni, nem a kérelmezők számának függvényében. A 
minősített befolyásszerzés vagy befolyásoló részesedésszerzés engedélyezéséért fizetendő díjat az ágazati törvény-
ben meghatározott határértéket átlépő részesedésszerzés engedélyezésére irányuló eljárásokban is meg kell fizetni. 
 
Ha az adott engedélyezési eljárásban egy másik engedélyezés is történik, akkor csak az alapeljárásért kell az igazga-
tási szolgáltatási díjat fizetni, a részeljárásokért nem. Például pénzügyi vállalkozás alapítási és tevékenységi engedé-
lyezésekor csak az alapítási és tevékenységi engedélyezésért kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni, a befolyásoló 
részesedés engedélyezéséért nem. 
 
Nyilvántartásba vételre irányuló eljárásokban igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, viszont a nyilvántartásból tör-
lésre irányuló eljárások mentesülnek a díjfizetési kötelezettség alól. Így például a biztosítási szaktanácsadó törlésé-
ért nem kell díjat fizetni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


