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A befektetési szolgáltatási tevékenységet nyújtó harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepe által 
fizetendő felügyeleti díj számításának szabályai 
  
A Fióktelep állásfoglalás iránti kérelmet (Beadvány) nyújtott be a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhelye: 1054 Budapest, 
Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei 
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvénynek (Bszt.), 
valamint a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló 44/2013. (XII. 29.) MNB 
rendeletnek (MNB Rendelet) a felügyeleti díj mértékének meghatározásával és számításának alapjával kapcsolatos 
rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatban.   
 
I. JOGKÉRDÉSEK 

 
A harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepének is a más EGT államban székhellyel rendelkező 
befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe tekintetében meghatározott mértékű [Bszt. 156. § (2) bekezdés b) 
pontja és 157. § (2) bekezdés szerinti] felügyeleti díjat kell-e fizetnie? 
 
A hitelintézet által nyújtott befektetési szolgáltatási tevékenység vonatkozásában milyen díjalapra vetítve kell a 
befektetési szolgáltatás nyújtásával összefüggő (a Bszt. alapján fizetendő) felügyeleti díjat kiszámítani? 
 
II. A Fióktelep álláspontja 
 
A Bszt. 156-157. §-ai, valamint az MNB Rendelet csak és kifejezetten a más EGT államban székhellyel rendelkező 
befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe által fizetendő díj mértékéről rendelkezik, és nem tartalmaz a 
harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti díjra vonatkozó előírásokat. A 
Fióktelep álláspontja szerint ezért a harmadik országbeli hitelintézetek magyarországi fióktelepeinek is a más EGT 
államban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei tekintetében meghatározott 
mértékű [Bszt. 156. § (2) bekezdés b) pontja és 157. § (2) bekezdése] felügyeleti díjat kell megfizetniük. A Fióktelep 
továbbá hivatkozott a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési 
vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelv (CRD) 
47. cikk (1) bekezdésére, mely szerint a harmadik országban székhellyel rendelkező hitelintézet fióktelepének 
ugyanolyan bánásmódban kell részesülnie, mint annak a fióktelepnek, amelynek a központi irodája az Európai Unióban 
van. 

 
A Fióktelep szerint azon pénzügyi szolgáltatók esetében, amelyek befektetési szolgáltatás nyújtására is rendelkeznek 
engedéllyel a teljes mérlegfőösszeg nem tűnik logikus számítási alapnak a felügyeleti díj díjalapjának 
meghatározásakor, hiszen azt ebben az esetben a befektetési szolgáltatások volumene által indokoltnál lényegesen 
magasabb összeg után kellene megfizetniük. A Fióktelep véleménye szerint egy ilyen számítási mód versenyhátrányba 
hozná azokat a szolgáltatókat, akik egyszerre nyújtanak pénzügyi és befektetési szolgáltatásokat, azon 
bankcsoportokkal szemben, akik bár mindkét szolgáltatást nyújtják, ezeket a csoport különböző tagjain keresztül 
végzik. A Fióktelep azért sem tartja indokoltnak a teljes mérlegfőösszeg számítási alapként történő alkalmazását az 
említett intézményi kör felügyeleti díjának meghatározásakor, ugyanis míg a pénzügyi szolgáltatások jellemzően 
mérlegen belüli tételek, addig a befektetési szolgáltatások jellemzően mérlegen kívüliek. 

 
III. Az MNB álláspontja  
 
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 208. § (1) bekezdése alapján 
„[a] pénzügyi intézmény és ezen intézmények magyarországi fióktelepe, a kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó – 
pénzügyi intézménynek nem minősülő – vállalkozás, a független közvetítő és a bankképviselet a Felügyelet részére 
felügyeleti díjat fizet”. 
 
A Hpt. 7. § (1) bekezdése alapján „[p]énzügyi intézmény a hitelintézet és a pénzügyi vállalkozás”. 
 
A Hpt. 6. § (1) bekezdés 36. pontja szerint „harmadik országbeli pénzügyi intézmény: a harmadik országbeli hitelintézet 
és a harmadik országbeli pénzügyi vállalkozás”. 



 
A Hpt. 6. § (1) bekezdés 35. pontja értelmében „harmadik országbeli hitelintézet: az a hitelintézet, amely a székhely 
állam szerinti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően engedéllyel rendelkezik olyan tevékenységek végzésére, 
amelyek megfeleltethetők a 3. § (1) bekezdés a), b), d), e) vagy f) pontjában foglaltaknak, és amelynek székhelye 
harmadik országban van”. 
 
A Hpt. 4. § (2) bekezdése szerint „[h]armadik országbeli pénzügyi intézmény fióktelepére a 18. § (2) bekezdésében, 20. 
§ (2) bekezdés c) pontjában, 23-24. §-ban, 26-28. §-ban, 79. § (5) bekezdésében, 82. §-ban, 83. § (1) és (4) 
bekezdésében, 125-140. §-ban, 185. § (2) bekezdés b) pont bf) alpontjában, 185. § (2) bekezdés c) pont ca), cc) és cd) 
alpontjában, 190-192. §-ban, valamint 206. §-ban foglaltakat nem szükséges alkalmazni”. 
 
A Hpt. 8. § (1) bekezdése kimondja, hogy „[h]itelintézet az a pénzügyi intézmény, amely a 3. §-ban meghatározott 
pénzügyi szolgáltatások közül legalább betétet gyűjt, vagy más visszafizetendő pénzeszközt fogad el a nyilvánosságtól 
– ide nem értve a jogszabályban meghatározott nyilvános kötvénykibocsátást –, valamint hitelt és pénzkölcsönt nyújt”. 

 
A Hpt. 8. § (9) bekezdése alapján „[h]armadik országbeli hitelintézet fióktelepe útján a 3. § (1) bekezdésében, illetve a 
3. § (2) bekezdés a)-d) és f) pontjában meghatározott tevékenységet végezhet, ha ezek végzésére a székhelye szerinti 
illetékes felügyeleti hatóságtól engedéllyel rendelkezik”. 

 
A fent idézett jogszabályhelyek értelmében a harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepe köteles 
felügyeleti díjat fizetni az MNB részére. 

 
A Hpt. 208. § (2) bekezdése szerint „[a] felügyeleti díj a (3) és (4) bekezdés szerint számított alapdíj, valamint az (5)-(8) 
bekezdés szerint számított változó díj összege”. 

 
A Hpt. 208. § (3) bekezdése értelmében „[a]z alapdíj az alapdíjegység és a (4) bekezdés szerinti szorzószámok szorzata. 
Az alapdíjegység ötvenezer forint”. 

 
A Hpt. 208. § (4) bekezdése szerint „[a] szorzószám 
a) bank és szakosított hitelintézet esetén: negyven, 
b) szövetkezeti hitelintézet, pénzügyi vállalkozás esetén: négy, 
c) a másik EGT-államban székhellyel rendelkező pénzügyi intézmény magyarországi fióktelepe esetén: négy, 
d) kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó – pénzügyi intézménynek nem minősülő – vállalkozás, bankképviselet és a 
független közvetítő esetén: egy”. 
 
A Hpt. 208. § (5) bekezdése kimondja, hogy „[a] hitelintézet által fizetendő változó díj éves mértéke 
a) a 79. § (2) bekezdés a) pontja szerint számított tőkekövetelmény 3,8 ezrelékének, és 
b) a Bszt.-ben meghatározott portfóliókezelési tevékenység – ide nem értve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és 
a magánnyugdíjpénztár részére történő portfóliókezelési tevékenység – keretében kezelt, piaci értéken számított 
portfólió eszközértéke 0,25 ezrelékének összege”. 
 
A Hpt. 208. § (6) bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy „[a] pénzügyi vállalkozás valamint a 105/A. § alapján 
mentesített harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepe által fizetendő változó díj éves mértéke a 
pénzügyi vállalkozás éves beszámolója szerinti mérlegfőösszeg 0,2 ezreléke azzal, hogy a kizárólag 
csoportfinanszírozást végző pénzügyi vállalkozás esetén a változó éves díj éves mértéke legfeljebb egymillió forint”. 

 
A Hpt. 208. § (7) bekezdése alapján „[h]a a másik EGT-államában székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi 
fióktelepe által végez tevékenységet, az általa fizetendő változó díj éves mértéke 
a) a hitelintézet magyarországi fióktelepének éves beszámolója szerinti mérlegfőösszeg 0,1 ezrelékének, és 
b) a Bszt.-ben meghatározott portfóliókezelési tevékenység – ide nem értve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és 
a magánnyugdíjpénztár részére történő portfóliókezelési tevékenység – keretében kezelt, piaci értéken számított 
portfólió eszközértéke 0,125 ezrelékének 
összege”. 

 



A Hpt. 208. § (6) bekezdésének szövegezése ugyan nyelvtanilag nem teljesen egyértelmű, az ahhoz fűzött Hpt. 
Kommentár1 (Kommentár) egyértelműsíti, hogy azon harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepe 
esetében, amelyet az MNB a Hpt. 105/A. §-a alapján mentesít a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra 
vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 
575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (CRR) egyes prudenciális követelményeinek való megfelelés alól, 
„a változó díj fizetési kötelezettség a pénzügyi vállalkozásokhoz hasonlóan a mérlegfőösszeg 0,2 ezrelékében került 
meghatározásra”. A Kommentár értelmében ugyanis „[a] harmadik országból érkező hitelintézeti fióktelep normál 
esetben a bankokra jellemző felügyeleti díjat fizeti. Azon fióktelep azonban, amelyet a Felügyelet a Hpt. 105/A. §-a 
alapján mentesít a CRR rendelet egyes prudenciális követelményeinek való megfelelés alól, nem számít önálló 
tőkekövetelményt, ezért az nem képezheti a változó díj számítási alapját”. 

 
A Hpt. 208. § (6) bekezdése a Hpt. 105/A. §-a alapján mentesített harmadik országbeli hitelintézet magyarországi 
fióktelepe esetében a változó díj éves mértékét csak az éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg 0,2 ezrelékében 
határozza meg, ezzel ellentétben a Hpt. 208. § (7) bekezdése a másik EGT-államban székhellyel rendelkező hitelintézet 
magyarországi fióktelepe esetében a változó díj éves mértékét az éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg 0,1 
ezrelékében határozza meg, azonban azt kiegészíti a Bszt.-ben meghatározott portfóliókezelési tevékenység keretében 
kezelt, piaci értéken számított portfólió eszközértékének 0,125 ezrelékével. A másik EGT-államban székhellyel 
rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepe esetén a számítási metódus tehát eltér a Hpt. 105/A. §-a alapján 
mentesített harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepe esetében előírtaktól, ami adott esetben 
kedvezőtlenebb is lehet a másik EGT-államában székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepe számára. 
 
A CRD 47. cikk (1) bekezdése megköveteli, hogy „[a]z Unión kívüli központi irodával rendelkező hitelintézetek harmadik 
országban lévő fióktelepeire azok tevékenységének megkezdésekor vagy folytatásakor a tagállamok nem alkalmaznak 
olyan rendelkezéseket, amelyek kedvezőbb bánásmódot eredményeznek, mint amelyben azoknak a hitelintézeteknek 
a fióktelepei részesülnek, amelyek központi irodája az Unióban van”. 
 
A Fióktelep a Beadványában tévesen értelmezte a CRD 47. cikkének (1) bekezdését, ugyanis az alapján a harmadik 
országban székhellyel rendelkező hitelintézet fióktelepére a tagállamok nem alkalmazhatnak olyan rendelkezéseket, 
amelyek kedvezőbb bánásmódot eredményeznek, mint amelyben azoknak a hitelintézeteknek a fióktelepei 
részesülnek, amelyek központi irodája az Unióban van. A Fióktelep által hivatkozott azonos bánásmód lehetőségét a 
CRD 47. cikk (3) bekezdése szabályozza, amely úgy rendelkezik, hogy „[a]z Unió egy vagy több harmadik országgal 
kötött megállapodásokban hozzájárulhat olyan rendelkezések alkalmazásához, amelyek harmadik országban központi 
irodával rendelkező valamely hitelintézet fióktelepei számára azonos bánásmódot biztosítanak az Unió egész 
területén”. 

 
Az MNB rendelkezésére álló legfrissebb információk szerint az Európai Unió jelenleg nem kötött a CRD 47. cikk (3) 
bekezdése szerinti megállapodást harmadik országgal. 

 
Annak érdekében tehát, hogy ne sérüljön a CRD 47. cikk (1) bekezdésében foglalt előírás, a harmadik országbeli 
hitelintézet magyarországi fióktelepe által fizetendő változó díj meghatározásakor is indokolt figyelembe venni a Bszt.-
ben meghatározott portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt, piaci értéken számított portfólió eszközértéket, az 
alábbiakban kifejtettek szerint:  

 
A Bszt. 3. § (2) bekezdése előírja, hogy „[h]a e törvény eltérően nem rendelkezik, a befektetési szolgáltatási 
tevékenységet végző vagy kiegészítő szolgáltatást nyújtó hitelintézetre – a 8. § (5) bekezdése, a 13. §, a 15-17. §, a 
19/A-20/B. §, a 21/A. §, a 22. § (1)-(3) bekezdése, a 22/A. §, a 24/A-24/G. §, 25. § (1) bekezdése, a 26/A. §, a 37. §, a 
37/A. § (1)-(6) bekezdése, a 37/B-39. §, a 60. §, a 78. § (2a) bekezdése, a 97-106. §, a XX/A. Fejezet, a 121. §, a 123. § 
(8) és (9) bekezdése, a 123/A. §, a 124-127. § (1) és (2) bekezdése, a 128-135. §, a 136. § (5) bekezdése, a 137-139. §, a 
162-163/B. §, a 164. § (1) bekezdés v) pontja, a 164. § (7) és (8) bekezdése, valamint a 4. melléklet kivételével – a 
befektetési vállalkozásra előírt rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal, hogy ahol a rendelkezés befektetési vállalkozást 
említ, ott hitelintézetet is kell érteni”. 

 

                                                 

1 Kommentár a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényhez (Gálfalvi Géza / Kovács Erika / Palasikné 

Kirschner Dóra /Seregdi László) Wolters Kluwer Kft., Jogtár, Verzió: 2017.09. 



Figyelemmel a Hpt. 6. § (1) bekezdés 35. pontjára, valamint a Hpt. 8. § (1) és (9) bekezdésére, a harmadik országbeli 
hitelintézet magyarországi fióktelepét is hitelintézetnek kell tekinteni, amelyre viszont a Bszt. 3. § (2) bekezdése 
értemében – egyebek mellett – alkalmazni kell a Bszt. 155-157. §-ainak előírásait, azzal, hogy ahol a rendelkezés 
befektetési vállalkozást említ, ott hitelintézetet kell érteni. 
 
A Bszt. 155. § (1) bekezdése kimondja, hogy „[a] befektetési vállalkozás és az árutőzsdei szolgáltató, a külföldi 
befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe és képviselete, valamint a függő ügynök a Felügyelet részére 
felügyeleti díjat fizet”. 
 
A Bszt. 155. § (2) bekezdése alapján pedig „[a] felügyeleti díj a 156. §-ban foglaltak szerint számított alapdíj és a 157. 
§-ban foglaltak szerint számított változó díj összege”.  
 
A Bszt. 156. § (1) bekezdése szerint „[a]z alapdíj az alapdíj egység és a (2) bekezdés szerinti szorzószámok szorzata. Az 
alapdíj egység ötvenezer forint”. 
 
A Bszt. 156. § (2) bekezdése szerint „[a] szorzószám 
a) a befektetési vállalkozás és az árutőzsdei szolgáltató esetén: négy, 
b) a más EGT-államban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén: négy, 
c) külföldi befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén: egy, 
d) a függő ügynök esetén legalább egy, de minden ötven, általa megbízott további közvetítő (115. § (4) bekezdés) után: 
egy”. 
 
A Bszt. 157. § (1) bekezdése szerint „[a] befektetési vállalkozás által fizetendő változó díj éves mértéke 
a) a 105. § (1) és (2) bekezdése szerint számított tőkekövetelmény 3,8 ezrelékének, és 
b) a portfóliókezelési tevékenység – ide nem értve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, mint ügyfél és a 
magánnyugdíjpénztár mint ügyfél részére történő portfólió-kezelést – keretében kezelt, piaci értéken számított 
portfólió eszközértéke 0,25 ezrelékének 
összege”. 
 
A Bszt. 105. § (1) és (2) bekezdése alapján „[a] befektetési vállalkozás a prudens működésre vonatkozó előírások 
betartásával úgy köteles a rábízott idegen és saját forrásokkal gazdálkodni, hogy folyamatosan fenntartsa azonnali 
fizetőképességét (likviditását) és mindenkori fizetőképességét (szolvenciáját). A befektetési vállalkozás – a mindenkori 
fizetőképesség (szolvencia) fenntartása és a kötelezettségek teljesíthetősége érdekében – az általa végzett tevékenység 
kockázatának fedezetét mindenkor biztosító megfelelő nagyságú szavatoló tőkével rendelkezik, amely legalább 
a) az 575/2013/EU rendelet 92. cikkében meghatározott minimum tőkekövetelmény, 
b) a felügyeleti felülvizsgálat keretében előírt többlettőke-követelmény, valamint 
(…) 
összegének értéke azzal, hogy az összeg nem lehet kevesebb az engedélyezés feltételeként előírt legkisebb jegyzett 
tőke értékénél”. 

 
Figyelemmel arra, hogy a Hpt. 105/A. §- a alapján mentesített harmadik országbeli hitelintézet magyarországi 
fióktelepének nem kell a CRR szerinti önálló tőkekövetelményt számítania, a változó díj éves mértékének 
értelemszerűen nem képezheti összetevőjét a Bszt. 157. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tőkekövetelmény, így az csak 
a Bszt. 157. § (1) bekezdés b) pontjában előírt tételnek, vagyis a portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt, piaci 
értéken számított portfólió eszközértéke 0,25 ezrelékének feleltethető meg. 
 
Összefoglalva tehát a fentieket, a Hpt. 105/A. §-a alapján mentesített harmadik országbeli hitelintézet magyarországi 
fióktelepe által megfizetendő felügyeleti díj a Hpt. 208. § (3)-(4) bekezdése és a Bszt. 156. § (2) bekezdés a) pontja2 
alapján számított alapdíj összegéből, valamint a Hpt. 208. § (6) bekezdése és a Bszt. 157. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján számított változó díj összegéből tevődik össze.  
 

                                                 

2 Figyelemmel arra, hogy a harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepe – a Hpt. 6. § (1) bekezdés 35. pontja, valamint a Hpt. 8. § (1) 
és (9) bekezdése alapján – hitelintézetnek minősül, amelyre viszont a Bszt. 3. § (2) bekezdése értemében a Bszt. 155-157. §-ai előírásainak 
alkalmazása során a befektetési vállalkozásra előírt rendelkezéseket kell alkalmazni. 



Tekintettel arra, hogy a Fióktelep mint harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepe jelen állásfoglalás 
időpontjában nem rendelkezik portfóliókezelés befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedéllyel, 
és az MNB a […] napján kiadmányozott […] számú határozatával mentesítette a Fióktelepet a CRR Harmadik, Negyedik, 
Ötödik és Hetedik Részében meghatározott követelmények teljesítése alól, az általa fizetendő felügyeleti díj összege a 
Hpt. 208. § (3)-(4) bekezdése és a Bszt. 156. § (2) bekezdés a) pontja alapján számított alapdíjból, valamint a Hpt. 208. 
§ (6) bekezdése alapján számított változó díjból áll össze. Természetesen amennyiben a Fióktelep a későbbiekben 
jogosulttá válik a portfóliókezelés befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére, az általa fizetendő változó díj 
összege is ki fog egészülni a Bszt. 157. § (1) bekezdés b) pontja alapján meghatározott összeggel. 
 

*** 
 
Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az MNB a véleményét kizárólag a Fióktelep által rendelkezésre bocsátott 
információk alapján alakította ki, így az abban foglalt egyedi jogértelmezés csak a Fióktelep által előadott tényállásra 
vonatkozik. Az MNB véleménye nem tekinthető kötelező erejű állásfoglalásnak, a benne foglaltaknak más hatóságra, 
illetve a bíróságra nézve nincs kötelező tartalma. Jelen állásfoglalás kizárólag a Fióktelep tájékoztatása céljából készült, 
a benne foglaltak egyéb célok (pl. marketing) érdekében, továbbá harmadik személyekkel szemben nem használhatóak 
fel, illetve jogvita eldöntésére nem alkalmazhatóak. 
 
 
Budapest, 2018. február 28. 


