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1. Általános rész 

1.1. A szabályzat célja 

Az Integrációs Szervezet az Szhitv. 4. § (3) bekezdése, valamint 11. § (1) bekezdés l) alapján jelen 

szabályzatban állapítja meg a tagdíj megfizetésének rendjét.  

1.2. A szabályzat tárgyi hatálya 

Jelen szabályzat tárgyi hatálya az Integrációs Szervezet tagjai által fizetendő tagdíj összegének 

számítására és megfizetése rendjének meghatározására terjed ki. 

1.3. A szabályzat alanyi hatálya 

Jelen szabályzat alanyi hatálya az Integrációs Szervezet tagjaira terjed ki.  

1.4. Kapcsolódó jogszabályok, szabályzatok 

1.4.1. Jogszabályok 

jogszabály száma jogszabály címe 

2013. évi CXXXV. tör-
vény 

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú 
jogszabályok módosításáról szóló (a továbbiakban: Szhitv.) 

2019. évi LX. törvény Az egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a nem-
zeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2019. évi LX. törvény 

Az Európai Parlament 
és a Tanács 
575/2013/EU rende-
lete 

Az Európai Parlament és a Tanács hitelintézetekre és befektetési vállal-
kozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU 
rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendelete (a továbbiakban: 
az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete) 

1.4.2. Szabályzatok 

szabályzat azonosítója szabályzat megnevezése 

  

1.4.3. Hivatkozó szabályzatok, dokumentumok 

szabályzat azonosítója szabályzat megnevezése 
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1.5.  Fogalmak 

Integrációs Szervezet :  

Az integrált hitelintézet tekintetében az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU 

rendelete 10. cikkében meghatározott központi szerv feladatait ellátó szervezet. 

Integrációs Szervezet tagja: 

Az Integrációs üzleti irányító szervezet, az Integrált Hitelintézet, a Holding Szövetkezet, 

valamint az Integrációs Szervezet tagjai közé felvett, kapcsolt vállalkozásnak minősülő vagy az 

Integrációs Szervezet tagja felett ellenőrző befolyást gyakorló, a Felügyelet által felügyelt 

intézmény. 

Integrációs üzleti irányító szervezet:  

Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének 10. cikkében meghatározott 

központi szerv feladatainak ellátásában az Szhitv. felhatalmazása alapján közreműködő, az 

Integrációs Szervezet tagjaként működő, de integrált hitelintézetnek nem minősülő pénzügyi 

intézmény. 

Holding Szövetkezet: 

Az Integrációs Szervezet Iintegrált hitelintézetnek nem minősülő, szövetkezeti formában 

működő tagja, amely integrált Hitelintézetben tulajdonjoggal rendelkezik. 

Integrált Hitelintézet: 

A takarékszövetkezet, a hitelszövetkezet és minden olyan egyéb hitelintézet is, amelynek 

működését vagy amelynek betéteit 2013. január 1-jén Önkéntes Takarékszövetkezeti 

intézményvédelmi alapok valamelyike védte, valamint az a hitelintézet, amelyet az integrációs 

üzleti irányító szervezet igazgatóságának előzetes egyetértését, továbbá a Felügyelet előzetes 

jóváhagyását követően felvettek az Integrációs Szervezetbe.  

Felügyelet: 

A pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar 

Nemzeti Bank. 

2. Általános rendelkezések 

Az Integrációs Szervezet tagja évente tagdíjat fizet az Integrációs Szervezetnek.  

Az Integrációs Szervezet tagja által fizetendő tagdíj mértékének megállapítása az Integrációs 

Szervezet Közgyűlésének hatásköre.  
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A tagdíj összegét az Integrációs Szervezet Közgyűlése úgy állapítja meg, hogy az Integrációs 

Szervezet tagjai által fizetett tagdíjak összege legalább az Integrációs Szervezet éves működési 

költségeit biztosítsa.  

Az éves tagdíj összegét az Integrációs Szervezet tagja negyedévente, átutalással fizeti meg az 

Integrációs Szervezet számára.  

3. Tagdíjszámítás alapja és mértéke  

A tárgyévre vonatkozó éves díj megállapítása a tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált adatok 

beérkezése után, a tárgyév harmadik negyedévében történik. 

A tagdíj mértéke a tárgyévet megelőző év végi auditált, korrigált teljes kockázattal súlyozott kitett-

ség 0,2%-a. A korrekció mértéke az Integrációs tagok egymásban meglévő részesedései alapján kerül 

meghatározásra. Hitelintézeti formában működő tagok esetén a felügyeleti jelentésben meghatáro-

zott teljes kockázati kitettséget korrigáljuk az egymásban meglévő részesedések alapján. Nem hitel-

intézeti tagok esetén a kockázati kitettséget az Integrációs Szervezet határozza meg a bekért adatok 

alapján.  

4. Tagdíj megfizetésének rendje  

Az Integrációs Szervezet tagjai az Integrációs Szervezet Közgyűlése által meghatározott tagdíj 

összegét kötelesek megfizetni.  

A tagdíj összegét negyedévente kell megfizetni a következő módon: 

- a tárgyév első és második negyedévében a tárgyévet megelőző év utolsó negyedévében 

fizetett díjat kell megfizetni díjelőlegként. 

- a tárgyév harmadik negyedévére szóló tagdíj a tárgyévre vonatkozó díj egy negyede korrigálva 

a tárgyév első és második negyedévére vonatkozó díjelőleg és a tényleges, negyedéves díj 

különbözetével, 

- a negyedik negyedévben a tárgyévi díj egy negyedét kell megfizetni.  

A negyedéves tagdíj összegét a tárgynegyedév utolsó napjáig kell megfizetni, amelyről az Integrációs 

Szervezet az Erőforrás Támogatási Szakterület közreműködésével számlát bocsát ki az Integrációs 

Szervezet tagja részére 8 napos fizetési határidővel. A számlát átutalással kell kiegyenlíteni az 

Integrációs Szervezet Takarékbank Zrt.-nél vezetett 50440016-10459357 számú számlájára. A 

beérkezett tagdíjakat az Erőforrás Támogatási Szakterület az Integrációs Szervezet a banki kivonatok 

alapján ellenőrzi és az Integrációs Szervezet főkönyvi rendszerében rögzíti, könyveli és nyilvántartja.   
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Az Integrációs Szervezet tagja tagsági jogviszonyának bármely okból történő megszűnése esetén a 

tagság megszűnéséig terjedő időszakkal arányos díjat kell megfizetni. A tagság utolsó (tört) 

negyedévére járó díj esedékessége a tagsági jogviszony megszűnésének napja.  

Az Integrációs tagok egymás közötti egyesülése esetén az egyesüléssel érintett negyedévben a 

jogutód tag fizeti az egyesülés eredményeképpen megemelkedett, konszolidált vetítési alap után 

számolt tagdíjat. A konszolidált vetítési alap mértékét a jogutód tag köteles megküldeni az 

Integrációs Szervezetnek.  

Az Integrációs Szervezethez csatlakozó új tag esetében az időarányosan meghatározott első tagdíj 

megfizetésének esedékességi napja az Integrációs Szervezetbe történő belépéssel érintett 

negyedév utolsó napja.  

5. Eljárás fizetési késedelem esetén  

Az Integrációs Szervezet tagjának 15 napot meghaladó fizetési késedelme esetén az Integrációs 

Szervezet fizetési felszólító levelet küld a tag részére a tagdíj fizetési kötelezettségnek a felszólítás 

kézhezvételétől számított 8 napon belül történő teljesítésére.  

Amennyiben az Integrációs Szervezet tagja a tagdíjat a póthatáridőben sem fizeti meg, az Integrációs 

Szervezet Igazgatósága  

a) folyamatos felügyelési hatáskörében eljárva megállapítja, hogy az Integrációs Szervezet tagja 

a jogszabályban és szabályzatban meghatározott kötelezettségét megszegte, késedelmesen 

vagy hiányosan teljesítette, amely az Szhitv. szerinti intézkedések alkalmazását teszi 

lehetővé;   

b) értesíti az Integrációs üzleti irányító szervezetet, hogy az Szhitv-ben előírt tagdíjfizetési 

kötelezettségének teljesítését elmulasztó részvényese az Szhitv. 14. §. (4) bekezdés e) pontja 

alapján nem gyakorolhatja a részvényesi jogait és esetleges elővásárlási vagy más 

részvényhez fűződő előjogait. 

6. Záró rendelkezések  

A szabályzat hatálybalépésének dátuma: 20202. novszeptember 010.  

A jelen szabályzat karbantartásáért a Módszertani és Elemzési SzakterületFelügyelési és Ellenőrzési 

és Felügyelési Szakterület felelős; a felülvizsgálat szükség szerint, de legalább kétévente esedékes. 


