
Tőkebefektetések témakörhöz kapcsolódó adatszolgáltatások:  
 
1. Tőkebefektetéssel kapcsolatos havi vagy negyedéves adatszolgáltatások, két megkülönbözetett adatszolgáltatói csoport részére készültek. A havi és 

negyedéves adatszolgáltatások tartalma, kitöltési útmutatói azonosak, csak a jelentési gyakoriság tér el. 
 

Témakör    Adatszolgáltató Kritérium Gyakoriság Adatszolgált
atás 

Tőkebefektetések nem pénzügyi vállalatok, biztosítók, 
nyugdíjpénztárak, központi kormányzat, 
helyi önkormányzatok, 
társadalombiztosítási alapok, valamint 
háztartásokat segítő nonprofit intézmények 

MNB által kijelölt havi  
R02

Tőkebefektetések egyéb monetáris intézmények, egyéb 
pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő 
tevékenységet végzők 

MNB által kijelölt havi  
R03

Tőkebefektetések nem pénzügyi vállalatok, biztosítók, 
nyugdíjpénztárak, központi kormányzat, 
helyi önkormányzatok,
társadalombiztosítási alapok, valamint 
háztartásokat segítő nonprofit intézmények 

 
- a tárgynegyedév első vagy utolsó napján a külföldi 

befektetőkre jutó saját tőke összege legalább 1 
milliárd forint, vagy kisebb, mint mínusz 1 
milliárd forint, vagy 

R02 adatszolgáltatásra ki nem jelöltek, amennyiben 

- egy vagy több külföldi vállalkozás jegyzett 
tőkéjében legalább 10%-os közvetlen tulajdoni 
hányaddal rendelkeznek, és ezen részesedések 
együttes értéke vagy a külföldi fióktelepnek 
átadott vagyon értéke eléri a 100 millió forintot, 
vagy 

- a tárgynegyedév első vagy utolsó napján a külföldi 
közvetlen tőkebefektetőkkel, a külföldi közvetlen 
tőkebefektetésekkel, a külföldi fióktelepekkel vagy 
egyéb külföldi vállalatcsoporttagokkal szemben 
fennálló, tulajdonosi viszonyon kívüli követelés 
vagy tartozás állománya eléri a 250 millió forintot, 
vagy 

- a tárgyidőszakban 250 millió forintot elérő 
értékben vásároltak nem rezidenstől vagy 

negyedéves  
R12

http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=R02_tabla
http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=R03_tabla
http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=R12_tabla


értékesítettek nem rezidensnek rezidens 
társaságbeli, legalább 10%-os részesedést 

Tőkebefektetések   egyéb monetáris intézmények, egyéb 
pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő 
tevékenységet végzők 

R03 adatszolgáltatásra ki nem jelöltek, amennyiben 
- a tárgynegyedév első vagy utolsó napján a külföldi 

befektetőkre jutó saját tőke összege legalább 1 
milliárd forint, vagy kisebb, mint mínusz 1 
milliárd forint, vagy 

- egy vagy több külföldi vállalkozás jegyzett 
tőkéjében legalább 10%-os közvetlen tulajdoni 
hányaddal rendelkeznek, és ezen részesedések 
együttes értéke vagy a külföldi fióktelepnek 
átadott vagyon értéke eléri a 100 millió forintot, 
vagy 

- a tárgyidőszakban 250 millió forintot elérő 
értékben vásároltak nem rezidenstől vagy 
értékesítettek nem rezidensnek rezidens 
társaságbeli, legalább 10%-os részesedést 

negyedéves
R13

 
2. Tőkebefektetéssel kapcsolatos éves adatszolgáltatást mind a havi, mind a negyedéves adatszolgáltatóknak teljesíteniük kell, amennyiben az előírt 

értékhatár-kritériumok rájuk nézve fennállnak. 
  

Témakör    Adatszolgáltató Kritérium Gyakoriság Adatszolgá
ltatás 

Tőkebefektetések - 
 
Éves beszámolón 
alapuló adatok 

egységes – az adatszolgáltató gazdasági 
szektorától független – adatszolgáltatás 

azon gazdasági szervezetek, amelyek 
- külföldi befektetővel rendelkeznek, és a külföldi 

befektetőre jutó összes saját tőke összege a 
tárgyév vagy a tárgyévet megelőző év 
mérlegfordulónapján eléri a 250 millió forintot, 
vagy kisebb, mint mínusz 250 millió forint,   

- vagy a tárgyévi eredménykimutatásban a külföldi 
befektetőre jutó összes osztalék összege eléri a 
250 millió forintot, vagy 

- egy vagy több külföldi vállalkozás jegyzett 
tőkéjében legalább 10%-os részesedéssel, vagy 
külföldi fiókteleppel rendelkeznek, és ezen 

éves R29

http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=R13_tabla
http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=R29_tabla


részesedések együttes értéke, vagy a külföldi 
fióktelepnek átadott vagyon értéke a tárgyév vagy 
a tárgyévet megelőző év mérlegforduló-napján 
eléri a 10 millió forintot. 

  
3. Eseti, regiszter célú adatszolgáltatást kell teljesíteni a tőkebefektetésben érintett nem rezidens partnerek törzsadatairól. A tőkebefektetésekkel 

kapcsolatos havi, negyedéves valamint éves adatszolgáltatásokban jelentendő ügyleteket ugyanis partnerenként kell megadni, amelyek azonosítására 
egy partnerazonosító-kód szolgál. A partner adatait és az azonosítására szolgáló partnerazonosító-kódot az adatszolgáltató adja meg (saját 
nyilvántartása alapján), amelyhez eseti jellegű, regiszter célú adatszolgáltatást kell elkészíteni (az első alkalommal történő adatszolgáltatás során, 
illetve a későbbiekben adatváltozás esetén). 

 
Témakör    Adatszolgáltató Kritérium Gyakoriság Adatszolgált

atás 
Tőkebefektetések - 
 
Tőkebefektetésben 
érintett nem rezidens 
partnerek törzsadatai 

egységes – az adatszolgáltató gazdasági 
szektorától független – adatszolgáltatás 

amennyiben az adatszolgáltató R02, R03, R12, R13 
vagy R29 adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett  

eseti R01

 
4. Az ingatlantulajdon megfigyelésére egyedi adatszolgáltatások is készültek, amelyeket a rendeletben meghatározott szervezeteknek kell kitölteniük. 
 

Témakör    Adatszolgáltató Kritérium Gyakoriság Adatszolgál
tatás 

Tőkebefektetések - 
 
Külföldiek 
magyarországi 
ingatlanbefektetései 

Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium 

-  
negyedéves 

 
R23

Tőkebefektetések - 
 
Külföldi ingatlanszerzés 

ingatlanforgalmazási tevékenységet végző 
gazdasági szervezetek 

amennyiben az adatszolgáltató közvetítésével a 
rezidens magánszemélyek külföldi ingatlan vásárlásaira 
vonatkozóan a tárgyidőszakban megkötött 
szerződések szerinti vételárak összege eléri az 500 
millió Ft-ot 

éves R27

 

http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=R01_tabla
http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=R23_tabla
http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=R27_tabla

