
Egyéb befektetések témakör tartalma, jelentendő ügyletei, és azok számbavétele 
 

Tartalma Jelentendő ügyletek Adatok számbavétele  
Egyéb befektetés ügyletekből keletkezett 
követelések és tartozások, valamint az ezekhez 

lódó jövedelmek kapcso
• időszaki eleji nyitó állománya, 
• időszaki változása, 
• időszak végi záró állománya. 

• Bruttó számbavétel: a követelések és tartozások 
külön-külön táblákban, országonként és eredeti 
devizanem összesítésben  

• Jövedelmek eredményszemléletű jelentése 
(elhatárolt kamatok)  

• Zárt táblaszerkezetben kért adatok: 
Nyitó állomány +növekedés - csökkenés +/- 
egyéb változások = Záró állomány 

• A követelések és tartozások időszaki változását 
hitelügyletek esetében (hitel, repó, pénzügyi 
lízing) bruttó módon (külön a növekedést és 
csökkenést) kell jelenteni, az egyéb esetekben 
csak a nettó változást kell megadni.   

Hosszú lejáratú tartozások esedékességi bontása 
Hitelintézeti adatszolgáltatók konzorciális hitelei 
esetén a hosszú lejáratú követelések esedékességi 
bontása 

• A tárgynegyedév végén fennálló 
tartozás/követelés állományok esedékességi 
bontása. Havi esedékes állományok részletezése 
eredeti devizanem szerinti összesítésben. 

Államilag garantált hitelek, valamint többségi állami 
tulajdonú adatszolgáltatók éven túli 
hiteltartozásainak egyedi részletezése 

• Hitelszerződés szerinti egyedi adatok közlése  

Konzorciális hitelek 
- Rezidens hitelintézet részvétele nem rezidens 

fizető ügynök közreműködésével, rezidens 
hitelfelvevő részére nyújtott konzorciális 
hitelekben 

- Nem rezidens hitelintézet részvétele rezidens 
fizető ügynök közreműködésével, rezidens 
hitelfelvevő részére nyújtott konzorciális 
hitelekben  

• Hitelenként, eredeti devizanemben kell 
jelenteni 
Zárt táblaszerkezetben kért adatok: Nyitó 
állomány +növekedés - csökkenés +/- egyéb 
változások = Záró állomány 

• Jövedelmek eredményszemléletű jelentése 
(elhatárolt kamatok)  

Amennyiben az adatszolgáltató nem pénzügyi 
vállalat, biztosító, nyugdíjpénztár, központi 
kormányzat, helyi önkormányzat, 
társadalombiztosítási alap, vagy háztartásokat segítő 
nonprofit intézmény, 

akkor a nem rezidens, nem vállaltcsoport 
taggal lebonyolított - 

Amennyiben az adatszolgáltató egyéb monetáris 
intézmény, egyéb pénzügyi közvetítő, vagy  
pénzügyi kiegészítő tevékenységet végző 

akkor bármely nem rezidens partnerrel 
lebonyolított - 

 
egyéb befektetések, mint: 
• hitelek, 
• repó ügyletek,  
• pénzügyi lízing,  
• banki folyószámla, nem banknál vezetett 

folyószámla, lekötött bankbetétek 
• kereskedelmi hitelek,  
• váltóügyletek, egyéb részesedések. 

 

Állam által vállalt kezesség • Hitel azonosító adatai 
• Kezesi szerződésben szereplő egyedi adatok 

közlése  



 EUR-ban vezetett ÁFA számlák miatt nem rezidens 
felekkel szembeni követelések/tartozások 

• Zárt táblaszerkezetben kért adatok: 
Nyitó állomány +növekedés - csökkenés +/- 
egyéb változások = Záró állomány 

• Nem rezidens partner szerinti országbontásban 
részletezve 
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