
Egyéb befektetésekről szóló adatszolgáltatások: 
 
1. Egyéb befektetésekről szóló havi vagy negyedéves adatszolgáltatások négy megkülönbözetett adatszolgáltatói csoport részére készültek. A havi és 

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

Témakör    Adatszolgáltató Kritérium Gyakoriság Adatszolgá
ltatás 

Egyéb befektetések nem pénzügyi vállalatok, biztosítók és 
nyugdíjpénztárak, valamint háztartásokat 
segítő nonprofit intézmények 

MNB által kijelölt havi R06

Egyéb befektetések egyéb monetáris intézmények   MNB által kijelölt havi R07
Egyéb befektetések egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi 

kiegészítő tevékenységet végzők 
MNB által kijelölt havi R08

Egyéb befektetések központi kormányzat, helyi 
önkormányzatok és társadalombiztosítási 
alapok 

MNB által kijelölt havi R09

Egyéb befektetések nem pénzügyi vállalatok, biztosítók és 
nyugdíjpénztárak, valamint háztartásokat 
segítő nonprofit intézmények 

R06 adatszolgáltatásra ki nem jelöltek, amennyiben 
a tárgynegyedév első vagy utolsó napján az 
adatszolgáltatásban szereplő összes követelés vagy 
összes tartozás állománya eléri a 250 millió Ft-ot 

negyedéves R15

Egyéb befektetések egyéb monetáris intézmények   R07 adatszolgáltatásra ki nem jelöltek, amennyiben 
a tárgynegyedév első vagy utolsó napján az 
adatszolgáltatásban szereplő összes követelés vagy 
összes tartozás állománya eléri a 250 millió Ft-ot 

negyedéves R16

Egyéb befektetések egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi 
kiegészítő tevékenységet végzők 

R08 adatszolgáltatásra ki nem jelöltek, amennyiben 
a tárgynegyedév első vagy utolsó napján az 
adatszolgáltatásban szereplő összes követelés vagy 
összes tartozás állománya eléri a 250 millió Ft-ot 

negyedéves R17

Egyéb befektetések- 
Konzorciális hitelek 

kijelölt hitelintézetek, az ezen típusú EGT 
fióktelepek 

MNB által kijelölt havi R10

 
 
2. Éven túli tartozások, illetve követelések lejárati bontásáról szóló negyedéves adatszolgáltatások három megkülönbözetett adatszolgáltatói csoport 

részére készültek. Azon adatszolgáltatóknak kell kitölteniük, akik az egyéb befektetések (R06, R07, R08, R09, R15, R16 vagy R17) 

http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=R06_tabla
http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=R07_tabla
http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=R08_tabla
http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=R09_tabla
http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=R15_tabla
http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=R16_tabla
http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=R17_tabla
http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=R10_tabla


adatszolgáltatásainak kitöltésében érintettek, és negyedév végén fennálló – eredeti lejárat szerint éven túli - tartozás, meghatározott esetekben 
követelés állományokkal rendelkeznek. 

 
Témakör    Adatszolgáltató Kritérium Gyakoriság Adatszolgá

ltatás 
Egyéb befektetések - 
 
Éven túli lejáratú 
tartozások esedékességi 
bontása 

nem pénzügyi vállalatok, biztosítók és 
nyugdíjpénztárak, háztartásokat segítő 
nonprofit intézmények, egyéb pénzügyi 
közvetítők és pénzügyi kiegészítő 
tevékenységet végzők 

amennyiben az adatszolgáltató R06, R08, R15 vagy 
R17 adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett, és éven 
túli tartozással rendelkezik  

negyedéves R20

Egyéb befektetések - 
 
Éven túli lejáratú  
követelések és 
tartozások esedékességi 
bontása 

egyéb monetáris intézmények amennyiben az adatszolgáltató R07, R16 vagy R10 
adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett, és éven túli 
követeléssel vagy tartozással rendelkezik 

negyedéves R21

Egyéb befektetések - 
 
Éven túli lejáratú 
tartozások esedékességi 
bontása 

központi kormányzat, helyi
önkormányzatok és társadalombiztosítási 
alapok 

 amennyiben az adatszolgáltató R09 adatszolgáltatás 
teljesítésére kijelölt, és éven túli tartozással rendelkezik 

negyedéves R22

 
 
 
 
 
3. Az államnak és a többségi állami tulajdonú adatszolgáltatóknak a nem rezidensekkel szemben fennálló, éven túli egyéb hitelekről, valamint az 

államilag garantált hitelekkel rendelkező adatszolgáltatóknak ezen hiteleik egyedi adatairól kell negyedéves és éves gyakoriságú adatszolgáltatásokat 
teljesíteniük. 

 
Témakör    Adatszolgáltató Kritérium Gyakoriság Adatszolgá

ltatás 
Egyéb befektetések 
 

Éven túli külföldi adóssággal rendelkező 
költségvetési szervek és többségi állami 
tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, 

amennyiben az adatszolgáltató éven túli külföldi 
adóssággal rendelkezik 

negyedéves R24

http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=R20_tabla
http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=R21_tabla
http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=R22_tabla
http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=R24_tabla


valamint nem többségi állami tulajdonban 
lévő, de állam által garantált, éven túli 
külföldi adóssággal rendelkező gazdálkodó 
szervezetek 

Egyéb befektetések 
 

Éven túli külföldi adóssággal rendelkező 
költségvetési szervek és többségi állami 
tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, 
valamint anem többségi állami tulajdonban 
lévő, de állam által garantált, éven túli 
külföldi adóssággal rendelkező gazdálkodó 
szervezetek 

amennyiben az adatszolgáltató éven túli külföldi 
adóssággal rendelkezik 

éves R28

 
4. Az egyéb befektetések témakörében a rendeletben meghatározott szervezeteknek egyedi adatszolgáltatásokat is ki kell tölteniük. 
 

Témakör    Adatszolgáltató Kritérium Gyakoriság Adatszolgál
tatás 

Egyéb befektetések - 
 
Állam által vállalt 
kezességek 

Magyar Államkincstár - negyedéves R25

Egyéb befektetések - 
 
Az euróban vezetett 
ÁFA számlák miatt nem 
rezidensekkel szemben 
fennálló követelések és 
tartozások állománya és 
forgalma 

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal - negyedéves R26

 

http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=R28_tabla
http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=R25_tabla
http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=R26_tabla

