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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2016. (VI. 6.) MNB rendelete
a jegybanki információs rendszerhez a hitelintézetek egyes pénzügyi instrumentumaira, általános pénzügyi 
információira és tőkemegfelelésére vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  E  rendelet hatálya a  hitelintézetre, az  Európai Unió másik tagállamában vagy az  Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepére 
(a  továbbiakban: EGT-fióktelep) és a  hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi 
vállalkozásra (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki.

2. § (1) A  jegybanki információs rendszerhez a  hitelintézetek egyes pénzügyi instrumentumaira, általános pénzügyi 
információira és tőkemegfelelésére vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatások (a  továbbiakban együtt: 
adatszolgáltatások) és az  egyes adatszolgáltatások teljesítésére kötelezett adatszolgáltatók körét, valamint 
az adatszolgáltatások gyakoriságát, teljesítésének módját és határidejét az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 
tartalmazza.

 (2) Az adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó táblákat az 1. melléklet II. pontja tartalmazza.
 (3) Az adatszolgáltatások kitöltésére vonatkozó rendelkezéseket a 2. melléklet tartalmazza.
 (4) Az adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges – a 3. mellékletben meghatározott – technikai segédleteket a Magyar 

Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, a honlapján teszi közzé.

3. §  Az  adatszolgáltató az  adatszolgáltatások teljesítésében való akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését 
elektronikus formában, az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerén 
(a  továbbiakban: ERA rendszer) keresztül, a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti 
Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendeletben 
(a  továbbiakban: alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.) foglalt szabályok szerint nyújtja be 
az MNB részére.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. melléklet

a) I. pontjában foglalt táblázat 1. sora, valamint
b) II. pontjában foglalt, az M01 MNB azonosító kódú adatszolgáltatáshoz kapcsolódó táblák
2016. december 1-jén lépnek hatályba.

 (3) Az 1. melléklet
a) I. pontjában foglalt táblázat 2–5., 7–10. és 15–17. sora, valamint
b) II.  pontjában foglalt, az  M02, M03, M04, M05, M12, M13, M14, M15, SOLO_FINREP_H, SOLO_FINREP_NE és 

SOLO_FINREP_AE MNB azonosító kódú adatszolgáltatáshoz kapcsolódó táblák
2017. január 1-jén lépnek hatályba.
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5. §  Az adatszolgáltató az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat
a) 1. sora szerinti „A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása” (MNB azonosító kód: M01) 

megnevezésű adatszolgáltatást 2016 decemberére mint tárgyidőszakra vonatkozóan az  adatszolgáltatás 
01. és 02. táblája előzetes adatok alapján történő kitöltésével teljesíti, a teljesítési határidő 2017. február 1.,

b) 6. sora szerinti „A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása (éves auditált adatok)” 
(MNB azonosító kód: M11) megnevezésű adatszolgáltatást 2016. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan 
az adatszolgáltatás 01. és 02. táblája kitöltésével teljesíti.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 20/2016. (VI. 6.) MNB rendelethez

 I. Az adatszolgáltatások és az adatszolgáltatók köre, az adatszolgáltatások gyakorisága, teljesítésének módja, határideje

MNB azonosító 

kód
Megnevezés Az adatszolgáltatók köre

Az adatszolgáltatás

gyakorisága teljesítésének módja határideje

1 M01
A hitelintézetek statisztikai  
mérlege és eredménykimutatása 

hitelintézet, az ezen típusú  
EGT-fióktelep

havi
elektronikus úton 

(ERA rendszer)

a naptári negyedév első két  
hónapja tekintetében:  

tárgyidőszakot követő hónap  
11. munkanap;

 a naptári negyedév utolsó hónapja 
tekintetében előzetes:  

tárgyidőszakot követő hónap  
11. munkanap; végleges:  

tárgyidőszakot követő hónap  
20. munkanap

2 M02

A hitelintézetek statisztikai  
mérlegének részletezése  
– hitelek, hitel jellegű követelések 
és egyes egyéb eszközök 

hitelintézet, az ezen típusú  
EGT-fióktelep

havi
elektronikus úton 

(ERA rendszer)

a naptári negyedév első két  
hónapja tekintetében:  

tárgyidőszakot követő hónap  
11. munkanap;

 a naptári negyedév utolsó hónapja 
tekintetében előzetes:  

tárgyidőszakot követő hónap  
11. munkanap; végleges:  

tárgyidőszakot követő hónap  
20. munkanap
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MNB azonosító 

kód
Megnevezés Az adatszolgáltatók köre

Az adatszolgáltatás

gyakorisága teljesítésének módja határideje

3 M03

A hitelintézetek statisztikai  
mérlegének részletezése  
– hitelek, hitel jellegű követelések 
és egyes egyéb eszközök – nem 
pénzügyi vállalatok, háztartások 
és háztartásokat segítő nonprofit 
intézmények 

hitelintézet, az ezen típusú  
EGT-fióktelep

havi
elektronikus úton 

(ERA rendszer)

a naptári negyedév első két  
hónapja tekintetében:  

tárgyidőszakot követő hónap  
11. munkanap;

 a naptári negyedév utolsó hónapja 
tekintetében előzetes:  

tárgyidőszakot követő hónap  
11. munkanap; végleges:  

tárgyidőszakot követő hónap  
20. munkanap

4 M04

A hitelintézetek statisztikai  
mérlegének részletezése  
– betétek, betét jellegű  
kötelezettségek és egyes egyéb 
források 

hitelintézet, az ezen típusú  
EGT-fióktelep

havi
elektronikus úton 

(ERA rendszer)

a naptári negyedév első két  
hónapja tekintetében:  

tárgyidőszakot követő hónap  
11. munkanap;

 a naptári negyedév utolsó hónapja 
tekintetében előzetes:  

tárgyidőszakot követő hónap  
11. munkanap; végleges:  

tárgyidőszakot követő hónap  
20. munkanap

5 M05
A hitelintézetek statisztikai  
mérlegének részletezése  
– derivatívák 

hitelintézet, az ezen típusú  
EGT-fióktelep

havi
elektronikus úton 

(ERA rendszer)

a naptári negyedév első két  
hónapja tekintetében:  

tárgyidőszakot követő hónap  
11. munkanap;

 a naptári negyedév utolsó hónapja 
tekintetében előzetes:  

tárgyidőszakot követő hónap  
11. munkanap; végleges:  

tárgyidőszakot követő hónap  
20. munkanap
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MNB azonosító 

kód
Megnevezés Az adatszolgáltatók köre

Az adatszolgáltatás

gyakorisága teljesítésének módja határideje

6 M11
A hitelintézetek statisztikai  
mérlege és eredménykimutatása 
(éves auditált adatok)

hitelintézet, az ezen típusú  
EGT-fióktelep

éves
elektronikus úton 

(ERA rendszer)

záró közgyűlést követő  
15. munkanap, de legkésőbb  

a tárgyévet követő év május 31.

7 M12

A hitelintézetek statisztikai  
mérlegének részletezése  
– hitelek, hitel jellegű követelések 
és egyes egyéb eszközök (éves 
auditált adatok)

hitelintézet, az ezen típusú  
EGT-fióktelep

éves
elektronikus úton 

(ERA rendszer)

záró közgyűlést követő  
15. munkanap, de legkésőbb  

a tárgyévet követő év május 31.

8 M13

A hitelintézetek statisztikai  
mérlegének részletezése  
– hitelek, hitel jellegű követelések 
és egyes egyéb eszközök – nem 
pénzügyi vállalatok, háztartások 
és háztartásokat segítő  
nonprofit intézmények (éves 
auditált adatok)

hitelintézet, az ezen típusú  
EGT-fióktelep

éves
elektronikus úton 

(ERA rendszer)

záró közgyűlést követő  
15. munkanap, de legkésőbb  

a tárgyévet követő év május 31.

9 M14

A hitelintézetek statisztikai  
mérlegének részletezése  
– betétek, betét jellegű  
kötelezettségek és egyes egyéb  
források (éves auditált adatok)

hitelintézet, az ezen típusú  
EGT-fióktelep

éves
elektronikus úton 

(ERA rendszer)

záró közgyűlést követő  
15. munkanap, de legkésőbb  

a tárgyévet követő év május 31.

10 M15

A hitelintézetek statisztikai  
mérlegének részletezése  
– derivatívák (éves auditált 
adatok)

hitelintézet, az ezen típusú  
EGT-fióktelep

éves
elektronikus úton 

(ERA rendszer)

záró közgyűlést követő  
15. munkanap, de legkésőbb  

a tárgyévet követő év május 31.
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MNB azonosító 

kód
Megnevezés Az adatszolgáltatók köre

Az adatszolgáltatás

gyakorisága teljesítésének módja határideje

11
SOLO_

FINREP_NY

Egyedi FINREP – Pénzügyi  
információk – összehasonlító 
adatok

az IFRS szerinti beszámolót 
készítő hitelintézet, az ezen típusú 
EGT-fióktelep, a hitelintézettel 
egyenértékű prudenciális  
szabályozásnak megfelelő  
pénzügyi vállalkozás

egyszeri

elektronikus úton 
(ERA rendszer),  

fokozott biztonságú 
vagy minősített 

elektronikus  
aláírással ellátva

2017. április 28.

12
SOLO_

FINREP_ 
NY_AE

Egyedi FINREP – Pénzügyi  
információk – összehasonlító  
adatok (auditált)

az IFRS szerinti beszámolót 
készítő hitelintézet, az ezen típusú 
EGT-fióktelep, a hitelintézettel 
egyenértékű prudenciális  
szabályozásnak megfelelő  
pénzügyi vállalkozás

egyszeri

elektronikus úton 
(ERA rendszer),  

fokozott biztonságú 
vagy minősített 

elektronikus  
aláírással ellátva

záró közgyűlést követő  
15. munkanap, de legkésőbb  

2017. május 31.

13
SOLO_ 

COREP_NY

Egyedi COREP – Tőkemegfelelésre 
vonatkozó információk –  
összehasonlító adatok

az IFRS szerinti beszámolót  
készítő hitelintézet,  
a hitelintézettel egyenértékű 
prudenciális szabályozásnak  
megfelelő pénzügyi vállalkozás

egyszeri

elektronikus úton 
(ERA rendszer),  

fokozott biztonságú 
vagy minősített 

elektronikus  
aláírással ellátva

2017. május 12.

14
SOLO_ 

COREP_ 
NY_AE

Egyedi COREP – Tőkemegfelelésre 
vonatkozó információk –  
összehasonlító adatok (auditált)

az IFRS szerinti beszámolót  
készítő hitelintézet,  
a hitelintézettel egyenértékű 
prudenciális szabályozásnak  
megfelelő pénzügyi vállalkozás

egyszeri

elektronikus úton 
(ERA rendszer),  

fokozott biztonságú 
vagy minősített 

elektronikus  
aláírással ellátva

záró közgyűlést követő  
15. munkanap, de legkésőbb  

2017. május 31.
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MNB azonosító 

kód
Megnevezés Az adatszolgáltatók köre

Az adatszolgáltatás

gyakorisága teljesítésének módja határideje

15
SOLO_

FINREP_H
Egyedi FINREP – Pénzügyi  
információk – havi adatok

az IFRS szerinti beszámolót 
készítő hitelintézet, az 50 milliárd 
forintot meghaladó  
mérlegfőösszeggel rendelkező 
ezen típusú EGT-fióktelep,  
az 50 milliárd forintot meghaladó 
mérlegfőösszeggel rendelkező  
hitelintézettel egyenértékű  
prudenciális szabályozásnak  
megfelelő pénzügyi vállalkozás

havi

elektronikus úton 
(ERA rendszer),  

fokozott biztonságú 
vagy minősített 

elektronikus  
aláírással ellátva

a naptári negyedév első két  
hónapja tekintetében:  

a tárgyidőszakot követő hónap  
15. munkanap

16
SOLO_

FINREP_NE
Egyedi FINREP – Pénzügyi  
információk – negyedéves adatok

az IFRS szerinti beszámolót 
készítő hitelintézet, az ezen típusú 
EGT-fióktelep, a hitelintézettel 
egyenértékű prudenciális  
szabályozásnak megfelelő  
pénzügyi vállalkozás

negyedéves

elektronikus úton 
(ERA rendszer),  

fokozott biztonságú 
vagy minősített 

elektronikus  
aláírással ellátva

tárgyidőszakot követő hónap  
20. munkanap

17
SOLO_

FINREP_AE

Egyedi FINREP – Pénzügyi  
információk – éves auditált 
adatok

az IFRS szerinti beszámolót 
készítő hitelintézet, az ezen típusú 
EGT-fióktelep, a hitelintézettel 
egyenértékű prudenciális  
szabályozásnak megfelelő  
pénzügyi vállalkozás

éves

elektronikus úton 
(ERA rendszer),  

fokozott biztonságú 
vagy minősített 

elektronikus  
aláírással ellátva

záró közgyűlést követő  
15. munkanap, de legkésőbb  

a tárgyévet követő év május 31.
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MNB azonosító kód: M01, M11

A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása 
A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása (éves auditált adatok)

01. tábla: Hitelintézetek statisztikai mérlege - az adatszolgáltató külföldi fióktelepek nélküli, rezidens részének adatai

Forint Euro Egyéb 
deviza Összesen

01 02 03 04
001 E Eszközök
002 E1N KÉSZPÉNZ (pénztár)
003 E2 LÁTRA SZÓLÓ ÉS FOLYÓSZÁMLA BETÉTEK, LEKÖTÖTT BETÉTEK
004 E2B Betétek bruttó tőkeösszege
005 E21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Központi Bank
006 E21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Hitelintézetek
007 E21B   Látra szóló és folyószámla betétek - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
008 E21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
009 E22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Központi Bank
010 E22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Hitelintézetek
011 E22B   Lekötött betétek, rövid - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
012 E22B   Lekötött betétek, rövid - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
013 E22B   Lekötött betétek, hosszú - Belföld, Központi Bank
014 E22B   Lekötött betétek, hosszú - Belföld, Hitelintézetek
015 E22B   Lekötött betétek, hosszú - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
016 E22B   Lekötött betétek, hosszú - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
017 E2F Betétek felhalmozott kamata
018 E2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Központi Bank
019 E2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Hitelintézetek
020 E2F   Betétek felhalmozott kamata - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
021 E2F   Betétek felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
022 E2K Betétek értékelési különbözete
023 E2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Központi Bank
024 E2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Hitelintézetek
025 E2K   Betétek értékelési különbözete - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
026 E2K   Betétek értékelési különbözete - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
027 E2E Betétek értékvesztése
028 E2E   Betétek értékvesztése - Belföld, Központi Bank
029 E2E   Betétek értékvesztése - Belföld, Hitelintézetek
030 E2E   Betétek értékvesztése - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
031 E2E   Betétek értékvesztése - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
032 E2N Betétek nettó könyv szerinti értéke
033 E2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Központi bank
034 E2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Hitelintézetek
035 E2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
036 E2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
037 E3 HITELEK
038 E3B Hitelkövetelések bruttó tőkeösszege
039 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
040 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Központi bank
041 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Hitelintézetek
042 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Pénzpiaci alapok
043 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
044 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
045 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
046 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Biztosítók
047 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Nyugdíjpénztárak
048 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Központi kormányzat
049 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Helyi önkormányzatok
050 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, TB alapok
051 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Háztartások
052 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
053 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
054 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
055 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
056 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - GMU, Államháztartás
057 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
058 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
059 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
060 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
061 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Egyéb külföld, Államháztartás
062 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
063 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
064 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, Központi bank
065 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, Hitelintézetek
066 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, Pénzpiaci alapok
067 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
068 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
069 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
070 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, Biztosítók
071 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, Nyugdíjpénztárak
072 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, Központi kormányzat
073 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, Helyi önkormányzatok
074 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, TB alapok
075 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, Háztartások
076 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
077 E32B   Folyószámla hitel - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
078 E32B   Folyószámla hitel - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
079 E32B   Folyószámla hitel - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
080 E32B   Folyószámla hitel - GMU, Államháztartás
081 E32B   Folyószámla hitel - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
082 E32B   Folyószámla hitel - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
083 E32B   Folyószámla hitel - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
084 E32B   Folyószámla hitel - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
085 E32B   Folyószámla hitel - Egyéb külföld, Államháztartás
086 E32B   Folyószámla hitel - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
087 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
088 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, Központi bank
089 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, Hitelintézetek
090 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, Pénzpiaci alapok
091 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
092 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
093 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
094 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, Biztosítók
095 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, Nyugdíjpénztárak
096 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, Központi kormányzat
097 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, Helyi önkormányzatok
098 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, TB alapok
099 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, Háztartások
100 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
101 E33B   Egyéb hitel, rövid - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
102 E33B   Egyéb hitel, rövid - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
103 E33B   Egyéb hitel, rövid - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
104 E33B   Egyéb hitel, rövid - GMU, Államháztartás
105 E33B   Egyéb hitel, rövid - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
106 E33B   Egyéb hitel, rövid - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
107 E33B   Egyéb hitel, rövid - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
108 E33B   Egyéb hitel, rövid - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
109 E33B   Egyéb hitel, rövid - Egyéb külföld, Államháztartás
110 E33B   Egyéb hitel, rövid - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
111 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
112 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Központi bank
113 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Hitelintézetek
114 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Pénzpiaci alapok
115 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
116 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
117 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
118 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Biztosítók
119 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Nyugdíjpénztárak
120 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Központi kormányzat
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A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása 
A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása (éves auditált adatok)

01. tábla: Hitelintézetek statisztikai mérlege - az adatszolgáltató külföldi fióktelepek nélküli, rezidens részének adatai

Forint Euro Egyéb 
deviza Összesen

01 02 03 04

Sorszám Sorkód Megnevezés

121 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Helyi önkormányzatok
122 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, TB alapok
123 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Háztartások
124 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
125 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
126 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
127 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
128 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - GMU, Államháztartás
129 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
130 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
131 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
132 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
133 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Egyéb külföld, Államháztartás
134 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
135 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
136 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Központi bank
137 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Hitelintézetek
138 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Pénzpiaci alapok
139 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
140 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
141 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
142 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Biztosítók
143 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Nyugdíjpénztárak
144 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Központi kormányzat
145 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Helyi önkormányzatok
146 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, TB alapok
147 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Háztartások
148 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
149 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
150 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
151 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
152 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - GMU, Államháztartás
153 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
154 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
155 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
156 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
157 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Egyéb külföld, Államháztartás
158 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
159 E3F Hitelkövetelések felhalmozott kamata
160 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
161 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Központi bank
162 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Hitelintézetek
163 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Pénzpiaci alapok
164 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
165 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
166 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
167 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Biztosítók
168 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Nyugdíjpénztárak
169 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Központi kormányzat
170 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Helyi önkormányzatok
171 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, TB alapok
172 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Háztartások
173 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
174 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
175 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
176 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
177 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - GMU, Államháztartás
178 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
179 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
180 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
181 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
182 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Államháztartás
183 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
184 E3K Hitelkövetelések értékelési különbözete
185 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
186 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Központi bank
187 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Hitelintézetek
188 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Pénzpiaci alapok
189 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
190 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
191 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
192 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Biztosítók
193 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Nyugdíjpénztárak
194 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Központi kormányzat
195 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Helyi önkormányzatok
196 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, TB alapok
197 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Háztartások
198 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
199 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
200 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
201 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
202 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - GMU, Államháztartás
203 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
204 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
205 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
206 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
207 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Egyéb külföld, Államháztartás
208 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
209 E3E Hitelkövetelések értékvesztése
210 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
211 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Központi bank
212 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Hitelintézetek
213 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Pénzpiaci alapok
214 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
215 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
216 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
217 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Biztosítók
218 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Nyugdíjpénztárak
219 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Központi kormányzat
220 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Helyi önkormányzatok
221 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, TB alapok
222 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Háztartások
223 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
224 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
225 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
226 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
227 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - GMU, Államháztartás
228 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
229 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
230 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
231 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
232 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Egyéb külföld, Államháztartás
233 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
234 E3N Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke
235 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
236 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Központi bank
237 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Hitelintézetek
238 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Pénzpiaci alapok
239 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
240 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
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A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása 
A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása (éves auditált adatok)

01. tábla: Hitelintézetek statisztikai mérlege - az adatszolgáltató külföldi fióktelepek nélküli, rezidens részének adatai

Forint Euro Egyéb 
deviza Összesen

01 02 03 04

Sorszám Sorkód Megnevezés

241 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
242 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Biztosítók
243 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nyugdíjpénztárak
244 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Központi kormányzat
245 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Helyi önkormányzatok
246 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, TB alapok
247 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Háztartások
248 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
249 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
250 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
251 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
252 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Államháztartás
253 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
254 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
255 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
256 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
257 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Államháztartás
258 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
259 E4 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK
260 E4E Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése
261 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
262 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Központi bank
263 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Hitelintézetek
264 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
265 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
266 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Biztosítók
267 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Nyugdíjpénztárak
268 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Központi kormányzat
269 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Helyi önkormányzatok
270 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, TB alapok
271 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
272 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
273 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
274 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
275 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - GMU, Államháztartás
276 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
277 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
278 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
279 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
280 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Egyéb külföld, Államháztartás
281 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
282 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
283 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Központi bank
284 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Hitelintézetek
285 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
286 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
287 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Biztosítók
288 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Nyugdíjpénztárak
289 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Központi kormányzat
290 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Helyi önkormányzatok
291 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, TB alapok
292 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
293 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
294 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
295 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
296 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - GMU, Államháztartás
297 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
298 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
299 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
300 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
301 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Egyéb külföld, Államháztartás
302 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
303 E4N Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke
304 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
305 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Központi bank
306 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Hitelintézetek
307 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
308 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
309 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Biztosítók
310 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Nyugdíjpénztárak
311 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Központi kormányzat
312 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Helyi önkormányzatok
313 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, TB alapok
314 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
315 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
316 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
317 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
318 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - GMU, Államháztartás
319 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
320 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
321 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
322 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
323 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Egyéb külföld, Államháztartás
324 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
325 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
326 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Központi bank
327 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Hitelintézetek
328 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
329 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
330 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Biztosítók
331 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Nyugdíjpénztárak
332 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Központi kormányzat
333 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Helyi önkormányzatok
334 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, TB alapok
335 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
336 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
337 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
338 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
339 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - GMU, Államháztartás
340 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
341 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
342 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
343 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
344 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Egyéb külföld, Államháztartás
345 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
346 E5 RÉSZVÉNYEK ÉS EGYÉB RÉSZESEDÉSEK
347 E51N Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke
348 E51N   Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
349 E51N   Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Hitelintézetek
350 E51N   Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
351 E51N   Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
352 E51N   Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Biztosítók
353 E51N   Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nyugdíjpénztárak
354 E51N   Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
355 E51N   Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
356 E51N   Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
357 E51N   Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
358 E51N   Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
359 E51N   Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
360 E52E Nem tőzsdei részvények értékvesztése
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361 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
362 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Belföld, Hitelintézetek
363 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
364 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
365 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Belföld, Biztosítók
366 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Belföld, Nyugdíjpénztárak
367 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Belföld, Központi kormányzat
368 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Belföld, Helyi önkormányzatok
369 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
370 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
371 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
372 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - GMU, Államháztartás
373 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
374 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
375 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
376 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Egyéb külföld, Államháztartás
377 E52N Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke
378 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
379 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Hitelintézetek
380 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
381 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
382 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Biztosítók
383 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nyugdíjpénztárak
384 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Központi kormányzat
385 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Helyi önkormányzatok
386 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
387 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
388 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
389 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - GMU, Államháztartás
390 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
391 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
392 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
393 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Államháztartás
394 E53E Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése
395 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
396 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Belföld, Hitelintézetek
397 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
398 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
399 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Belföld, Biztosítók
400 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Belföld, Nyugdíjpénztárak
401 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Belföld, Központi kormányzat
402 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Belföld, Helyi önkormányzatok
403 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
404 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
405 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
406 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
407 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - GMU, Államháztartás
408 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
409 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
410 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
411 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
412 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Egyéb külföld, Államháztartás
413 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
414 E53N Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke
415 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
416 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Hitelintézetek
417 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
418 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
419 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Biztosítók
420 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nyugdíjpénztárak
421 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Központi kormányzat
422 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Helyi önkormányzatok
423 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
424 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
425 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
426 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
427 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Államháztartás
428 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
429 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
430 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
431 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
432 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Államháztartás
433 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
434 E54N Pénzpiaci és egyéb alapok befektetési jegyei nettó könyv szerinti értéke
435 E54N   Pénzpiaci és egyéb alapok befektetési jegyei nettó értéke - Belföld, Pénzpiaci alapok
436 E54N   Pénzpiaci és egyéb alapok befektetési jegyei nettó értéke - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
437 E54N   Pénzpiaci és egyéb alapok befektetési jegyei nettó értéke - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
438 E54N   Pénzpiaci és egyéb alapok befektetési jegyei nettó értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
439 E54N   Pénzpiaci és egyéb alapok befektetési jegyei nettó értéke - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
440 E54N   Pénzpiaci és egyéb alapok befektetési jegyei nettó értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
441 E54N   Pénzpiaci és egyéb alapok befektetési jegyei nettó értéke - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
442 E6N PÉNZÜGYI DERIVATÍVÁK VALÓS ÉRTÉKE
443 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
444 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Központi bank
445 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Hitelintézetek
446 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Pénzpiaci alapok
447 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
448 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
449 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
450 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Biztosítók
451 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Nyugdíjpénztárak
452 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Központi kormányzat
453 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Helyi önkormányzatok
454 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, TB alapok
455 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Háztartások
456 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
457 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
458 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
459 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
460 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Államháztartás
461 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
462 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
463 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
464 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
465 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Államháztartás
466 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
467 E7N EGYÉB ESZKÖZÖK NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKE
468 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
469 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Központi bank
470 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Hitelintézetek
471 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Pénzpiaci alapok
472 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
473 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
474 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
475 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Biztosítók
476 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Nyugdíjpénztárak
477 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Központi kormányzat
478 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Helyi önkormányzatok
479 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, TB alapok
480 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Háztartások
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481 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
482 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
483 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
484 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
485 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Államháztartás
486 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
487 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
488 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
489 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
490 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Államháztartás
491 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
492 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
493 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Központi bank
494 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Hitelintézetek
495 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Pénzpiaci alapok
496 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
497 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
498 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
499 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Biztosítók
500 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Nyugdíjpénztárak
501 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Központi kormányzat
502 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Helyi önkormányzatok
503 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, TB alapok
504 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Háztartások
505 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
506 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
507 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
508 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
509 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - GMU, Államháztartás
510 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
511 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
512 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
513 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
514 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Egyéb külföld, Államháztartás
515 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
516 E74N   Adójellegű követelések
517 E75N   Osztalékkövetelések
518 E76N   Úton lévő és függő tételek
519 E77N   Egyéb be nem sorolt tételek
520 E8N NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKE
521 E81N   Immateriális javak
522 E82N   Tárgyi eszközök
523 E83N   Készletek
524 F Források
525 F2 LÁTRA SZÓLÓ ÉS FOLYÓSZÁMLABETÉTEK, LEKÖTÖTT BETÉTEK
526 F2B Betétek bruttó tőkeösszege
527 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
528 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Központi bank
529 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Hitelintézetek
530 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Pénzpiaci alapok
531 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
532 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
533 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
534 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Biztosítók
535 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Nyugdíjpénztárak
536 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Központi kormányzat
537 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Helyi önkormányzatok
538 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, TB alapok
539 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Háztartások
540 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
541 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
542 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
543 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
544 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - GMU, Államháztartás
545 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
546 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
547 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
548 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
549 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Egyéb külföld, Államháztartás
550 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
551 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
552 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Központi bank
553 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Hitelintézetek
554 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Pénzpiaci alapok
555 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
556 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
557 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
558 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Biztosítók
559 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Nyugdíjpénztárak
560 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Központi kormányzat
561 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Helyi önkormányzatok
562 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, TB alapok
563 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Háztartások
564 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
565 F22B   Lekötött betétek, rövid - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
566 F22B   Lekötött betétek, rövid - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
567 F22B   Lekötött betétek, rövid - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
568 F22B   Lekötött betétek, rövid - GMU, Államháztartás
569 F22B   Lekötött betétek, rövid - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
570 F22B   Lekötött betétek, rövid - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
571 F22B   Lekötött betétek, rövid - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
572 F22B   Lekötött betétek, rövid - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
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A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása 
A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása (éves auditált adatok)

01. tábla: Hitelintézetek statisztikai mérlege - az adatszolgáltató külföldi fióktelepek nélküli, rezidens részének adatai

Forint Euro Egyéb 
deviza Összesen

01 02 03 04

Sorszám Sorkód Megnevezés

573 F22B   Lekötött betétek, rövid - Egyéb külföld, Államháztartás
574 F22B   Lekötött betétek, rövid - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
575 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
576 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Központi bank
577 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Hitelintézetek
578 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Pénzpiaci alapok
579 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
580 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
581 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
582 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Biztosítók
583 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Nyugdíjpénztárak
584 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Központi kormányzat
585 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Helyi önkormányzatok
586 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, TB alapok
587 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Háztartások
588 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
589 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
590 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
591 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
592 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Államháztartás
593 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
594 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
595 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
596 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
597 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Államháztartás
598 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
599 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
600 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Központi bank
601 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Hitelintézetek
602 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Pénzpiaci alapok
603 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
604 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
605 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
606 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Biztosítók
607 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Nyugdíjpénztárak
608 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Központi kormányzat
609 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Helyi önkormányzatok
610 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, TB alapok
611 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Háztartások
612 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
613 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
614 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
615 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
616 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - GMU, Államháztartás
617 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
618 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
619 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
620 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
621 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Államháztartás
622 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
623 F2F Betétek felhalmozott kamata
624 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
625 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Központi bank
626 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Hitelintézetek
627 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Pénzpiaci alapok
628 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
629 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
630 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
631 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Biztosítók
632 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Nyugdíjpénztárak
633 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Központi kormányzat
634 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Helyi önkormányzatok
635 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, TB alapok
636 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Háztartások
637 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
638 F2F   Betétek felhalmozott kamata - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
639 F2F   Betétek felhalmozott kamata - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
640 F2F   Betétek felhalmozott kamata - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
641 F2F   Betétek felhalmozott kamata - GMU, Államháztartás
642 F2F   Betétek felhalmozott kamata - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
643 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
644 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
645 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
646 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Államháztartás
647 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
648 F2K Betétek értékelési különbözete
649 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
650 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Központi bank
651 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Hitelintézetek
652 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Pénzpiaci alapok
653 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
654 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
655 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
656 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Biztosítók
657 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Nyugdíjpénztárak
658 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Központi kormányzat
659 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Helyi önkormányzatok
660 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, TB alapok
661 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Háztartások
662 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
663 F2K   Betétek értékelési különbözete - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
664 F2K   Betétek értékelési különbözete - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
665 F2K   Betétek értékelési különbözete - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
666 F2K   Betétek értékelési különbözete - GMU, Államháztartás
667 F2K   Betétek értékelési különbözete - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
668 F2K   Betétek értékelési különbözete - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
669 F2K   Betétek értékelési különbözete - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
670 F2K   Betétek értékelési különbözete - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
671 F2K   Betétek értékelési különbözete - Egyéb külföld, Államháztartás
672 F2K   Betétek értékelési különbözete - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
673 F2N Betétek nettó könyv szerinti értéke
674 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
675 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Központi bank
676 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Hitelintézetek
677 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Pénzpiaci alapok
678 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
679 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
680 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
681 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Biztosítók
682 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nyugdíjpénztárak
683 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Központi kormányzat
684 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Helyi önkormányzatok
685 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, TB alapok
686 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Háztartások
687 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
688 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
689 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
690 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
691 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - GMU, Államháztartás
692 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
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A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása (éves auditált adatok)

01. tábla: Hitelintézetek statisztikai mérlege - az adatszolgáltató külföldi fióktelepek nélküli, rezidens részének adatai

Forint Euro Egyéb 
deviza Összesen

01 02 03 04

Sorszám Sorkód Megnevezés

693 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
694 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
695 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
696 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Államháztartás
697 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
698 F3 FELVETT HITELEK
699 F3B Hiteltartozások bruttó tőkeösszege
700 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
701 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Központi bank
702 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Hitelintézetek
703 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Pénzpiaci alapok
704 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
705 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
706 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
707 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Biztosítók
708 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Nyugdíjpénztárak
709 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Központi kormányzat
710 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Helyi önkormányzatok
711 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, TB alapok
712 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Háztartások
713 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
714 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
715 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
716 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
717 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - GMU, Államháztartás
718 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
719 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
720 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
721 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
722 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Egyéb külföld, Államháztartás
723 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
724 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
725 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, Központi bank
726 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, Hitelintézetek
727 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, Pénzpiaci alapok
728 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
729 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
730 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
731 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, Biztosítók
732 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, Nyugdíjpénztárak
733 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, Központi kormányzat
734 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, Helyi önkormányzatok
735 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, TB alapok
736 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, Háztartások
737 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
738 F32B   Felvett hitel, rövid - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
739 F32B   Felvett hitel, rövid - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
740 F32B   Felvett hitel, rövid - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
741 F32B   Felvett hitel, rövid - GMU, Államháztartás
742 F32B   Felvett hitel, rövid - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
743 F32B   Felvett hitel, rövid - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
744 F32B   Felvett hitel, rövid - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
745 F32B   Felvett hitel, rövid - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
746 F32B   Felvett hitel, rövid - Egyéb külföld, Államháztartás
747 F32B   Felvett hitel, rövid - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
748 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
749 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Központi bank
750 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Hitelintézetek
751 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Pénzpiaci alapok
752 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
753 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
754 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
755 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Biztosítók
756 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Nyugdíjpénztárak
757 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Központi kormányzat
758 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Helyi önkormányzatok
759 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, TB alapok
760 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Háztartások
761 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
762 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
763 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
764 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
765 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Államháztartás
766 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
767 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
768 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
769 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
770 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Államháztartás
771 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
772 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
773 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Központi bank
774 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Hitelintézetek
775 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Pénzpiaci alapok
776 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
777 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
778 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
779 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Biztosítók
780 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Nyugdíjpénztárak
781 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Központi kormányzat
782 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Helyi önkormányzatok
783 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, TB alapok
784 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Háztartások
785 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
786 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
787 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
788 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
789 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - GMU, Államháztartás
790 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
791 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
792 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
793 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
794 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Államháztartás
795 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
796 F3F Hiteltartozások felhalmozott kamata
797 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
798 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Központi bank
799 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Hitelintézetek
800 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Pénzpiaci alapok
801 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
802 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
803 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
804 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Biztosítók
805 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Nyugdíjpénztárak
806 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Központi kormányzat
807 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Helyi önkormányzatok
808 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, TB alapok
809 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Háztartások
810 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
811 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
812 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

16



5854 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 77. szám 

MNB azonosító kód: M01, M11

A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása 
A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása (éves auditált adatok)

01. tábla: Hitelintézetek statisztikai mérlege - az adatszolgáltató külföldi fióktelepek nélküli, rezidens részének adatai

Forint Euro Egyéb 
deviza Összesen

01 02 03 04

Sorszám Sorkód Megnevezés

813 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
814 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - GMU, Államháztartás
815 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
816 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
817 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
818 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
819 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Államháztartás
820 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
821 F3K Hiteltartozások értékelési különbözete
822 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
823 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Központi bank
824 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Hitelintézetek
825 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Pénzpiaci alapok
826 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
827 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
828 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
829 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Biztosítók
830 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Nyugdíjpénztárak
831 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Központi kormányzat
832 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Helyi önkormányzatok
833 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, TB alapok
834 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Háztartások
835 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
836 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
837 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
838 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
839 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - GMU, Államháztartás
840 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
841 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
842 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
843 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
844 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Egyéb külföld, Államháztartás
845 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
846 F3N Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke
847 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
848 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Központi bank
849 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Hitelintézetek
850 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Pénzpiaci alapok
851 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
852 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
853 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
854 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Biztosítók
855 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nyugdíjpénztárak
856 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Központi kormányzat
857 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Helyi önkormányzatok
858 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, TB alapok
859 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Háztartások
860 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
861 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
862 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
863 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
864 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - GMU, Államháztartás
865 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
866 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
867 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
868 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
869 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Államháztartás
870 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
871 F4 KIBOCSÁTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK
872 F4B Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bruttó tőkeösszege
873 F4B   Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, rövid
874 F4B   Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, hosszú, legfeljebb 2 év
875 F4B   Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, hosszú, 2 éven túl
876 F4F Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok felhalmozott kamata
877 F4K Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete
878 F4N Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke
879 F6N PÉNZÜGYI DERIVATÍVÁK VALÓS ÉRTÉKE
880 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
881 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Központi bank
882 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Hitelintézetek
883 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Pénzpiaci alapok
884 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
885 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
886 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
887 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Biztosítók
888 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Nyugdíjpénztárak
889 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Központi kormányzat
890 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Helyi önkormányzatok
891 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, TB alapok
892 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Háztartások
893 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
894 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
895 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
896 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
897 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Államháztartás
898 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
899 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
900 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
901 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
902 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Államháztartás
903 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
904 F7N EGYÉB FORRÁSOK NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKE
905 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
906 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Központi bank
907 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Hitelintézetek
908 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Pénzpiaci alapok
909 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
910 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
911 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
912 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Biztosítók
913 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Nyugdíjpénztárak
914 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Központi kormányzat
915 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Helyi önkormányzatok
916 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, TB alapok
917 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
918 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
919 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
920 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
921 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - GMU, Államháztartás
922 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
923 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
924 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
925 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
926 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Egyéb külföld, Államháztartás
927 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
928 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
929 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Központi bank
930 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Hitelintézetek
931 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Pénzpiaci alapok
932 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
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01. tábla: Hitelintézetek statisztikai mérlege - az adatszolgáltató külföldi fióktelepek nélküli, rezidens részének adatai

Forint Euro Egyéb 
deviza Összesen

01 02 03 04

Sorszám Sorkód Megnevezés

933 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
934 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
935 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Biztosítók
936 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Nyugdíjpénztárak
937 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Központi kormányzat
938 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Helyi önkormányzatok
939 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, TB alapok
940 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Háztartások
941 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
942 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
943 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
944 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
945 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Államháztartás
946 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
947 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
948 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
949 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
950 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Államháztartás
951 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
952 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
953 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Központi bank
954 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Hitelintézetek
955 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Pénzpiaci alapok
956 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
957 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
958 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
959 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Biztosítók
960 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Nyugdíjpénztárak
961 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Központi kormányzat
962 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Helyi önkormányzatok
963 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, TB alapok
964 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Háztartások
965 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
966 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
967 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
968 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
969 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - GMU, Államháztartás
970 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
971 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
972 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
973 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
974 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Egyéb külföld, Államháztartás
975 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
976 F74N   Adójellegű tartozások
977 F75N   Osztaléktartozások
978 F76N   Úton lévő és függő tételek
979 F77N   Egyéb be nem sorolt tételek
980 F78N   Céltartalékok
981 F8N SAJÁT TŐKE
982 F81N   Rendelkezésre bocsátott jegyzett tőke 
983 F82N   Rendelkezésre nem bocsátott jegyzett tőke
984 F83N   Visszavásárolt saját részvények névértéke (-)
985 F84N   Tartalékok
986 F85N   Tárgyévi eredmény
987 Mérlegfőösszeg (eszközök = források)

988 T MÉRLEGEN KÍVÜLI ÉS TÁJÉKOZTATÓ TÉTELEK
989 T001 Saját tőkéből: kérésre visszafizetendő jegyzett tőke
990 T002 Saját tőkéből (tartalékokból): kapott pótbefizetések összege
991 T003 Le nem hívott hitelkeretek
992 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
993 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Központi bank
994 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Hitelintézetek
995 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Pénzpiaci alapok
996 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
997 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
998 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
999 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Biztosítók
1000 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Nyugdíjpénztárak
1001 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Központi kormányzat
1002 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Helyi önkormányzatok
1003 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, TB alapok
1004 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Háztartások
1005 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
1006 T003   Le nem hívott hitelkeretek - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
1007 T003   Le nem hívott hitelkeretek - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
1008 T003   Le nem hívott hitelkeretek - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
1009 T003   Le nem hívott hitelkeretek - GMU, Államháztartás
1010 T003   Le nem hívott hitelkeretek - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
1011 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
1012 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
1013 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
1014 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Egyéb külföld, Államháztartás
1015 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
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02. tábla: Hitelintézetek statisztikai mérlege - az adatszolgáltató külföldi fióktelepekkel együttes adatai

Forint Euro Egyéb 
deviza Összesen

01 02 03 04
001 E Eszközök
002 E1N KÉSZPÉNZ (pénztár)
003 E2 LÁTRA SZÓLÓ ÉS FOLYÓSZÁMLA BETÉTEK, LEKÖTÖTT BETÉTEK
004 E2B Betétek bruttó tőkeösszege
005 E21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Központi Bank
006 E21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Hitelintézetek
007 E21B   Látra szóló és folyószámla betétek - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
008 E21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
009 E22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Központi Bank
010 E22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Hitelintézetek
011 E22B   Lekötött betétek, rövid - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
012 E22B   Lekötött betétek, rövid - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
013 E22B   Lekötött betétek, hosszú - Belföld, Központi Bank
014 E22B   Lekötött betétek, hosszú - Belföld, Hitelintézetek
015 E22B   Lekötött betétek, hosszú - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
016 E22B   Lekötött betétek, hosszú - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
017 E2F Betétek felhalmozott kamata
018 E2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Központi Bank
019 E2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Hitelintézetek
020 E2F   Betétek felhalmozott kamata - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
021 E2F   Betétek felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
022 E2K Betétek értékelési különbözete
023 E2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Központi Bank
024 E2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Hitelintézetek
025 E2K   Betétek értékelési különbözete - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
026 E2K   Betétek értékelési különbözete - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
027 E2E Betétek értékvesztése
028 E2E   Betétek értékvesztése - Belföld, Központi Bank
029 E2E   Betétek értékvesztése - Belföld, Hitelintézetek
030 E2E   Betétek értékvesztése - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
031 E2E   Betétek értékvesztése - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
032 E2N Betétek nettó könyv szerinti értéke
033 E2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Központi bank
034 E2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Hitelintézetek
035 E2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
036 E2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
037 E3 HITELEK
038 E3B Hitelkövetelések bruttó tőkeösszege
039 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
040 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Központi bank
041 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Hitelintézetek
042 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Pénzpiaci alapok
043 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
044 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
045 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
046 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Biztosítók
047 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Nyugdíjpénztárak
048 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Központi kormányzat
049 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Helyi önkormányzatok
050 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, TB alapok
051 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Háztartások
052 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
053 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
054 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
055 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
056 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - GMU, Államháztartás
057 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
058 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
059 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
060 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
061 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Egyéb külföld, Államháztartás
062 E31B   Repóügyletekből eredő követelés - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
063 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
064 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, Központi bank
065 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, Hitelintézetek
066 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, Pénzpiaci alapok
067 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
068 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
069 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
070 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, Biztosítók
071 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, Nyugdíjpénztárak
072 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, Központi kormányzat
073 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, Helyi önkormányzatok
074 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, TB alapok
075 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, Háztartások
076 E32B   Folyószámla hitel - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
077 E32B   Folyószámla hitel - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
078 E32B   Folyószámla hitel - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
079 E32B   Folyószámla hitel - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
080 E32B   Folyószámla hitel - GMU, Államháztartás
081 E32B   Folyószámla hitel - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
082 E32B   Folyószámla hitel - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
083 E32B   Folyószámla hitel - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
084 E32B   Folyószámla hitel - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
085 E32B   Folyószámla hitel - Egyéb külföld, Államháztartás
086 E32B   Folyószámla hitel - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
087 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
088 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, Központi bank
089 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, Hitelintézetek
090 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, Pénzpiaci alapok
091 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
092 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
093 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
094 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, Biztosítók
095 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, Nyugdíjpénztárak
096 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, Központi kormányzat
097 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, Helyi önkormányzatok
098 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, TB alapok
099 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, Háztartások
100 E33B   Egyéb hitel, rövid - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
101 E33B   Egyéb hitel, rövid - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
102 E33B   Egyéb hitel, rövid - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
103 E33B   Egyéb hitel, rövid - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
104 E33B   Egyéb hitel, rövid - GMU, Államháztartás
105 E33B   Egyéb hitel, rövid - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
106 E33B   Egyéb hitel, rövid - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
107 E33B   Egyéb hitel, rövid - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
108 E33B   Egyéb hitel, rövid - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
109 E33B   Egyéb hitel, rövid - Egyéb külföld, Államháztartás
110 E33B   Egyéb hitel, rövid - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
111 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
112 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Központi bank
113 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Hitelintézetek
114 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Pénzpiaci alapok
115 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
116 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
117 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
118 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Biztosítók
119 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Nyugdíjpénztárak
120 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Központi kormányzat

Sorszám Sorkód Megnevezés
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A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása (éves auditált adatok)

02. tábla: Hitelintézetek statisztikai mérlege - az adatszolgáltató külföldi fióktelepekkel együttes adatai

Forint Euro Egyéb 
deviza Összesen

01 02 03 04

Sorszám Sorkód Megnevezés

121 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Helyi önkormányzatok
122 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, TB alapok
123 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Háztartások
124 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
125 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
126 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
127 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
128 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - GMU, Államháztartás
129 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
130 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
131 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
132 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
133 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Egyéb külföld, Államháztartás
134 E33B   Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
135 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
136 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Központi bank
137 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Hitelintézetek
138 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Pénzpiaci alapok
139 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
140 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
141 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
142 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Biztosítók
143 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Nyugdíjpénztárak
144 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Központi kormányzat
145 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Helyi önkormányzatok
146 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, TB alapok
147 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Háztartások
148 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
149 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
150 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
151 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
152 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - GMU, Államháztartás
153 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
154 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
155 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
156 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
157 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Egyéb külföld, Államháztartás
158 E33B   Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
159 E3F Hitelkövetelések felhalmozott kamata
160 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
161 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Központi bank
162 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Hitelintézetek
163 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Pénzpiaci alapok
164 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
165 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
166 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
167 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Biztosítók
168 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Nyugdíjpénztárak
169 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Központi kormányzat
170 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Helyi önkormányzatok
171 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, TB alapok
172 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Háztartások
173 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
174 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
175 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
176 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
177 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - GMU, Államháztartás
178 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
179 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
180 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
181 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
182 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Államháztartás
183 E3F   Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
184 E3K Hitelkövetelések értékelési különbözete
185 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
186 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Központi bank
187 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Hitelintézetek
188 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Pénzpiaci alapok
189 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
190 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
191 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
192 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Biztosítók
193 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Nyugdíjpénztárak
194 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Központi kormányzat
195 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Helyi önkormányzatok
196 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, TB alapok
197 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Háztartások
198 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
199 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
200 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
201 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
202 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - GMU, Államháztartás
203 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
204 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
205 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
206 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
207 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Egyéb külföld, Államháztartás
208 E3K   Hitelkövetelések értékelési különbözete - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
209 E3E Hitelkövetelések értékvesztése
210 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
211 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Központi bank
212 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Hitelintézetek
213 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Pénzpiaci alapok
214 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
215 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
216 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
217 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Biztosítók
218 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Nyugdíjpénztárak
219 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Központi kormányzat
220 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Helyi önkormányzatok
221 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, TB alapok
222 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Háztartások
223 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
224 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
225 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
226 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
227 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - GMU, Államháztartás
228 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
229 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
230 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
231 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
232 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Egyéb külföld, Államháztartás
233 E3E   Hitelkövetelések értékvesztése - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
234 E3N Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke
235 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
236 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Központi bank
237 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Hitelintézetek
238 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Pénzpiaci alapok
239 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
240 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

20



5858 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 77. szám 

MNB azonosító kód: M01, M11

A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása 
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02. tábla: Hitelintézetek statisztikai mérlege - az adatszolgáltató külföldi fióktelepekkel együttes adatai

Forint Euro Egyéb 
deviza Összesen

01 02 03 04

Sorszám Sorkód Megnevezés

241 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
242 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Biztosítók
243 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nyugdíjpénztárak
244 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Központi kormányzat
245 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Helyi önkormányzatok
246 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, TB alapok
247 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Háztartások
248 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
249 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
250 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
251 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
252 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Államháztartás
253 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
254 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
255 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
256 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
257 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Államháztartás
258 E3N   Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
259 E4 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK
260 E4E Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése
261 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
262 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Központi bank
263 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Hitelintézetek
264 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
265 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
266 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Biztosítók
267 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Nyugdíjpénztárak
268 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Központi kormányzat
269 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Helyi önkormányzatok
270 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, TB alapok
271 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
272 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
273 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
274 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
275 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - GMU, Államháztartás
276 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
277 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
278 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
279 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
280 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Egyéb külföld, Államháztartás
281 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
282 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
283 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Központi bank
284 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Hitelintézetek
285 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
286 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
287 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Biztosítók
288 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Nyugdíjpénztárak
289 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Központi kormányzat
290 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Helyi önkormányzatok
291 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, TB alapok
292 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
293 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
294 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
295 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
296 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - GMU, Államháztartás
297 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
298 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
299 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
300 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
301 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Egyéb külföld, Államháztartás
302 E4E   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
303 E4N Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke
304 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
305 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Központi bank
306 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Hitelintézetek
307 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
308 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
309 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Biztosítók
310 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Nyugdíjpénztárak
311 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Központi kormányzat
312 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Helyi önkormányzatok
313 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, TB alapok
314 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
315 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
316 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
317 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
318 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - GMU, Államháztartás
319 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
320 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
321 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
322 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
323 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Egyéb külföld, Államháztartás
324 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
325 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
326 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Központi bank
327 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Hitelintézetek
328 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
329 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
330 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Biztosítók
331 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Nyugdíjpénztárak
332 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Központi kormányzat
333 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Helyi önkormányzatok
334 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, TB alapok
335 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
336 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
337 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
338 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
339 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - GMU, Államháztartás
340 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
341 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
342 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
343 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
344 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Egyéb külföld, Államháztartás
345 E4N   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
346 E5 RÉSZVÉNYEK ÉS EGYÉB RÉSZESEDÉSEK
347 E51N Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke
348 E51N   Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
349 E51N   Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Hitelintézetek
350 E51N   Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
351 E51N   Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
352 E51N   Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Biztosítók
353 E51N   Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nyugdíjpénztárak
354 E51N   Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
355 E51N   Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
356 E51N   Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
357 E51N   Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
358 E51N   Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
359 E51N   Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
360 E52E Nem tőzsdei részvények értékvesztése
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361 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
362 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Belföld, Hitelintézetek
363 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
364 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
365 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Belföld, Biztosítók
366 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Belföld, Nyugdíjpénztárak
367 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Belföld, Központi kormányzat
368 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Belföld, Helyi önkormányzatok
369 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
370 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
371 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
372 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - GMU, Államháztartás
373 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
374 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
375 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
376 E52E   Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Egyéb külföld, Államháztartás
377 E52N Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke
378 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
379 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Hitelintézetek
380 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
381 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
382 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Biztosítók
383 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nyugdíjpénztárak
384 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Központi kormányzat
385 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Helyi önkormányzatok
386 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
387 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
388 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
389 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - GMU, Államháztartás
390 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
391 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
392 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
393 E52N   Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Államháztartás
394 E53E Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése
395 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
396 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Belföld, Hitelintézetek
397 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
398 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
399 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Belföld, Biztosítók
400 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Belföld, Nyugdíjpénztárak
401 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Belföld, Központi kormányzat
402 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Belföld, Helyi önkormányzatok
403 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
404 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
405 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
406 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
407 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - GMU, Államháztartás
408 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
409 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
410 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
411 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
412 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Egyéb külföld, Államháztartás
413 E53E   Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
414 E53N Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke
415 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
416 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Hitelintézetek
417 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
418 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
419 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Biztosítók
420 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nyugdíjpénztárak
421 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Központi kormányzat
422 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Helyi önkormányzatok
423 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
424 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
425 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
426 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
427 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Államháztartás
428 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
429 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
430 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
431 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
432 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Államháztartás
433 E53N   Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
434 E54N Pénzpiaci és egyéb alapok befektetési jegyei nettó könyv szerinti értéke
435 E54N   Pénzpiaci és egyéb alapok befektetési jegyei nettó értéke - Belföld, Pénzpiaci alapok
436 E54N   Pénzpiaci és egyéb alapok befektetési jegyei nettó értéke - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
437 E54N   Pénzpiaci és egyéb alapok befektetési jegyei nettó értéke - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
438 E54N   Pénzpiaci és egyéb alapok befektetési jegyei nettó értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
439 E54N   Pénzpiaci és egyéb alapok befektetési jegyei nettó értéke - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
440 E54N   Pénzpiaci és egyéb alapok befektetési jegyei nettó értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
441 E54N   Pénzpiaci és egyéb alapok befektetési jegyei nettó értéke - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
442 E6N PÉNZÜGYI DERIVATÍVÁK VALÓS ÉRTÉKE
443 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
444 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Központi bank
445 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Hitelintézetek
446 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Pénzpiaci alapok
447 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
448 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
449 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
450 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Biztosítók
451 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Nyugdíjpénztárak
452 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Központi kormányzat
453 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Helyi önkormányzatok
454 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, TB alapok
455 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Háztartások
456 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
457 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
458 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
459 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
460 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Államháztartás
461 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
462 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
463 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
464 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
465 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Államháztartás
466 E6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
467 E7N EGYÉB ESZKÖZÖK NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKE
468 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
469 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Központi bank
470 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Hitelintézetek
471 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Pénzpiaci alapok
472 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
473 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
474 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
475 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Biztosítók
476 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Nyugdíjpénztárak
477 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Központi kormányzat
478 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Helyi önkormányzatok
479 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, TB alapok
480 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Háztartások
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02. tábla: Hitelintézetek statisztikai mérlege - az adatszolgáltató külföldi fióktelepekkel együttes adatai

Forint Euro Egyéb 
deviza Összesen

01 02 03 04

Sorszám Sorkód Megnevezés

481 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
482 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
483 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
484 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
485 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Államháztartás
486 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
487 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
488 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
489 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
490 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Államháztartás
491 E72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
492 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
493 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Központi bank
494 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Hitelintézetek
495 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Pénzpiaci alapok
496 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
497 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
498 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
499 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Biztosítók
500 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Nyugdíjpénztárak
501 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Központi kormányzat
502 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Helyi önkormányzatok
503 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, TB alapok
504 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Háztartások
505 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
506 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
507 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
508 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
509 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - GMU, Államháztartás
510 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
511 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
512 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
513 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
514 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Egyéb külföld, Államháztartás
515 E73N   Egyéb követelések és aktív elszámolások - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
516 E74N   Adójellegű követelések
517 E75N   Osztalékkövetelések
518 E76N   Úton lévő és függő tételek
519 E77N   Egyéb be nem sorolt tételek
520 E8N NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKE
521 E81N   Immateriális javak
522 E82N   Tárgyi eszközök
523 E83N   Készletek
524 F Források
525 F2 LÁTRA SZÓLÓ ÉS FOLYÓSZÁMLABETÉTEK, LEKÖTÖTT BETÉTEK
526 F2B Betétek bruttó tőkeösszege
527 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
528 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Központi bank
529 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Hitelintézetek
530 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Pénzpiaci alapok
531 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
532 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
533 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
534 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Biztosítók
535 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Nyugdíjpénztárak
536 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Központi kormányzat
537 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Helyi önkormányzatok
538 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, TB alapok
539 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Háztartások
540 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
541 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
542 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
543 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
544 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - GMU, Államháztartás
545 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
546 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
547 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
548 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
549 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Egyéb külföld, Államháztartás
550 F21B   Látra szóló és folyószámla betétek - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
551 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
552 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Központi bank
553 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Hitelintézetek
554 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Pénzpiaci alapok
555 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
556 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
557 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
558 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Biztosítók
559 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Nyugdíjpénztárak
560 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Központi kormányzat
561 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Helyi önkormányzatok
562 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, TB alapok
563 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Háztartások
564 F22B   Lekötött betétek, rövid - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
565 F22B   Lekötött betétek, rövid - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
566 F22B   Lekötött betétek, rövid - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
567 F22B   Lekötött betétek, rövid - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
568 F22B   Lekötött betétek, rövid - GMU, Államháztartás
569 F22B   Lekötött betétek, rövid - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
570 F22B   Lekötött betétek, rövid - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
571 F22B   Lekötött betétek, rövid - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
572 F22B   Lekötött betétek, rövid - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
573 F22B   Lekötött betétek, rövid - Egyéb külföld, Államháztartás
574 F22B   Lekötött betétek, rövid - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
575 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
576 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Központi bank
577 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Hitelintézetek
578 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Pénzpiaci alapok
579 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
580 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
581 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
582 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Biztosítók
583 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Nyugdíjpénztárak
584 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Központi kormányzat
585 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Helyi önkormányzatok
586 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, TB alapok
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587 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Háztartások
588 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
589 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
590 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
591 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
592 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Államháztartás
593 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
594 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
595 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
596 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
597 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Államháztartás
598 F22B   Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
599 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
600 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Központi bank
601 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Hitelintézetek
602 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Pénzpiaci alapok
603 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
604 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
605 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
606 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Biztosítók
607 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Nyugdíjpénztárak
608 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Központi kormányzat
609 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Helyi önkormányzatok
610 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, TB alapok
611 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Háztartások
612 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
613 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
614 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
615 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
616 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - GMU, Államháztartás
617 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
618 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
619 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
620 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
621 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Államháztartás
622 F22B   Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
623 F2F Betétek felhalmozott kamata
624 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
625 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Központi bank
626 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Hitelintézetek
627 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Pénzpiaci alapok
628 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
629 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
630 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
631 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Biztosítók
632 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Nyugdíjpénztárak
633 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Központi kormányzat
634 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Helyi önkormányzatok
635 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, TB alapok
636 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Háztartások
637 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
638 F2F   Betétek felhalmozott kamata - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
639 F2F   Betétek felhalmozott kamata - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
640 F2F   Betétek felhalmozott kamata - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
641 F2F   Betétek felhalmozott kamata - GMU, Államháztartás
642 F2F   Betétek felhalmozott kamata - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
643 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
644 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
645 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
646 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Államháztartás
647 F2F   Betétek felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
648 F2K Betétek értékelési különbözete
649 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
650 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Központi bank
651 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Hitelintézetek
652 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Pénzpiaci alapok
653 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
654 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
655 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
656 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Biztosítók
657 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Nyugdíjpénztárak
658 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Központi kormányzat
659 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Helyi önkormányzatok
660 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, TB alapok
661 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Háztartások
662 F2K   Betétek értékelési különbözete - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
663 F2K   Betétek értékelési különbözete - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
664 F2K   Betétek értékelési különbözete - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
665 F2K   Betétek értékelési különbözete - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
666 F2K   Betétek értékelési különbözete - GMU, Államháztartás
667 F2K   Betétek értékelési különbözete - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
668 F2K   Betétek értékelési különbözete - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
669 F2K   Betétek értékelési különbözete - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
670 F2K   Betétek értékelési különbözete - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
671 F2K   Betétek értékelési különbözete - Egyéb külföld, Államháztartás
672 F2K   Betétek értékelési különbözete - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
673 F2N Betétek nettó könyv szerinti értéke
674 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
675 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Központi bank
676 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Hitelintézetek
677 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Pénzpiaci alapok
678 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
679 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
680 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
681 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Biztosítók
682 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nyugdíjpénztárak
683 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Központi kormányzat
684 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Helyi önkormányzatok
685 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, TB alapok
686 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Háztartások
687 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
688 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
689 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
690 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
691 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - GMU, Államháztartás
692 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
693 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
694 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
695 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
696 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Államháztartás
697 F2N   Betétek nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
698 F3 FELVETT HITELEK
699 F3B Hiteltartozások bruttó tőkeösszege
700 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
701 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Központi bank
702 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Hitelintézetek
703 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Pénzpiaci alapok
704 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
705 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
706 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
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707 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Biztosítók
708 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Nyugdíjpénztárak
709 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Központi kormányzat
710 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Helyi önkormányzatok
711 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, TB alapok
712 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Háztartások
713 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
714 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
715 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
716 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
717 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - GMU, Államháztartás
718 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
719 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
720 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
721 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
722 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Egyéb külföld, Államháztartás
723 F31B   Repóügyletekből szerzett forrás - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
724 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
725 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, Központi bank
726 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, Hitelintézetek
727 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, Pénzpiaci alapok
728 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
729 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
730 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
731 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, Biztosítók
732 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, Nyugdíjpénztárak
733 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, Központi kormányzat
734 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, Helyi önkormányzatok
735 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, TB alapok
736 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, Háztartások
737 F32B   Felvett hitel, rövid - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
738 F32B   Felvett hitel, rövid - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
739 F32B   Felvett hitel, rövid - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
740 F32B   Felvett hitel, rövid - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
741 F32B   Felvett hitel, rövid - GMU, Államháztartás
742 F32B   Felvett hitel, rövid - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
743 F32B   Felvett hitel, rövid - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
744 F32B   Felvett hitel, rövid - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
745 F32B   Felvett hitel, rövid - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
746 F32B   Felvett hitel, rövid - Egyéb külföld, Államháztartás
747 F32B   Felvett hitel, rövid - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
748 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
749 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Központi bank
750 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Hitelintézetek
751 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Pénzpiaci alapok
752 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
753 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
754 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
755 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Biztosítók
756 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Nyugdíjpénztárak
757 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Központi kormányzat
758 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Helyi önkormányzatok
759 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, TB alapok
760 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Háztartások
761 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
762 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
763 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
764 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
765 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Államháztartás
766 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
767 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
768 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
769 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
770 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Államháztartás
771 F32B   Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
772 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
773 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Központi bank
774 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Hitelintézetek
775 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Pénzpiaci alapok
776 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
777 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
778 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
779 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Biztosítók
780 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Nyugdíjpénztárak
781 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Központi kormányzat
782 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Helyi önkormányzatok
783 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, TB alapok
784 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Háztartások
785 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
786 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
787 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
788 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
789 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - GMU, Államháztartás
790 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
791 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
792 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
793 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
794 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Államháztartás
795 F32B   Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
796 F3F Hiteltartozások felhalmozott kamata
797 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
798 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Központi bank
799 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Hitelintézetek
800 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Pénzpiaci alapok
801 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
802 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
803 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
804 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Biztosítók
805 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Nyugdíjpénztárak
806 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Központi kormányzat
807 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Helyi önkormányzatok
808 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, TB alapok
809 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Háztartások
810 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
811 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
812 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
813 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
814 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - GMU, Államháztartás
815 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
816 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
817 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
818 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
819 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Államháztartás
820 F3F   Hiteltartozások felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
821 F3K Hiteltartozások értékelési különbözete
822 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
823 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Központi bank
824 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Hitelintézetek
825 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Pénzpiaci alapok
826 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
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827 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
828 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
829 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Biztosítók
830 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Nyugdíjpénztárak
831 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Központi kormányzat
832 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Helyi önkormányzatok
833 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, TB alapok
834 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Háztartások
835 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
836 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
837 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
838 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
839 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - GMU, Államháztartás
840 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
841 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
842 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
843 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
844 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Egyéb külföld, Államháztartás
845 F3K   Hiteltartozások értékelési különbözete - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
846 F3N Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke
847 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
848 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Központi bank
849 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Hitelintézetek
850 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Pénzpiaci alapok
851 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
852 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
853 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
854 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Biztosítók
855 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nyugdíjpénztárak
856 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Központi kormányzat
857 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Helyi önkormányzatok
858 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, TB alapok
859 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Háztartások
860 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
861 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
862 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
863 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
864 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - GMU, Államháztartás
865 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
866 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
867 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
868 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
869 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Államháztartás
870 F3N   Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
871 F4 KIBOCSÁTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK
872 F4B Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bruttó tőkeösszege
873 F4B   Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, rövid
874 F4B   Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, hosszú, legfeljebb 2 év
875 F4B   Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, hosszú, 2 éven túl
876 F4F Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok felhalmozott kamata
877 F4K Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete
878 F4N Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke
879 F6N PÉNZÜGYI DERIVATÍVÁK VALÓS ÉRTÉKE
880 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
881 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Központi bank
882 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Hitelintézetek
883 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Pénzpiaci alapok
884 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
885 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
886 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
887 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Biztosítók
888 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Nyugdíjpénztárak
889 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Központi kormányzat
890 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Helyi önkormányzatok
891 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, TB alapok
892 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Háztartások
893 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
894 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
895 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
896 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
897 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Államháztartás
898 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
899 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
900 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
901 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
902 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Államháztartás
903 F6N   Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
904 F7N EGYÉB FORRÁSOK NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKE
905 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
906 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Központi bank
907 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Hitelintézetek
908 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Pénzpiaci alapok
909 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
910 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
911 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
912 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Biztosítók
913 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Nyugdíjpénztárak
914 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Központi kormányzat
915 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Helyi önkormányzatok
916 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, TB alapok
917 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
918 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
919 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
920 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
921 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - GMU, Államháztartás
922 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
923 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
924 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
925 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
926 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Egyéb külföld, Államháztartás
927 F71N   Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
928 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
929 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Központi bank
930 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Hitelintézetek
931 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Pénzpiaci alapok
932 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
933 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
934 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
935 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Biztosítók
936 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Nyugdíjpénztárak
937 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Központi kormányzat
938 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Helyi önkormányzatok
939 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, TB alapok
940 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Háztartások
941 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
942 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
943 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
944 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
945 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Államháztartás
946 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
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A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása 
A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása (éves auditált adatok)

02. tábla: Hitelintézetek statisztikai mérlege - az adatszolgáltató külföldi fióktelepekkel együttes adatai

Forint Euro Egyéb 
deviza Összesen

01 02 03 04

Sorszám Sorkód Megnevezés

947 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
948 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
949 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
950 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Államháztartás
951 F72N   Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
952 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
953 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Központi bank
954 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Hitelintézetek
955 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Pénzpiaci alapok
956 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
957 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
958 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
959 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Biztosítók
960 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Nyugdíjpénztárak
961 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Központi kormányzat
962 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Helyi önkormányzatok
963 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, TB alapok
964 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Háztartások
965 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
966 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
967 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
968 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
969 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - GMU, Államháztartás
970 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
971 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
972 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
973 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
974 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Egyéb külföld, Államháztartás
975 F73N   Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
976 F74N   Adójellegű tartozások
977 F75N   Osztaléktartozások
978 F76N   Úton lévő és függő tételek
979 F77N   Egyéb be nem sorolt tételek
980 F78N   Céltartalékok
981 F8N SAJÁT TŐKE
982 F81N   Rendelkezésre bocsátott jegyzett tőke 
983 F82N   Rendelkezésre nem bocsátott jegyzett tőke
984 F83N   Visszavásárolt saját részvények névértéke (-)
985 F84N   Tartalékok
986 F85N   Tárgyévi eredmény
987 Mérlegfőösszeg (eszközök = források)

988 T MÉRLEGEN KÍVÜLI ÉS TÁJÉKOZTATÓ TÉTELEK
989 T001 Saját tőkéből: kérésre visszafizetendő jegyzett tőke
990 T002 Saját tőkéből (tartalékokból): kapott pótbefizetések összege
991 T003 Le nem hívott hitelkeretek
992 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok
993 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Központi bank
994 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Hitelintézetek
995 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Pénzpiaci alapok
996 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)
997 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)
998 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők
999 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Biztosítók
1000 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Nyugdíjpénztárak
1001 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Központi kormányzat
1002 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Helyi önkormányzatok
1003 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, TB alapok
1004 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Háztartások
1005 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
1006 T003   Le nem hívott hitelkeretek - GMU, Nem pénzügyi vállalatok
1007 T003   Le nem hívott hitelkeretek - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények
1008 T003   Le nem hívott hitelkeretek - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények
1009 T003   Le nem hívott hitelkeretek - GMU, Államháztartás
1010 T003   Le nem hívott hitelkeretek - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
1011 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok
1012 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények
1013 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények
1014 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Egyéb külföld, Államháztartás
1015 T003   Le nem hívott hitelkeretek - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 

27



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 77. szám 5865

MNB azonosító kód: M01, M11

A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása 
A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása (éves auditált adatok)

Tárgyhavi Halmozott Tárgyhavi Halmozott
1 2 3 4

001 01 Kamatbevételek (kapott, járó kamatok és kamatjellegű bevételek) (011+012+013+014+015)
002 011   Betétek kamata és kamatjellegű bevételei
003 0111   ebből: Betétek statisztikai kamatbevételei
004 012   Hitelek kamata és kamatjellegű bevételei
005 0121   ebből: Hitelek statisztikai kamatbevételei
006 013   Értékpapírok kamata és kamatjellegű bevételei
007 0131   ebből: Értékpapírok statisztikai kamatbevételei
008 014   Pénzügyi derivatívák kamata és kamatjellegű bevételei
009 015   Egyéb eszközök kamata és kamatjellegű bevételei
010 02 Kamatráfordítások (fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások) (021+022+023+024+025)
011 021   Betétek fizetett kamata és kamatjellegű ráfordításai
012 0211   ebből: Betétek statisztikai kamatráfordításai
013 022   Hitelek fizetett kamata és kamatjellegű ráfordításai
014 0221   ebből: Hitelek statisztikai kamatráfordításai
015 023   Értékpapírok fizetett kamata és kamatjellegű ráfordításai
016 0231   ebből: Értékpapírok statisztikai kamatráfordításai
017 024   Pénzügyi derivatívák fizetett kamata és kamatjellegű ráfordításai
018 025   Egyéb tartozások fizetett kamata és kamatjellegű ráfordításai
019 03 Osztalékbevételek
020 04 Visszafizetendő jegyzett tőke ráfordításai
021 05 Díj- és jutalékbevételek (051+052+053+054)
022 051   Pénzforgalmi szolgáltatási tevékenység díj- és jutalékbevételei
023 052   Kártyaüzletág díj- és jutalékbevételei
024 053   Egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenység díj- és jutalékbevételei
025 054   Befektetési szolgáltatási tevékenység díj- és jutalékbevételei
026 06 Díj- és jutalékráfordítások (061+062+063+064)
027 061   Pénzforgalmi szolgáltatási tevékenység díj- és jutalékráfordításai
028 062   Kártyaüzletág díj- és jutalékráfordításai
029 063   Egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenység díj- és jutalékráfordításai
030 064   Befektetési szolgáltatási tevékenység díj- és jutalékráfordításai
031 07 Egyéb működési, üzleti bevételek (071+072)
032 071   Pénzügyi és befektetési szolgáltatások egyéb bevételei
033 0711   ebből: Betétek statisztikai kamatbevételei
034 0712   ebből: Hitelek statisztikai kamatbevételei
035 0713   ebből: Értékpapírok statisztikai kamatbevételei
036 0714   ebből: Konverziós árfolyamnyereség - valuta- és devizaforgalomban realizált árfolyamkülönbözet
037 0715   ebből: Értékpapír-forgalomban realizált azonnali árfolyamkülönbözet (nyereség)
038 072   Egyéb bevételek
039 08 Egyéb működési, üzleti ráfordítások (081+082)
040 081   Pénzügyi és befektetési szolgáltatások egyéb ráfordításai
041 0811   ebből: Betétek statisztikai kamatráfordításai
042 0812   ebből: Hitelek statisztikai kamatráfordításai
043 0813   ebből: Értékpapírok statisztikai kamatráfordításai
044 0814   ebből: Konverziós árfolyamveszteség - valuta- és devizaforgalomban realizált árfolyamkülönbözet
045 0815   ebből: Értékpapír-forgalomban realizált azonnali árfolyamkülönbözet (veszteség)
046 082   Egyéb ráfordítások
047 0821   ebből: Pénzügyi szervezetek különadója
048 0822   ebből: Ráfordításként elszámolt helyi adók
049 0823   ebből: Pénzügyi tranzakciós illeték
050 09 Általános igazgatási költségek (091+092)
051 091   Személyi jellegű ráfordítások (0911+0912+0913)
052 0911     Bérköltség
053 0912     Személyi jellegű egyéb kifizetések
054 0913     Bérjárulékok
055 092   Egyéb igazgatási költségek (anyagjellegű ráfordítások) (0921+...+0926)
056 0921     Bérleti díjak
057 0922     Biztosítási díjak
058 0923     Számítástechnikai költségek
059 0924     Szakértői díjak
060 0925     Marketing költségek
061 0926     Egyéb anyagjellegű ráfordítások
062 10 Értékcsökkenési leírás
063 11 Céltartalék képzés és feloldás
064 12 Értékvesztés képzés és visszaírás
065 13 Adófizetési kötelezettség
066 131   ebből: Hitelintézetek különadója
067 14 Adózott eredmény (01-02+03-04+05-06+07-08-09-10-11-12-13)
068 15 Általános tartalékképzés és felhasználás
069 16 Tárgyévi eredmény (14-15)
070 17 Tárgyidőszakban jóváhagyott (megszavazott) osztalék
071 18 Tárgyidőszakban kifizetett osztalék

03. tábla: Hitelintézetek statisztikai eredménykimutatása

Megnevezés 
(Sorkód összefüggésekkel)

Külföldi fióktelep nélküli 
adatok

Külföldi fiókteleppel együttes 
adatokSorkódSorszám
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MNB azonosító kód: M02, M12

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – hitelek, hitel jellegű követelések és egyes egyéb eszközök 

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – hitelek, hitel jellegű követelések és egyes egyéb eszközök (éves auditált adatok)

01. tábla

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00000001
00000002
00000003
00000004
00000005
00000006
…
nnnnnnnn

Ingatlannal 
fedezett

Sor-
azonosító Instrumentum 

típus

FINREP 
mérleg szerinti 

kategória

Partner 
országa

Partner 
szektora

Hátralévő 
lejárat

ADATLEÍRÓ MEZŐK

Devizanem Eredeti 
lejárat Konzorciális

Értékpapírosítás 
és egyéb 

hitelátruházás 
jellege

Értékpapírosítást 
végző vagy az 

egyéb 
hitelátruházásban 

részt vevő 
intézmény

Partner 
kapcsolat 

típusa

Projektfinanszírozási 
hitel KKV mérete

Követelésátvállalásban 
részt vevő partner 

törzsszáma
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MNB azonosító kód: M02, M12

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – hitelek, hitel jellegű követelések és egyes egyéb eszközök 

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – hitelek, hitel jellegű követelések és egyes egyéb eszközök (éves auditált adatok)

01. tábla folytatása

Nyitó 
állomány

Tranzakció 
(növekedés)

Tranzakció 
(csökkenés)

Követelés 
elengedése

Követelés 
átvállalása

Árváltozás 
hatása

Átsorolások, 
egyéb 

volumenválto
zások értéke

Záró 
állomány

Felszámolás, 
végelszámolás 

alatt álló 
hitelintézetektől 

megvásárolt 
követelés

Záró 
állomány Értékvesztés

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Értékelési 
különbözet

ÉRTÉKMEZŐK

Bruttó fennálló tőkeösszeghez tartozó

Felhalmozott 
(statisztikai) kamat - 

tárgyidőszaki 
záróállomány

Tárgyidőszakra 
jutó (statisztikai) 

kamat

Értékpapírosított 
vagy egyéb módon 
átruházott hitelek 

havi nettó forgalma

Értékpapírosított 
vagy egyéb 

módon átruházott 
hitelek állománya

Értékpapírosított 
vagy egyéb 

módon 
átruházott hitelek 
havi tranzakciója

Ügylet 
darabszáma

Könyv szerinti értékhez 
tartozó

30



5868 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2016. évi 77. szám
 

MNB azonosító kód: M03, M13

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – hitelek, hitel jellegű követelések és egyes egyéb eszközök – nem pénzügyi vállalatok, háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – hitelek, hitel jellegű követelések és egyes egyéb eszközök – nem pénzügyi vállalatok, háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények (éves auditált adatok)

01. tábla

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00000001
00000002
00000003
00000004
00000005
00000006
…
nnnnnnnn

Partner 
országa

Partner 
szektora Devizanem Hitelkonstrukció

Értékpapírosítás 
és egyéb 

hitelátruházás 
jellege

Hátralévő 
lejárat

Követelésátvállalásban 
részt vevő partner 

törzsszáma

Sor-
azonosító

ADATLEÍRÓ MEZŐK

Instrumentum 
típus

FINREP 
mérleg szerinti 

kategória

Értékpapírosítást 
végző vagy az 

egyéb 
hitelátruházásban 

részt vevő 
intézmény

Ingatlannal 
fedezett

Eredeti 
lejárat Partner ágazata Hitel jellegeKonzorciális Money market 

ügylet

Partner 
kapcsolat 

típusa

Projektfinanszírozási 
hitel KKV mérete Kamat-, kamatfelár 

periódus hossza
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5869

MNB azonosító kód: M03, M13

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – hitelek, hitel jellegű követelések és egyes egyéb eszközök – nem pénzügyi vállalatok, háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – hitelek, hitel jellegű követelések és egyes egyéb eszközök – nem pénzügyi vállalatok, háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények (éves auditált adatok)

01. tábla folytatása

Nyitó 
állomány

Tranzakció 
(növekedés)

Tranzakció 
(csökkenés)

Követelés 
elengedése 
(csökkentő 
tranzakció)

Követelés 
átvállalása

Árváltozás 
hatása

Átsorolások, 
egyéb 

volumenválto
zások értéke

Záró 
állomány

Felszámolás, végelszámolás 
alatt álló hitelintézetektől 
megvásárolt követelés

Záró 
állomány Értékvesztés

Állományi 
aktuális 

kamatláb
%

Állományi 
évesített 
kamatláb

%
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Értékpapírosított 
vagy egyéb módon 
átruházott hitelek 
havi tranzakciója

Értékpapírosított 
vagy egyéb 

módon átruházott 
hitelek állománya

Tárgyidőszakra 
jutó (statisztikai) 

kamat

Kamatlábak

Ügylet 
darabszáma

Bruttó fennálló tőkeösszeghez tartozó
Felhalmozott (statisztikai) 

kamat - tárgyidőszaki 
záróállomány

Értékpapírosított 
vagy egyéb 

módon 
átruházott hitelek 

havi nettó 
forgalma

ÉRTÉKMEZŐK

Értékelési 
különbözet

Könyv szerinti értékhez 
tartozó

32



5870 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2016. évi 77. szám
 

MNB azonosító kód: M04, M14

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – betétek, betét jellegű kötelezettségek és egyes egyéb források

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – betétek, betét jellegű kötelezettségek és egyes egyéb források (éves auditált adatok)

01. tábla

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
00000001
00000002
00000003
00000004
00000005
00000006
…
nnnnnnnn

Felmondási idő Hibrid/strukturált 
termék részeDevizanem KonzorciálisEredeti 

lejárat Hátralévő lejárat 
Partner 

kapcsolat 
típusa

Kötelezettség-
átvállalásban részt 

vevő partner 
törzsszáma

Sor-
azonosító

ADATLEÍRÓ MEZŐK

Instrumentum 
típus

FINREP mérleg 
szerinti 

kategória

Partner 
országa

Partner 
szektora
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5871

MNB azonosító kód: M04, M14

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – betétek, betét jellegű kötelezettségek és egyes egyéb források

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – betétek, betét jellegű kötelezettségek és egyes egyéb források (éves auditált adatok)

01. tábla folytatása

Könyv szerinti 
értékhez 
tartozó

Nyitó 
állomány

Tranzakció 
(növekedés)

Tranzakció 
(csökkenés)

Kötelezettség 
elengedése 
(csökkentő 
tranzakció)

Kötelezettség 
átvállalása

Átsorolások, 
egyéb volumen-

változások

Záró 
állomány Záró állomány

Állományi 
aktuális 

kamatláb %

Állományi 
évesített 

kamatláb %

Új szerződés - 
szerződéses 
kamatláb %

Új szerződés - 
évesített 

kamatláb %

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Tárgyidőszakra 
jutó 

(statisztikai) 
kamat

Kamatlábak

Új szerződések 
összege

Felhalmozott 
(statisztikai) kamat - 

tárgyidőszaki 
záróállomány

ÉRTÉKMEZŐK

Ügylet 
darabszáma

Értékelési 
különbözet

Bruttó fennálló tőkeösszeghez tartozó
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MNB azonosító kód: M05, M15

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – derivatívák 

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – derivatívák (éves auditált adatok)

01. tábla

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
00000001
00000002
00000003
00000004
00000005
00000006
…
nnnnnnnn

ADATLEÍRÓ MEZŐK

FINREP mérleg 
szerinti 

kategória

Fedezeti 
elszámolás 

típusa 

Kereskedési 
könyv/Banki 

könyv

Fizetett 
kamat 
jellege

Kapott 
kamat 
jellege 

Tőzsdei/Nem 
tőzsdei

Kockázat típusa 
(mögöttes termék)Vétel/EladásInstrumentum 

típus

Sor-
azonosító Eladási (rövid) 

pozíció eredeti 
devizaneme

Vételi (hosszú) 
pozíció eredeti 

devizaneme
Hátralévő lejáratPartner 

szektora
Partner 
országa
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5873

MNB azonosító kód: M05, M15

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – derivatívák 

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – derivatívák (éves auditált adatok)

01. tábla folytatása

Tranzakció - 
növekedés

Tranzakció - 
csökkenés Átértékelődés Egyéb 

volumenváltozás Záró állomány

15 16 17 18 19 20 21 22 23

Partner 
darabszám

Ügylet 
darabszám

ÉRTÉKMEZŐK

Piaci érték
Vételi (hosszú) 

pozíció névértéke 
Eladási (rövid) 

pozíció névértéke 

36
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MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NY, SOLO_FINREP_NY_AE, SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

SF0101

Nagyságrend: forint

Könyv szerinti érték Mód

1 2
010 z

001 SF0101010 Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb 
látraszóló betétek

002 SF0101020 Készpénz
003 SF0101030 Számlakövetelések központi bankokkal szemben
004 SF0101040 Egyéb látra szóló betétek
005 SF0101050 Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 
006 SF0101060 Származtatott ügyletek
007 SF0101070 Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok
008 SF0101080 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
009 SF0101090 Hitelek
010 SF0101091 Előlegek
011 SF0101092 Jegybanki és bankközi betétek 

012 SF0101100 Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi 
eszközök

013 SF0101110 Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 
014 SF0101120 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
015 SF0101130 Hitelek 
016 SF0101131 Előlegek
017 SF0101132 Jegybanki és bankközi betétek 
018 SF0101140 Értékesíthető pénzügyi eszközök
019 SF0101150 Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok
020 SF0101160 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
021 SF0101170 Hitelek 
022 SF0101171 Előlegek
023 SF0101172 Jegybanki és bankközi betétek 
024 SF0101180 Kölcsönök és követelések
025 SF0101190 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
026 SF0101200 Hitelek 
027 SF0101201 Előlegek
028 SF0101202 Jegybanki és bankközi betétek 
029 SF0101210 Lejáratig tartandó befektetések
030 SF0101220 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
031 SF0101230 Hitelek 
032 SF0101231 Előlegek
033 SF0101232 Jegybanki és bankközi betétek 
034 SF0101240 Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások

035 SF0101250 Kamatlábkockázatra vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során fedezett 
tételek valós értékének változása

036 SF0101260 Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba 
történt befektetések

037 SF0101270 Tárgyi eszközök
038 SF0101280 Ingatlanok, gépek és berendezések
039 SF0101290 Befektetési célú ingatlan 
040 SF0101300 Immateriális javak
041 SF0101330 Adókövetelések 
042 SF0101340 Tényleges adókövetelések
043 SF0101350 Halasztott adókövetelések 
044 SF0101360 Egyéb eszközök 
045 SF0101370 Értékesítésre tartott befektetett eszközök és elidegenítési csoportok
046 SF0101371 Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok
047 SF0101372 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
048 SF0101373 Hitelek 
049 SF0101374 Egyéb
050 SF0101380 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

MegnevezésSorkódSorszám

 Felügyeleti mérleg ─ Eszközök
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MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NY, SOLO_FINREP_NY_AE, SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

Nagyságrend: forint

Könyv szerinti érték Mód

1 2
010 z

001 SF0102010 Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek
002 SF0102020 Származtatott ügyletek
003 SF0102030 Rövid pozíciók 
004 SF0102040 Betétek 
005 SF0102045 Felvett hitelek
006 SF0102050 Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
007 SF0102060 Egyéb pénzügyi kötelezettségek 

008 SF0102070 Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi 
kötelezettségek

009 SF0102080 Betétek 
010 SF0102085 Felvett hitelek
011 SF0102090 Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
012 SF0102100 Egyéb pénzügyi kötelezettségek 
013 SF0102110 Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek
014 SF0102120 Betétek 
015 SF0102125 Felvett hitelek
016 SF0102130 Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
017 SF0102140 Egyéb pénzügyi kötelezettségek 
018 SF0102150 Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások

019 SF0102160 Fedezett tételek valós értékének változása kamatlábkockázatok 
portfóliófedezeti ügylete során

020 SF0102170 Céltartalékok

021 SF0102180 Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási 
kötelmek

022 SF0102190 Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások
023 SF0102200 Átszervezés
024 SF0102210 Függő jogi ügyek és adóügyi perek
025 SF0102220 Adott kötelezettségvállalások és garanciák
026 SF0102230 Egyéb céltartalékok
027 SF0102240 Adókötelezettség 
028 SF0102250 Tényleges adókötelezettség
029 SF0102260 Halasztott adókötelezettség
030 SF0102270 Kérésre visszafizetendő jegyzett tőke
031 SF0102280 Egyéb kötelezettségek 

032 SF0102290 Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportokba tartozó 
kötelezettségek

033 SF0102291 Betétek 
034 SF0102292 Egyéb
035 SF0102300 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

MegnevezésSorkódSorszám

 Felügyeleti mérleg ─ Kötelezettségek
SF0102
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Nagyságrend: forint

Könyv szerinti érték Mód

1 2
010 z

001 SF0103010 Jegyzett tőke
002 SF0103020 Befizetett jegyzett tőke
003 SF0103030 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
004 SF0103040 Névértéken felüli befizetés (ázsió)

005 SF0103050 Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, 
kivéve jegyzett tőke

006 SF0103060 Összetett pénzügyi instrumentumok sajáttőke-eleme

007 SF0103070 Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok

008 SF0103080 Egyéb tőke
009 SF0103090 Halmozott egyéb átfogó jövedelem
010 SF0103095 Eredménybe nem átsorolható tételek
011 SF0103100 Tárgyi eszközök
012 SF0103110 Immateriális javak

013 SF0103120 A meghatározott juttatási nyugdíjprogramok aktuáriusi nyeresége 
vagy (-) vesztesége

014 SF0103122 Befektetett eszközök és értékesítésre tartottnak minősített 
elidegenítési csoportok

015 SF0103124
Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult 
vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelenített 
bevételeiből vagy ráfordításaiból való részesedés

016 SF0103128 Eredménybe átsorolható tételek
017 SF0103140 Külföldi pénznemek átváltása 

018 SF0103150 Származtatott fedezeti ügyletek. Cash flow fedezeti ügyletek 
[hatékony rész]

019 SF0103160 Értékesíthető pénzügyi eszközök

020 SF0103170 Értékesítésre tartottnak minősített befektetett eszközök és 
elidegenítési csoportok

021 SF0103180
Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult 
vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelenített 
bevételeiből vagy ráfordításaiból való részesedés

022 SF0103190 Eredménytartalék
023 SF0103200 Átértékelési tartalék (IFRS-re való áttéréskor)
024 SF0103210 Egyéb tartalék 

025 SF0103220
Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult 
vállalkozásokba történt befektetések tartalékai vagy halmozott 
veszteségei

026 SF0103230 Egyéb
027 SF0103240 (-) Saját részvények
028 SF0103250 Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége
029 SF0103260 (-) Évközi osztalék
030 SF0103300 SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
031 SF0103310 SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

SorkódSorszám Megnevezés

SF0103
 Felügyeleti mérleg ─ Saját tőke

MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NY, SOLO_FINREP_NY_AE, SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE
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MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NY, SOLO_FINREP_NY_AE, SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

Nagyságrend: forint

Halmozott Mód

1 2
010 z

001 SF02010 Kamatbevételek
002 SF02020 Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 
003 SF02030 Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök 
004 SF02040 Értékesíthető pénzügyi eszközök
005 SF02050 Kölcsönök és követelések 
006 SF02060 Lejáratig tartandó befektetések
007 SF02070 Származtatott ügyletek — Fedezeti elszámolások, kamatlábkockázat 
008 SF02080 Egyéb eszközök
009 SF02085 Pénzügyi kötelezettségekkel kapcsolatos kamatbevételek
010 SF02090 (Kamatráfordítások)
011 SF02100 (Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek)
012 SF02110 (Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek)
013 SF02120 (Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek)
014 SF02130 (Származtatott ügyletek — Fedezeti elszámolások, kamatlábkockázat)
015 SF02140 (Egyéb kötelezettségek)
016 SF02145 Pénzügyi követelésekkel kapcsolatos kamatráfordítások
017 SF02150 (Kérésre visszafizetendő jegyzett tőke ráfordításai)
018 SF02160 Osztalékbevétel
019 SF02170 Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök
020 SF02180 Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök
021 SF02190 Értékesíthető pénzügyi eszközök
022 SF02200 Díj- és jutalékbevételek
023 SF02210 (Díj- és jutalékráfordítások)

024 SF02220 Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi
eszközökből és kötelezettségekből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó

025 SF02230    Értékesíthető pénzügyi eszközök
026 SF02240    Kölcsönök és követelések
027 SF02250 Lejáratig tartandó befektetések
028 SF02260 Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek
029 SF02270 Egyéb 

030 SF02280 Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközökből és kötelezettségekből származó nyereség
vagy (-) veszteség, nettó

031 SF02290 Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök és
kötelezettségek nyeresége vagy (-) vesztesége, nettó

032 SF02300 Fedezeti elszámolásokból eredő nyereségek vagy (-) veszteségek, nettó 
033 SF02310 Árfolyam-különbözet [nyereség vagy (-) veszteség], nettó
034 SF02330 Nem pénzügyi eszközök kivezetéséből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó 
035 SF02340 Egyéb működési bevétel 
036 SF02350 (Egyéb működési ráfordítás)
037 SF02355 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN, NETTÓ
038 SF02360 (Igazgatási költségek)
039 SF02370 (Személyi jellegű ráfordítások)
040 SF02380 (Egyéb adminisztrációs költségek)
041 SF02390 (Értékcsökkenés)
042 SF02400 (Ingatlanok, gépek és berendezések)
043 SF02410 (Befektetési célú ingatlanok)
044 SF02420 (Egyéb immateriális javak)
045 SF02430 (Céltartalékképzés vagy (-) céltartalékok feloldása)
046 SF02440 (Adott kötelezettségvállalások és garanciák)
047 SF02450 (Egyéb céltartalékok)

048 SF02460 (Eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi eszközök 
értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása)

049 SF02470 (Bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök)
050 SF02480 (Értékesíthető pénzügyi eszközök)
051 SF02490 (Kölcsönök és követelések)
052 SF02500 (Lejáratig tartandó befektetések) 

053 SF02510 (Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történt 
befektetések értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása)

054 SF02520 (Nem pénzügyi eszközök értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása)
055 SF02530 (Ingatlanok, gépek és berendezések)
056 SF02540 (Befektetési célú ingatlanok)

Sorszám Sorkód Megnevezés

 Felügyeleti eredménykimutatás
SF02
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Nagyságrend: forint

Halmozott Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés

 Felügyeleti eredménykimutatás

057 SF02560 (Immateriális javak)
058 SF02570 (Egyéb)

059 SF02590 Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt 
befektetések nyereségéből vagy (-) veszteségéből való részesedés

060 SF02600 Megszűnt tevékenységeknek nem minősülő, értékesítésre tartottá minősített befektetett 
eszközökből és elidegenítési csoportokból származó nyereség vagy (-) veszteség  

061 SF02610 FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS 
ELŐTT

062 SF02620 (A folytatódó tevékenységekből származó eredményhez kapcsolódó adóráfordítás vagy (-) 
bevétel)

063 SF02630 FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS 
UTÁN

064 SF02640 Megszűnt tevékenységek nyeresége vagy (-) vesztesége adófizetés után    
065 SF02650 Megszűnt tevékenységek nyeresége vagy (-) vesztesége adófizetés előtt    
066 SF02660 (A megszűnt tevékenységekhez kapcsolódó adóráfordítás vagy (-) bevétel)
067 SF02670 AZ ÜZLETI ÉV NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE
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MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NY, SOLO_FINREP_NY_AE, SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

Nagyságrend: forint

Halmozott Mód

1 2
010 z

001 SF03010 Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége 
002 SF03020 Egyéb átfogó jövedelem
003 SF03030 Eredménybe nem átsorolható tételek
004 SF03040 Tárgyi eszközök 
005 SF03050 Immateriális javak 

006 SF03060 A meghatározott juttatási nyugdíjprogramok aktuáriusi nyeresége vagy (-) 
vesztesége

007 SF03070 Befektetett eszközök és értékesítésre tartott elidegenítési csoportok

008 SF03080 A tőkemódszer alapján elszámolt gazdálkodó egységek elismert bevételeiből 
vagy ráfordításaiból való részesedés

009 SF03090 Nem átsorolandó tételekhez kapcsolódó nyereségadó
010 SF03100 Eredménybe átsorolható tételek
011 SF03150 Külföldi pénznemek átváltása 

012 SF03160 Külföldi pénznemek átváltásából származó, és a saját tőkében elszámolt 
nyereség vagy (-) veszteség

013 SF03170 Eredménybe átvezetett
014 SF03180 Egyéb átsorolás
015 SF03190 Cash flow fedezeti ügyletek [hatékony rész]
016 SF03200 Saját tőkében elszámolt értékelési nyereség vagy (-) veszteség
017 SF03210 Eredménybe átvezetett
018 SF03220 A fedezett tételek kezdeti könyv szerinti értékébe átvezetett
019 SF03230 Egyéb átsorolás
020 SF03240 Értékesíthető pénzügyi eszközök
021 SF03250 Saját tőkében elszámolt értékelési nyereség vagy (-) veszteség
022 SF03260 Eredménybe átvezetett
023 SF03270 Egyéb átsorolás
024 SF03280 Befektetett eszközök és értékesítésre tartott elidegenítési csoportok
025 SF03290 Saját tőkében elszámolt értékelési nyereség vagy (-) veszteség
026 SF03300 Eredménybe átvezetett
027 SF03310 Egyéb átsorolás

028 SF03320
Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba 
történt befektetések egyéb megjelenített bevételeiből vagy ráfordításaiból való 
részesedés

029 SF03330 Nyereségbe vagy (-) veszteségbe átsorolható tételekhez kapcsolódó 
nyereségadó

030 SF03340 Teljes tárgyévi átfogó jövedelem

SorkódSorszám Megnevezés

Felügyeleti átfogó jövedelemkimutatás
SF03
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MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

bruttó érték nettó érték bruttó érték nettó érték bruttó érték nettó érték eladási ár bruttó érték nettó érték eladási ár db bruttó érték nettó érték

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 z

001 SF07HT010 Hitelek
002 SF07HT020 Jegybank
003 SF07HT030 Államháztartás
004 SF07HT040 ebből: központi kormányzat
005 SF07HT050           helyi önkormányzat
006 SF07HT060 Hitelintézetek
007 SF07HT070 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 SF07HT080 Nem pénzügyi vállalatok
009 SF07HT090    080-ból: KKV
010 SF07HT100  mikrovállalkozás
011 SF07HT110  kisvállalkozás
012 SF07HT120  középvállalkozás
013 SF07HT130 080-ból: kereskedelmi célú ingatlannal fedezett hitel
014 SF07HT140    080-ból: projektfinanszírozási hitel

015 SF07HT150                  ebből: kereskedelmi ingatlannal
   fedezett projektfinanszírozási hitel

016 SF07HT155    080-ból: Money market típusú hitel
017 SF07HT160 Forgóeszköz hitel
018 SF07HT170 Beruházási hitel

019 SF07HT180 Egyéb hitel

020 SF07HT190 Háztartások
021 SF07HT200  ebből: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek
022 SF07HT210  ebből: fogyasztási hitelek
023 SF07HT220 Háztartások - lakosság
024 SF07HT230  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
025 SF07HT240 Háztartások - önálló vállalkozók
026 SF07HT250 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
027 SF07HT260 Külföld
028 SF07HT270 ebből: hitelintézetek
029 SF07HT280           nem pénzügyi vállalatok
030 SF07HT290                   ebből: projektfinanszírozási hitel
031 SF07HT300           háztartások
032 SF07HT310                ebből: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek

033 SF07HT320 HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKTÍPUSOK 
SZERINTI ÖSSZETÉTELE

034 SF07HT330 Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb
035 SF07HT340 Lakáshitel - támogatott
036 SF07HT350 Szabad felhasználású jelzáloghitel
037 SF07HT360 Személyi hitel
038 SF07HT370 Gépjárműhitel
039 SF07HT380 Folyószámla hitel
040 SF07HT390 - ebből kártyahitel
041 SF07HT400 Áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel
042 SF07HT410 - ebből kártyahitel
043 SF07HT420 Egyéb hitel

044 SF07HT430 Háztartásoknak nyújtott hitelekből:  - kombinált konstrukciók

045 SF07HT440    - LTP-vel kombinált konstrukciók
046 SF07HT450    - egyéb kombinált konstrukciók

047 SF07HT460 Az adott negyedévben a kombinált konstrukciókra 
fizetett/fizetendő tőketörlesztések összege

048 SF07HT470 Az adott negyedévben a kombinált konstrukciókra 
fizetett/fizetendő kamattörlesztések összege

Tilos

Sorszám

Tárgynegyedévben leírt 
vagy elengedett követelés

Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi nyitó állomány
Tárgynegyedévi 

folyósítás 

Tárgynegyedévi záró állomány

SF07HT

Nagyságrend: forint
 A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Összesen

ebből: 
előtörlesztés

Jelmagyarázat

Tárgynegyedévben eladott nem 
teljesítő követelésTárgynegyedévben 

vásárolt követelések Mód.

Tőketörlesztés

Tárgynegyedévi 
törlesztés 
összesen

Tárgynegyedévben eladott teljesítő 
követelés Egyéb 

állományváltozás
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MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

bruttó érték nettó érték bruttó érték nettó érték bruttó érték nettó érték eladási ár bruttó érték nettó érték eladási ár db bruttó érték nettó érték

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 z

001 SF07HA010 Hitelek
002 SF07HA020 Jegybank
003 SF07HA030 Államháztartás
004 SF07HA040 ebből: központi kormányzat
005 SF07HA050           helyi önkormányzat
006 SF07HA060 Hitelintézetek
007 SF07HA070 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 SF07HA080 Nem pénzügyi vállalatok
009 SF07HA090    080-ból: KKV
010 SF07HA100  mikrovállalkozás
011 SF07HA110  kisvállalkozás
012 SF07HA120  középvállalkozás
013 SF07HA130 080-ból: kereskedelmi célú ingatlannal fedezett hitel
014 SF07HA140    080-ból: projektfinanszírozási hitel

015 SF07HA150                  ebből: kereskedelmi ingatlannal
   fedezett projektfinanszírozási hitel

016 SF07HA155    080-ból: Money market típusú hitel
017 SF07HA160 Forgóeszköz hitel
018 SF07HA170 Beruházási hitel
019 SF07HA180 Egyéb hitel
020 SF07HA190 Háztartások
021 SF07HA200  ebből: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek
022 SF07HA210  ebből: fogyasztási hitelek
023 SF07HA220 Háztartások - lakosság
024 SF07HA230  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
025 SF07HA240 Háztartások - önálló vállalkozók
026 SF07HA250 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
027 SF07HA260 Külföld
028 SF07HA270 ebből: hitelintézetek
029 SF07HA280           nem pénzügyi vállalatok
030 SF07HA290                   ebből: projektfinanszírozási hitel
031 SF07HA300           háztartások
032 SF07HA310                ebből: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek

033 SF07HA320 HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK 
TERMÉKTÍPUSOK SZERINTI ÖSSZETÉTELE

034 SF07HA330 Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb
035 SF07HA340 Lakáshitel - támogatott
036 SF07HA350 Szabad felhasználású jelzáloghitel
037 SF07HA360 Személyi hitel
038 SF07HA370 Gépjárműhitel
039 SF07HA380 Folyószámla hitel
040 SF07HA390 - ebből kártyahitel
041 SF07HA400 Áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel
042 SF07HA410 - ebből kártyahitel
043 SF07HA420 Egyéb hitel

044 SF07HA430 Háztartásoknak nyújtott hitelekből:  - kombinált konstrukciók

045 SF07HA440                                                     - LTP-vel kombinált konstrukciók

046 SF07HA450                                                     - egyéb kombinált konstrukciók

047 SF07HA460 Az adott negyedévben a kombinált konstrukciókra fizetett/fizetendő 
tőketörlesztések összege

048 SF07HA470 Az adott negyedévben a kombinált konstrukciókra fizetett/fizetendő 
kamattörlesztések összege

Tilos

SF07HA

Nagyságrend: forint

Tárgynegyedévi 
törlesztés 
összesen

ebből: 
előtörlesztés

Mód.
Sorszám

 A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Forint

Tárgynegyedévben eladott nem 
teljesítő követelés Egyéb 

állományváltozás

Tárgynegyedévi záró állomány

Jelmagyarázat

Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi nyitó 
állomány Tárgynegyedévi 

folyósítás 
Tárgynegyedévben 

vásárolt követelések

Tőketörlesztés Tárgynegyedévben leírt 
vagy elengedett követelés

Tárgynegyedévben eladott teljesítő 
követelés
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MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

bruttó érték nettó érték bruttó érték nettó érték bruttó érték nettó érték eladási ár bruttó érték nettó érték eladási ár db bruttó érték nettó érték

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 z

001 SF07HB010 Hitelek
002 SF07HB020 Jegybank
003 SF07HB030 Államháztartás
004 SF07HB040 ebből: központi kormányzat
005 SF07HB050           helyi önkormányzat
006 SF07HB060 Hitelintézetek
007 SF07HB070 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 SF07HB080 Nem pénzügyi vállalatok
009 SF07HB090    080-ból: KKV
010 SF07HB100  mikrovállalkozás
011 SF07HB110  kisvállalkozás
012 SF07HB120  középvállalkozás
013 SF07HB130 080-ból: kereskedelmi célú ingatlannal fedezett hitel
014 SF07HB140    080-ból: projektfinanszírozási hitel

015 SF07HB150                  ebből: kereskedelmi ingatlannal
   fedezett projektfinanszírozási hitel

016 SF07HB155    080-ból: Money market típusú hitel
017 SF07HB160 Forgóeszköz hitel
018 SF07HB170 Beruházási hitel
019 SF07HB180 Egyéb hitel
020 SF07HB190 Háztartások
021 SF07HB200  ebből: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek
022 SF07HB210  ebből: fogyasztási hitelek
023 SF07HB220 Háztartások - lakosság
024 SF07HB230  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
025 SF07HB240 Háztartások - önálló vállalkozók
026 SF07HB250 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
027 SF07HB260 Külföld
028 SF07HB270 ebből: hitelintézetek
029 SF07HB280           nem pénzügyi vállalatok
030 SF07HB290                   ebből: projektfinanszírozási hitel
031 SF07HB300           háztartások

032 SF07HB310                ebből: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek

033 SF07HB320 HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK 
TERMÉKTÍPUSOK SZERINTI ÖSSZETÉTELE

034 SF07HB330 Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb
035 SF07HB340 Lakáshitel - támogatott
036 SF07HB350 Szabad felhasználású jelzáloghitel
037 SF07HB360 Személyi hitel
038 SF07HB370 Gépjárműhitel
039 SF07HB380 Folyószámla hitel
040 SF07HB390 - ebből kártyahitel
041 SF07HB400 Áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel
042 SF07HB410 - ebből kártyahitel
043 SF07HB420 Egyéb hitel

044 SF07HB430 Háztartásoknak nyújtott hitelekből:  - kombinált konstrukciók

045 SF07HB440                                                     - LTP-vel kombinált 
konstrukciók

046 SF07HB450                                                     - egyéb kombinált 
konstrukciók

047 SF07HB460 Az adott negyedévben a kombinált konstrukciókra 
fizetett/fizetendő tőketörlesztések összege

048 SF07HB470 Az adott negyedévben a kombinált konstrukciókra 
fizetett/fizetendő kamattörlesztések összege

Tilos
Jelmagyarázat

Egyéb 
állományváltozás

Tárgynegyedévi záró állományTárgynegyedévben eladott teljesítő 
követelés

Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi nyitó 
állomány Tárgynegyedévi 

folyósítás 
Tárgynegyedévi 

törlesztés 
összesen

A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Deviza

Tárgynegyedévben 
vásárolt követelések Mód.

Tárgynegyedévben eladott nem 
teljesítő követelés

Tárgynegyedévben leírt 
vagy elengedett követelés

Tőketörlesztés

Sorszám
ebből: 

előtörlesztés

SF07HB 

Nagyságrend: forint
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Nagyságrend: forint

Kereskedési céllal 
tartott

Az eredménnyel 
szemben valós 

értéken értékeltnek 
megjelölt

Amortizált bekerülési 
érték

Fedezeti 
elszámolások

1 2 3 4 5 6 7
010 020 030 037 040 050 z

001 SF0801010 Származtatott ügyletek
002 SF0801020 Rövid pozíciók

003 SF0801030 Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

004 SF0801040 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
005 SF0801050 Betétek 
006 SF0801060 Központi bank
007 SF0801070 Folyószámlák / egynapos betétek
008 SF0801080 Lekötött betétek 
009 SF0801090 Felmondható betétek 
010 SF0801100 Visszavásárlási megállapodások
011 SF0801110 Államháztartás
012 SF0801120 Folyószámlák / egynapos betétek
013 SF0801130 Lekötött betétek 
014 SF0801140 Felmondható betétek 
015 SF0801150 Visszavásárlási megállapodások
016 SF0801160 Hitelintézetek
017 SF0801170 Folyószámlák / egynapos betétek
018 SF0801180 Lekötött betétek 
019 SF0801190 Felmondható betétek 
020 SF0801200 Visszavásárlási megállapodások
021 SF0801210 Egyéb pénzügyi vállalatok
022 SF0801220 Folyószámlák / egynapos betétek
023 SF0801230 Lekötött betétek 
024 SF0801240 Felmondható betétek 
025 SF0801250 Visszavásárlási megállapodások
026 SF0801260 Nem pénzügyi vállalatok
027 SF0801270 Folyószámlák / egynapos betétek
028 SF0801280 Lekötött betétek 
029 SF0801290 Felmondható betétek 
030 SF0801300 Visszavásárlási megállapodások
031 SF0801310 Háztartások
032 SF0801320 Folyószámlák / egynapos betétek
033 SF0801330 Lekötött betétek 
034 SF0801340 Felmondható betétek 
035 SF0801350 Visszavásárlási megállapodások
036 SF0801360 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
037 SF0801370 Folyószámlák / egynapos betétek
038 SF0801380 Lekötött betétek 
039 SF0801390 Felmondható betétek 
040 SF0801400 Visszavásárlási megállapodások
041 SF0801410 Külföld
042 SF0801420 Folyószámlák / egynapos betétek
043 SF0801430 Lekötött betétek 
044 SF0801440 Felmondható betétek 
045 SF0801450 Visszavásárlási megállapodások
046 SF0801460 Felvett hitelek
047 SF0801470 Központi bank
048 SF0801480 Államháztartás
049 SF0801490 Hitelintézetek
050 SF0801500 Egyéb pénzügyi vállalatok
051 SF0801510 Nem pénzügyi vállalatok
052 SF0801520 Háztartások
053 SF0801530 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
054 SF0801540 Külföld

055 SF0801550 Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

056 SF0801560 Letéti jegyek
057 SF0801570 Eszközfedezetű értékpapírok
058 SF0801580 Fedezett kötvények 
059 SF0801590 Hibrid szerződések

060 SF0801600 Egyéb kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok

061 SF0801610 Átváltható összetett pénzügyi instrumentumok

062 SF0801620 Nem átváltható
063 SF0801630 Egyéb pénzügyi kötelezettségek
064 SF0801640 PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK

Tilos
Jelmagyarázat

Mód.

 Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése
SF0801

Sorszám Sorkód Megnevezés

Könyv szerinti érték

Szerződés 
alapján lejáratkor 
fizetendő összeg

A hitelkockázat 
változásainak 
tulajdonítható 

halmozott valósérték-
változás összege
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MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

Nagyságrend: forint

Az eredménnyel szemben 
valós értéken értékeltnek 

megjelölt

Amortizált bekerülési 
értéken

1 2 3
010 020 z

001 SF0802010 Betétek 
002 SF0802015 Felvett hitelek
003 SF0802020 Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

004 SF0802030 ALÁRENDELT PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK 
ÖSSZESEN

Tilos

 Alárendelt pénzügyi kötelezettségek
SF0802

Könyv szerinti érték

Jelmagyarázat

Mód.
SorkódSorszám Megnevezés
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MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

Nagyságrend: forint

Névérték Mód.

1 2
010 z

001 SF0901010 Adott hitelnyújtási elkötelezettségek
002 SF0901021 ebből: nem teljesítő kitettségek
003 SF0901030 Központi bank
004 SF0901040 Államháztartás
005 SF0901050 Hitelintézetek
006 SF0901060 Egyéb pénzügyi vállalatok
007 SF0901070 Nem pénzügyi vállalatok
008 SF0901080 Háztartások
009 SF0901082 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
010 SF0901085 Külföld
011 SF0901090 Adott pénzügyi garanciavállalások
012 SF0901101 ebből: nem teljesítő kitettségek
013 SF0901110 Központi bank
014 SF0901120 Államháztartás
015 SF0901130 Hitelintézetek
016 SF0901140 Egyéb pénzügyi vállalatok
017 SF0901150 Nem pénzügyi vállalatok
018 SF0901160 Háztartások
019 SF0901162 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
020 SF0901165 Külföld
021 SF0901170 Egyéb adott kötelezettségvállalások
022 SF0901181 ebből: nem teljesítő kitettségek
023 SF0901190 Központi bank
024 SF0901200 Államháztartás
025 SF0901210 Hitelintézetek
026 SF0901220 Egyéb pénzügyi vállalatok
027 SF0901230 Nem pénzügyi vállalatok
028 SF0901240 Háztartások
029 SF0901242 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
030 SF0901245 Külföld

Tilos

SF0901 

Jelmagyarázat

Sorszám Sorkód Megnevezés

Mérlegen kívüli kötelezettségek ─ adott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb 
kötelezettségvállalások
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MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

Nagyságrend: forint
A garancia legmagasabb 

figyelembe vehető összege Névérték Mód.

1 2 3
010 020 z

001 SF0902010 Kapott hitelnyújtási elkötelezettségek
002 SF0902020 Központi bank
003 SF0902030 Államháztartás
004 SF0902040 Hitelintézetek
005 SF0902050 Egyéb pénzügyi vállalatok
006 SF0902060 Nem pénzügyi vállalatok
007 SF0902070 Háztartások

008 SF0902072 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
009 SF0902075 Külföld
010 SF0902080 Kapott pénzügyi garanciák
011 SF0902090 Központi bank
012 SF0902100 Államháztartás
013 SF0902110 Hitelintézetek
014 SF0902120 Egyéb pénzügyi vállalatok
015 SF0902130 Nem pénzügyi vállalatok
016 SF0902140 Háztartások

017 SF0902142 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
018 SF0902145 Külföld
019 SF0902150 Egyéb kapott kötelezettségvállalások 
020 SF0902160 Központi bank
021 SF0902170 Államháztartás
022 SF0902180 Hitelintézetek
023 SF0902190 Egyéb pénzügyi vállalatok
024 SF0902200 Nem pénzügyi vállalatok
025 SF0902210 Háztartások

026 SF0902212 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
027 SF0902215 Külföld

Tilos

SF0902

Jelmagyarázat

Sorszám Sorkód Megnevezés

 Mérlegen kívüli követelések ─ kapott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb kötelezettségvállalások
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MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

Nagyságrend: forint

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
010 020 030 040 050 060 070 080 090 z

001 SF12010 Tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok

002 SF12020 Egyedileg értékelt pénzügyi eszközökre képzett 
specifikus értékvesztés

003 SF12030 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
004 SF12040 Központi bank
005 SF12050 Államháztartás
006 SF12060 Hitelintézetek
007 SF12070 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 SF12080 Nem pénzügyi vállalatok
009 SF12090 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
010 SF12100 Külföld
011 SF12110 Hitelek
012 SF12120 Központi bank
013 SF12130 Államháztartás
014 SF12140 Hitelintézetek
015 SF12150 Egyéb pénzügyi vállalatok
016 SF12160 Nem pénzügyi vállalatok
017 SF12170 Háztartások
018 SF12180 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
019 SF12190 Külföld
020 SF12200 Előlegek
029 SF12210 Jegybanki és bankközi betétek
030 SF12220 Központi bank
031 SF12230 Hitelintézetek
032 SF12240 Külföld

033 SF12250 Csoportosan értékelt pénzügyi eszközökre képzett 
specifikus értékvesztés

034 SF12260 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
035 SF12270 Központi bank
036 SF12280 Államháztartás
037 SF12290 Hitelintézetek
038 SF12300 Egyéb pénzügyi vállalatok
039 SF12310 Nem pénzügyi vállalatok
040 SF12320 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
041 SF12330 Külföld
042 SF12340 Hitelek
043 SF12350 Központi bank
044 SF12360 Államháztartás
045 SF12370 Hitelintézetek
046 SF12380 Egyéb pénzügyi vállalatok
047 SF12390 Nem pénzügyi vállalatok
048 SF12400 Háztartások
049 SF12410 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
050 SF12420 Külföld
051 SF12430 Előlegek
060 SF12440 Jegybanki és bankközi betétek
061 SF12450 Központi bank
062 SF12460 Hitelintézetek
063 SF12470 Külföld

064 SF12480
Pénzügyi eszközökön felmerült, de még nem 
jelentett veszteségekre képzett csoportos 
értékvesztés

065 SF12490 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
066 SF12500 Hitelek
067 SF12510 Előlegek
068 SF12520 Jegybanki és bankközi betétek
069 SF12530 Összesen

Tilos

SF12 

Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés

Hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés változása és tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok értékvesztése

Jelmagyarázat

K
öz

ve
tle

nü
l a

z 
er

ed
m

én
yk

im
ut

at
ás

ba
n 

el
sz

ám
ol

t é
rt

ék
el

és
i k

or
re

kc
ió

k

N
yi

tó
 á

llo
m

án
y

A
z 

id
ős

za
k 

al
at

t a
 b

ec
sü

lt 
hi

te
le

zé
si

 
ve

sz
te

sé
ge

kr
e 

ké
pz

et
t ö

ss
ze

ge
kb

ől
 

sz
ár

m
az

ó 
nö

ve
ke

dé
s

A
z 

id
ős

za
k 

al
at

t a
 b

ec
sü

lt 
hi

te
le

zé
si

 
ve

sz
te

sé
ge

kr
e 

fe
ls

za
ba

dí
to

tt 
ös

sz
eg

ek
bő

l 
sz

ár
m

az
ó 

cs
ök

ke
né

s

Ér
té

kv
es

zt
és

i s
zá

m
lá

k 
kö

zö
tti

 á
tv

ez
et

és

Zá
ró

 á
llo

m
án

y

K
öz

ve
tle

nü
l a

z 
er

ed
m

én
yk

im
ut

at
ás

ba
n 

el
sz

ám
ol

t m
eg

té
rü

lé
se

k

A
z 

ér
té

kv
es

zt
és

se
l s

ze
m

be
n 

el
sz

ám
ol

t 
ös

sz
eg

ek
bő

l s
zá

rm
az

ó 
cs

ök
ke

né
s

Eg
yé

b 
m

ód
os

ítá
so

k

50



5888 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2016. évi 77. szám
 

MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

Nagyságrend: forint

Lakóingatlan Kereskedelmi 
ingatlan

Pénzeszközök 
[kibocsátott 
hitelviszonyt 
megtestesítő 

instrumentumok]

Egyéb

1 2 3 4 5 6
010 020 030 040 050 z

001 SF1301010 Hitelek 
002 SF1301020 ebből: Egyéb pénzügyi vállalatok
003 SF1301030 ebből: Nem pénzügyi vállalatok
004 SF1301040 ebből: Háztartások

Nagyságrend: forint
Könyv szerinti érték Mód

1 2
010 z

001 SF1302010 Értékesítésre tartott befektetett eszközök

002 SF1302020 Ingatlanok, gépek és berendezések
003 SF1302030 Befektetési célú ingatlanok

004 SF1302040 Tulajdoni részesedést- és hitelviszonyt
megtestesítő instrumentumok

005 SF1302050 Egyéb
006 SF1302060 Összesen

Nagyságrend: forint
Könyv szerinti érték Mód.

1 2
010 z

001 SF1303010 Jelzálog érvényesítése [tárgyi eszközök]

 Kapott biztosítékok és garanciák ─ Hitelek fedezetéül szolgáló biztosítékok és garanciák részletezése
SF1301

Egyéb biztosítékkal fedezett hitelek

Kapott pénzügyi 
garanciák

Jelzáloghitelek
[ingatlannal fedezett hitelek]

Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés

A biztosíték vagy garancia figyelembe vehető legmagasabb összege

SorkódSorszám Megnevezés

Kapott biztosítékok és garanciák ─ Az időszak alatt birtokbavétellel megszerzett és az adatszolgáltatás 
vonatkozási időpontjában a mérlegben szereplő biztosítékok

SF1302 

SorkódSorszám Megnevezés

 Kapott biztosítékok és garanciák ─ Birtokbavétellel megszerzett biztosítékok [tárgyi eszközök]

SF1303
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5889

MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

Nagyságrend: forint

1. szint 2. szint 3. szint 2. szint 3. szint 1. szint 2. szint 3. szint
1 2 3 4 5 6 7 8 9

010 020 030 040 050 060 070 080 z
001 SF14009 ESZKÖZÖK

002 SF14010 Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 

003 SF14020 Származtatott ügyletek

004 SF14030 Tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok

005 SF14040 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
006 SF14050 Hitelek 
007 SF14051 Előlegek 
008 SF14052 Jegybanki és bankközi betétek 

009 SF14060 Az eredménnyel szemben valós értéken 
értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök

010 SF14070 Tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok 

011 SF14080 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
012 SF14090 Hitelek
013 SF14091 Előlegek 
014 SF14092 Jegybanki és bankközi betétek 
015 SF14100 Értékesíthető pénzügyi eszközök

016 SF14110 Tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok

017 SF14120 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
018 SF14130 Hitelek
019 SF14131 Előlegek
020 SF14132 Jegybanki és bankközi betétek 

021 SF14140 Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások 

022 SF14149 KÖTELEZETTSÉGEK

023 SF14150 Kereskedési céllal tartott pénzügyi 
kötelezettségek

024 SF14160 Származtatott ügyletek
025 SF14170 Rövid pozíciók 
026 SF14180 Betétek 
027 SF14185 Felvett hitelek

028 SF14190 Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok

029 SF14200 Egyéb pénzügyi kötelezettségek 

030 SF14210 Az eredménnyel szemben valós értéken 
értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek 

031 SF14220 Betétek 
032 SF14225 Felvett hitelek

033 SF14230 Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok

034 SF14240 Egyéb pénzügyi kötelezettségek 

035 SF14250 Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások

Tilos

SF14
Valós érték hierarchia: valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok

Jelmagyarázat

Valós érték hierarchia Valós érték változása 
az időszak alatt

A valósérték-változás halmozott 
összege adózás előtt Mód.

Sorszám Sorkód Megnevezés

52



5890 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2016. évi 77. szám
 

MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NY, SOLO_FINREP_NY_AE, SOLO_FINREP_H, SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon belül 
késedelmes, de nem 
valószínű, hogy fizet

61- 90 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160

001 SF1801010 Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra 
szóló betétek

002 SF1801020 Jegybank
003 SF1801030 Hitelintézetek
004 SF1801040 Külföld
005 SF1801050 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
006 SF1801060 Jegybank
007 SF1801070 Államháztartás
008 SF1801080 ebből: központi kormányzat
009 SF1801090           helyi önkormányzat
010 SF1801100 Hitelintézetek
011 SF1801110 Egyéb pénzügyi vállalatok
012 SF1801120 Nem pénzügyi vállalatok
013 SF1801130 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
014 SF1801140 Külföld
015 SF1801150 Jegybanki és bankközi betétek
016 SF1801160 Jegybank
017 SF1801170 Hitelintézetek
018 SF1801180 Külföld
019 SF1801190 Hitelek
020 SF1801200 Jegybank
021 SF1801210 Államháztartás
022 SF1801220 ebből központi kormányzat
023 SF1801230          helyi önkormányzat
024 SF1801240 Hitelintézetek
025 SF1801250 Egyéb pénzügyi vállalatok
026 SF1801260 Nem pénzügyi vállalatok
027 SF1801270    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
028 SF1801280 mikrovállalkozás
029 SF1801290 kisvállalkozás
030 SF1801300 középvállalkozás

031 SF1801310 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlannal fedezett 
hitel

032 SF1801320 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel
033 SF1801330             ebből: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel
034 SF1801340 Forgóeszközhitel
035 SF1801350 Beurházási hitel
036 SF1801360 Egyéb hitel
037 SF1801370 Háztartások
038 SF1801380 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek
039 SF1801390                     fogyasztási hitelek
040 SF1801400     Lakosság
041 SF1801410  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
042 SF1801420  Önálló vállalkozók
043 SF1801430 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
044 SF1801440 Külföld
045 SF1801450 ebből: hitelintézetek
046 SF1801460           nem pénzügyi vállalatok
047 SF1801470                   ebből: projektfinanszírozási hitel
048 SF1801480           háztartások
049 SF1801490                ebből: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek

050 SF1801500 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN A 
KERESKEDÉSI CÉLÚAK KIVÉTELÉVEL (010+050+150+190)

051 SF1801510 Hitelnyújtási elkötelezettségek
052 SF1801520 Pénzügyi garanciavállalások
053 SF1801530 Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások

054 SF1801540 MÉRLEGEN KÍVÜLI KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (510+520+530)

055 SF1801550 HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKTÍPUSONKÉNTI 
ÖSSZETÉTELE

056 SF1801560 Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb
057 SF1801570 Lakáshitel - támogatott
058 SF1801580 Szabad felhasználású jelzáloghitel
059 SF1801590 Személyi hitel
060 SF1801600 Gépjárműhitel
061 SF1801610 Folyószámla hitel
062 SF1801620 - ebből kártyahitel
063 SF1801630 Áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel
064 SF1801640 - ebből kártyahitel
065 SF1801650 Egyéb hitel

Tilos

 Teljesítő és nem teljesítő kitettségek - Összesen
SF1801

Sorkód Megnevezés

Bruttó könyv szerinti érték

a legrégebbi hátralék szerint

Sorszám

a legrégebbi hátralék szerint

070. oszlopból: 
CRR 178. cikk 

szerinti "default" 
állomány

070. oszlopból: 
értékvesztett 

állomány

Nem teljesítő 
kitettségek 
összesen

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű hogy 

fizet

Jelmagyarázat

Teljesítő és 
nem teljesítő 

kitettség 
összesen

Teljesítő kitettségek Nem teljesítő kitettségek

Teljesítő 
kitettségek 
összesen 

Nem 
késedelmes
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5891

MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NY, SOLO_FINREP_NY_AE, SOLO_FINREP_H, SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

001 SF1801010 Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra 
szóló betétek

002 SF1801020 Jegybank
003 SF1801030 Hitelintézetek
004 SF1801040 Külföld
005 SF1801050 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
006 SF1801060 Jegybank
007 SF1801070 Államháztartás
008 SF1801080 ebből: központi kormányzat
009 SF1801090           helyi önkormányzat
010 SF1801100 Hitelintézetek
011 SF1801110 Egyéb pénzügyi vállalatok
012 SF1801120 Nem pénzügyi vállalatok
013 SF1801130 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
014 SF1801140 Külföld
015 SF1801150 Jegybanki és bankközi betétek
016 SF1801160 Jegybank
017 SF1801170 Hitelintézetek
018 SF1801180 Külföld
019 SF1801190 Hitelek
020 SF1801200 Jegybank
021 SF1801210 Államháztartás
022 SF1801220 ebből központi kormányzat
023 SF1801230          helyi önkormányzat
024 SF1801240 Hitelintézetek
025 SF1801250 Egyéb pénzügyi vállalatok
026 SF1801260 Nem pénzügyi vállalatok
027 SF1801270    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
028 SF1801280 mikrovállalkozás
029 SF1801290 kisvállalkozás
030 SF1801300 középvállalkozás

031 SF1801310 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlannal fedezett 
hitel

032 SF1801320 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel
033 SF1801330             ebből: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel
034 SF1801340 Forgóeszközhitel
035 SF1801350 Beurházási hitel
036 SF1801360 Egyéb hitel
037 SF1801370 Háztartások
038 SF1801380 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek
039 SF1801390                     fogyasztási hitelek
040 SF1801400     Lakosság
041 SF1801410  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
042 SF1801420  Önálló vállalkozók
043 SF1801430 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
044 SF1801440 Külföld
045 SF1801450 ebből: hitelintézetek
046 SF1801460           nem pénzügyi vállalatok
047 SF1801470                   ebből: projektfinanszírozási hitel
048 SF1801480           háztartások
049 SF1801490                ebből: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek

050 SF1801500 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN A 
KERESKEDÉSI CÉLÚAK KIVÉTELÉVEL (010+050+150+190)

051 SF1801510 Hitelnyújtási elkötelezettségek
052 SF1801520 Pénzügyi garanciavállalások
053 SF1801530 Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások

054 SF1801540 MÉRLEGEN KÍVÜLI KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (510+520+530)

055 SF1801550 HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKTÍPUSONKÉNTI 
ÖSSZETÉTELE

056 SF1801560 Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb
057 SF1801570 Lakáshitel - támogatott
058 SF1801580 Szabad felhasználású jelzáloghitel
059 SF1801590 Személyi hitel
060 SF1801600 Gépjárműhitel
061 SF1801610 Folyószámla hitel
062 SF1801620 - ebből kártyahitel
063 SF1801630 Áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel
064 SF1801640 - ebből kártyahitel
065 SF1801650 Egyéb hitel

Tilos

 Teljesítő és nem teljesítő kitettségek - Összesen
SF1801

Sorkód MegnevezésSorszám

Jelmagyarázat

30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

61- 90 napon belül 
késedelmes, de nem 
valószínű, hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

SF1801

Értékvesztés, a hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege és céltartalék

Teljesítő kitettségek után Nem teljesítő kitettségek után

Nem teljesítő 
kitettségek 

után összesen

Nem késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint

Teljesítő 
kitettségek után 

összesen 

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint

Teljesítő és nem teljesítő kitettségek - Összesen (folytatás)

Értékvesztés, 
valósérték 

változás  és 
céltartalék 
összesen
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MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NY, SOLO_FINREP_NY_AE, SOLO_FINREP_H, SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

001 SF1801010 Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra 
szóló betétek

002 SF1801020 Jegybank
003 SF1801030 Hitelintézetek
004 SF1801040 Külföld
005 SF1801050 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
006 SF1801060 Jegybank
007 SF1801070 Államháztartás
008 SF1801080 ebből: központi kormányzat
009 SF1801090           helyi önkormányzat
010 SF1801100 Hitelintézetek
011 SF1801110 Egyéb pénzügyi vállalatok
012 SF1801120 Nem pénzügyi vállalatok
013 SF1801130 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
014 SF1801140 Külföld
015 SF1801150 Jegybanki és bankközi betétek
016 SF1801160 Jegybank
017 SF1801170 Hitelintézetek
018 SF1801180 Külföld
019 SF1801190 Hitelek
020 SF1801200 Jegybank
021 SF1801210 Államháztartás
022 SF1801220 ebből központi kormányzat
023 SF1801230          helyi önkormányzat
024 SF1801240 Hitelintézetek
025 SF1801250 Egyéb pénzügyi vállalatok
026 SF1801260 Nem pénzügyi vállalatok
027 SF1801270    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
028 SF1801280 mikrovállalkozás
029 SF1801290 kisvállalkozás
030 SF1801300 középvállalkozás

031 SF1801310 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlannal fedezett 
hitel

032 SF1801320 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel
033 SF1801330             ebből: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel
034 SF1801340 Forgóeszközhitel
035 SF1801350 Beurházási hitel
036 SF1801360 Egyéb hitel
037 SF1801370 Háztartások
038 SF1801380 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek
039 SF1801390                     fogyasztási hitelek
040 SF1801400     Lakosság
041 SF1801410  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
042 SF1801420  Önálló vállalkozók
043 SF1801430 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
044 SF1801440 Külföld
045 SF1801450 ebből: hitelintézetek
046 SF1801460           nem pénzügyi vállalatok
047 SF1801470                   ebből: projektfinanszírozási hitel
048 SF1801480           háztartások
049 SF1801490                ebből: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek

050 SF1801500 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN A 
KERESKEDÉSI CÉLÚAK KIVÉTELÉVEL (010+050+150+190)

051 SF1801510 Hitelnyújtási elkötelezettségek
052 SF1801520 Pénzügyi garanciavállalások
053 SF1801530 Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások

054 SF1801540 MÉRLEGEN KÍVÜLI KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (510+520+530)

055 SF1801550 HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKTÍPUSONKÉNTI 
ÖSSZETÉTELE

056 SF1801560 Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb
057 SF1801570 Lakáshitel - támogatott
058 SF1801580 Szabad felhasználású jelzáloghitel
059 SF1801590 Személyi hitel
060 SF1801600 Gépjárműhitel
061 SF1801610 Folyószámla hitel
062 SF1801620 - ebből kártyahitel
063 SF1801630 Áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel
064 SF1801640 - ebből kártyahitel
065 SF1801650 Egyéb hitel

Tilos

 Teljesítő és nem teljesítő kitettségek - Összesen
SF1801

Sorkód MegnevezésSorszám

Jelmagyarázat

Nagyságrend: forint

30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de nem 
valószínű, hogy fizet 

31 - 60 napon belül 
késedelmes, de nem 
valószínű, hogy fizet

61 - 90 napon belül 
késedelmes, de nem 

valószínű, hogy 
fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 z

Mód.

SF1801

Nem késedelmes, 
de nem valószínű 

hogy fizet

Teljesítő 
kitettségek után 

összesen 

a legrégebbi hátralék szerint

Teljesítő és nem teljesítő kitettségek - Összesen (folytatás)

Fedezetek értéke a kitettség könyv szerinti értékének erejéig

a legrégebbi hátralék szerint
Nem teljesítő kitettségek után

Teljesítő és 
nem teljesítő 
kitettségek 

után összesen

Teljesítő kitettségek után

Nem teljesítő 
kitettségek után 

összesen

Nem 
késedelmes
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5893

MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NY, SOLO_FINREP_NY_AE, SOLO_FINREP_H, SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon belül 
késedelmes, de nem 
valószínű, hogy fizet

61- 90 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160

001 SF1802010 Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra 
szóló betétek

002 SF1802020 Jegybank
003 SF1802030 Hitelintézetek
004 SF1802040 Külföld
005 SF1802050 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
006 SF1802060 Jegybank
007 SF1802070 Államháztartás
008 SF1802080 ebből: központi kormányzat
009 SF1802090           helyi önkormányzat
010 SF1802100 Hitelintézetek
011 SF1802110 Egyéb pénzügyi vállalatok
012 SF1802120 Nem pénzügyi vállalatok
013 SF1802130 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
014 SF1802140 Külföld
015 SF1802150 Jegybanki és bankközi betétek
016 SF1802160 Jegybank
017 SF1802170 Hitelintézetek
018 SF1802180 Külföld
019 SF1802190 Hitelek
020 SF1802200 Jegybank
021 SF1802210 Államháztartás
022 SF1802220 ebből központi kormányzat
023 SF1802230          helyi önkormányzat
024 SF1802240 Hitelintézetek
025 SF1802250 Egyéb pénzügyi vállalatok
026 SF1802260 Nem pénzügyi vállalatok
027 SF1802270    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
028 SF1802280 mikrovállalkozás
029 SF1802290 kisvállalkozás
030 SF1802300 középvállalkozás

031 SF1802310 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlannal 
fedezett hitel

032 SF1802320 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel
033 SF1802330        ebből: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel
034 SF1802340 Forgóeszközhitel
035 SF1802350 Beurházási hitel
036 SF1802360 Egyéb hitel
037 SF1802370 Háztartások
038 SF1802380 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek
039 SF1802390                     fogyasztási hitelek
040 SF1802400     Lakosság
041 SF1802410  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
042 SF1802420  Önálló vállalkozók
043 SF1802430 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
044 SF1802440 Külföld
045 SF1802450 ebből: hitelintézetek
046 SF1802460           nem pénzügyi vállalatok
047 SF1802470                   ebből: projektfinanszírozási hitel
048 SF1802480           háztartások
049 SF1802490                ebből: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek

050 SF1802500
HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK 
ÖSSZESEN A KERESKEDÉSI CÉLÚAK KIVÉTELÉVEL 
(010+050+150+190)

051 SF1802510 Hitelnyújtási elkötelezettségek
052 SF1802520 Pénzügyi garanciavállalások
053 SF1802530 Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások

054 SF1802540 MÉRLEGEN KÍVÜLI KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (510+520+530)

055 SF1802550 HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK 
TERMÉKTÍPUSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE

056 SF1802560 Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb
057 SF1802570 Lakáshitel - támogatott
058 SF1802580 Szabad felhasználású jelzáloghitel
059 SF1802590 Személyi hitel
060 SF1802600 Gépjárműhitel
061 SF1802610 Folyószámla hitel
062 SF1802620 - ebből kártyahitel
063 SF1802630 Áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel
064 SF1802640 - ebből kártyahitel
065 SF1802650 Egyéb hitel

Tilos

SF1802 

Sorkód Megnevezés

Bruttó könyv szerinti érték

a legrégebbi hátralék szerint

Teljesítő és nem teljesítő kitettségek - Forint

a legrégebbi hátralék szerint

070. oszlopból: 
CRR 178. cikk 

szerinti "default" 
állomány

Sorszám
Teljesítő 

kitettségek 
összesen 

Nem 
késedelmes

Nem teljesítő 
kitettségek 
összesen

Nem teljesítő kitettségek

Jelmagyarázat

Teljesítő és 
nem teljesítő 

kitettség 
összesen

Teljesítő kitettségek

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű hogy 

fizet

070. oszlopból: 
értékvesztett 

állomány
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MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NY, SOLO_FINREP_NY_AE, SOLO_FINREP_H, SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

001 SF1802010 Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra 
szóló betétek

002 SF1802020 Jegybank
003 SF1802030 Hitelintézetek
004 SF1802040 Külföld
005 SF1802050 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
006 SF1802060 Jegybank
007 SF1802070 Államháztartás
008 SF1802080 ebből: központi kormányzat
009 SF1802090           helyi önkormányzat
010 SF1802100 Hitelintézetek
011 SF1802110 Egyéb pénzügyi vállalatok
012 SF1802120 Nem pénzügyi vállalatok
013 SF1802130 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
014 SF1802140 Külföld
015 SF1802150 Jegybanki és bankközi betétek
016 SF1802160 Jegybank
017 SF1802170 Hitelintézetek
018 SF1802180 Külföld
019 SF1802190 Hitelek
020 SF1802200 Jegybank
021 SF1802210 Államháztartás
022 SF1802220 ebből központi kormányzat
023 SF1802230          helyi önkormányzat
024 SF1802240 Hitelintézetek
025 SF1802250 Egyéb pénzügyi vállalatok
026 SF1802260 Nem pénzügyi vállalatok
027 SF1802270    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
028 SF1802280 mikrovállalkozás
029 SF1802290 kisvállalkozás
030 SF1802300 középvállalkozás

031 SF1802310 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlannal 
fedezett hitel

032 SF1802320 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel
033 SF1802330        ebből: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel
034 SF1802340 Forgóeszközhitel
035 SF1802350 Beurházási hitel
036 SF1802360 Egyéb hitel
037 SF1802370 Háztartások
038 SF1802380 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek
039 SF1802390                     fogyasztási hitelek
040 SF1802400     Lakosság
041 SF1802410  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
042 SF1802420  Önálló vállalkozók
043 SF1802430 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
044 SF1802440 Külföld
045 SF1802450 ebből: hitelintézetek
046 SF1802460           nem pénzügyi vállalatok
047 SF1802470                   ebből: projektfinanszírozási hitel
048 SF1802480           háztartások
049 SF1802490                ebből: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek

050 SF1802500
HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK 
ÖSSZESEN A KERESKEDÉSI CÉLÚAK KIVÉTELÉVEL 
(010+050+150+190)

051 SF1802510 Hitelnyújtási elkötelezettségek
052 SF1802520 Pénzügyi garanciavállalások
053 SF1802530 Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások

054 SF1802540 MÉRLEGEN KÍVÜLI KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (510+520+530)

055 SF1802550 HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK 
TERMÉKTÍPUSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE

056 SF1802560 Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb
057 SF1802570 Lakáshitel - támogatott
058 SF1802580 Szabad felhasználású jelzáloghitel
059 SF1802590 Személyi hitel
060 SF1802600 Gépjárműhitel
061 SF1802610 Folyószámla hitel
062 SF1802620 - ebből kártyahitel
063 SF1802630 Áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel
064 SF1802640 - ebből kártyahitel
065 SF1802650 Egyéb hitel

Tilos

SF1802 

Sorkód Megnevezés

Teljesítő és nem teljesítő kitettségek - Forint

Sorszám

Jelmagyarázat

30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

61- 90 napon belül 
késedelmes, de nem 
valószínű, hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

Értékvesztés, a hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege és céltartalék

Teljesítő 
kitettségek után 

összesen 

Nem 
késedelmes

Teljesítő kitettségek után Nem teljesítő kitettségek után

Nem teljesítő 
kitettségek 

után összesen

Nem késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
Értékvesztés, 

valósérték 
változás  és 
céltartalék 
összesen

SF1802 
Teljesítő és nem teljesítő kitettségek - Forint (folytatás)

a legrégebbi hátralék szerint
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MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NY, SOLO_FINREP_NY_AE, SOLO_FINREP_H, SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

001 SF1802010 Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra 
szóló betétek

002 SF1802020 Jegybank
003 SF1802030 Hitelintézetek
004 SF1802040 Külföld
005 SF1802050 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
006 SF1802060 Jegybank
007 SF1802070 Államháztartás
008 SF1802080 ebből: központi kormányzat
009 SF1802090           helyi önkormányzat
010 SF1802100 Hitelintézetek
011 SF1802110 Egyéb pénzügyi vállalatok
012 SF1802120 Nem pénzügyi vállalatok
013 SF1802130 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
014 SF1802140 Külföld
015 SF1802150 Jegybanki és bankközi betétek
016 SF1802160 Jegybank
017 SF1802170 Hitelintézetek
018 SF1802180 Külföld
019 SF1802190 Hitelek
020 SF1802200 Jegybank
021 SF1802210 Államháztartás
022 SF1802220 ebből központi kormányzat
023 SF1802230          helyi önkormányzat
024 SF1802240 Hitelintézetek
025 SF1802250 Egyéb pénzügyi vállalatok
026 SF1802260 Nem pénzügyi vállalatok
027 SF1802270    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
028 SF1802280 mikrovállalkozás
029 SF1802290 kisvállalkozás
030 SF1802300 középvállalkozás

031 SF1802310 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlannal 
fedezett hitel

032 SF1802320 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel
033 SF1802330        ebből: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel
034 SF1802340 Forgóeszközhitel
035 SF1802350 Beurházási hitel
036 SF1802360 Egyéb hitel
037 SF1802370 Háztartások
038 SF1802380 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek
039 SF1802390                     fogyasztási hitelek
040 SF1802400     Lakosság
041 SF1802410  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
042 SF1802420  Önálló vállalkozók
043 SF1802430 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
044 SF1802440 Külföld
045 SF1802450 ebből: hitelintézetek
046 SF1802460           nem pénzügyi vállalatok
047 SF1802470                   ebből: projektfinanszírozási hitel
048 SF1802480           háztartások
049 SF1802490                ebből: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek

050 SF1802500
HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK 
ÖSSZESEN A KERESKEDÉSI CÉLÚAK KIVÉTELÉVEL 
(010+050+150+190)

051 SF1802510 Hitelnyújtási elkötelezettségek
052 SF1802520 Pénzügyi garanciavállalások
053 SF1802530 Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások

054 SF1802540 MÉRLEGEN KÍVÜLI KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (510+520+530)

055 SF1802550 HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK 
TERMÉKTÍPUSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE

056 SF1802560 Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb
057 SF1802570 Lakáshitel - támogatott
058 SF1802580 Szabad felhasználású jelzáloghitel
059 SF1802590 Személyi hitel
060 SF1802600 Gépjárműhitel
061 SF1802610 Folyószámla hitel
062 SF1802620 - ebből kártyahitel
063 SF1802630 Áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel
064 SF1802640 - ebből kártyahitel
065 SF1802650 Egyéb hitel

Tilos

SF1802 

Sorkód Megnevezés

Teljesítő és nem teljesítő kitettségek - Forint

Sorszám

Jelmagyarázat

Nagyságrend: forint

30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de nem 
valószínű, hogy fizet 

31 - 60 napon belül 
késedelmes, de nem 
valószínű, hogy fizet

61 - 90 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 z

SF1802 

Teljesítő kitettségek után

Teljesítő és nem teljesítő kitettségek - Forint (folytatás)

Mód.Teljesítő 
kitettségek után 

összesen 

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
Nem teljesítő kitettségek után

Teljesítő és 
nem teljesítő 
kitettségek 

után összesen

a legrégebbi hátralék szerint

Nem teljesítő 
kitettségek után 

összesen

Fedezetek értéke a kitettség könyv szerinti értékének erejéig

Nem késedelmes, 
de nem valószínű 

hogy fizet
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MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NY, SOLO_FINREP_NY_AE, SOLO_FINREP_H, SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon belül 
késedelmes, de nem 
valószínű, hogy fizet

61- 90 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160

001 SF1803010 Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra 
szóló betétek

002 SF1803020 Jegybank
003 SF1803030 Hitelintézetek
004 SF1803040 Külföld
005 SF1803050 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
006 SF1803060 Jegybank
007 SF1803070 Államháztartás
008 SF1803080 ebből: központi kormányzat
009 SF1803090           helyi önkormányzat
010 SF1803100 Hitelintézetek
011 SF1803110 Egyéb pénzügyi vállalatok
012 SF1803120 Nem pénzügyi vállalatok
013 SF1803130 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
014 SF1803140 Külföld
015 SF1803150 Jegybanki és bankközi betétek
016 SF1803160 Jegybank
017 SF1803170 Hitelintézetek
018 SF1803180 Külföld
019 SF1803190 Hitelek
020 SF1803200 Jegybank
021 SF1803210 Államháztartás
022 SF1803220 ebből központi kormányzat
023 SF1803230          helyi önkormányzat
024 SF1803240 Hitelintézetek
025 SF1803250 Egyéb pénzügyi vállalatok
026 SF1803260 Nem pénzügyi vállalatok
027 SF1803270    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
028 SF1803280 mikrovállalkozás
029 SF1803290 kisvállalkozás
030 SF1803300 középvállalkozás

031 SF1803310 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlannal fedezett 
hitel

032 SF1803320 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel
033 SF1803330    ebből: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel
034 SF1803340 Forgóeszközhitel
035 SF1803350 Beurházási hitel
036 SF1803360 Egyéb hitel
037 SF1803370 Háztartások
038 SF1803380 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek
039 SF1803390                     fogyasztási hitelek
040 SF1803400     Lakosság
041 SF1803410  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
042 SF1803420  Önálló vállalkozók
043 SF1803430 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
044 SF1803440 Külföld
045 SF1803450 ebből: hitelintézetek
046 SF1803460           nem pénzügyi vállalatok
047 SF1803470                   ebből: projektfinanszírozási hitel
048 SF1803480           háztartások
049 SF1803490                ebből: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek

050 SF1803500
HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK 
ÖSSZESEN A KERESKEDÉSI CÉLÚAK KIVÉTELÉVEL 
(010+050+150+190)

051 SF1803510 Hitelnyújtási elkötelezettségek
052 SF1803520 Pénzügyi garanciavállalások
053 SF1803530 Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások

054 SF1803540 MÉRLEGEN KÍVÜLI KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (510+520+530)

055 SF1803550 HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK 
TERMÉKTÍPUSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE

056 SF1803560 Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb
057 SF1803570 Lakáshitel - támogatott
058 SF1803580 Szabad felhasználású jelzáloghitel
059 SF1803590 Személyi hitel
060 SF1803600 Gépjárműhitel
061 SF1803610 Folyószámla hitel
062 SF1803620 - ebből kártyahitel
063 SF1803630 Áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel
064 SF1803640 - ebből kártyahitel
065 SF1803650 Egyéb hitel

Tilos

SF1803

Sorkód Megnevezés

Bruttó könyv szerinti érték

a legrégebbi hátralék szerint

Nem teljesítő 
kitettségek 
összesen

Teljesítő és nem teljesítő kitettségek - Deviza

Sorszám

a legrégebbi hátralék szerint

070. oszlopból: 
CRR 178. cikk 

szerinti "default" 
állomány

Teljesítő kitettségek Nem teljesítő kitettségek

Teljesítő 
kitettségek 
összesen 

Nem 
késedelmes

070. oszlopból: 
értékvesztett 

állomány

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű hogy 

fizet

Jelmagyarázat

Teljesítő és 
nem teljesítő 

kitettség 
összesen
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5897

MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NY, SOLO_FINREP_NY_AE, SOLO_FINREP_H, SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

001 SF1803010 Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra 
szóló betétek

002 SF1803020 Jegybank
003 SF1803030 Hitelintézetek
004 SF1803040 Külföld
005 SF1803050 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
006 SF1803060 Jegybank
007 SF1803070 Államháztartás
008 SF1803080 ebből: központi kormányzat
009 SF1803090           helyi önkormányzat
010 SF1803100 Hitelintézetek
011 SF1803110 Egyéb pénzügyi vállalatok
012 SF1803120 Nem pénzügyi vállalatok
013 SF1803130 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
014 SF1803140 Külföld
015 SF1803150 Jegybanki és bankközi betétek
016 SF1803160 Jegybank
017 SF1803170 Hitelintézetek
018 SF1803180 Külföld
019 SF1803190 Hitelek
020 SF1803200 Jegybank
021 SF1803210 Államháztartás
022 SF1803220 ebből központi kormányzat
023 SF1803230          helyi önkormányzat
024 SF1803240 Hitelintézetek
025 SF1803250 Egyéb pénzügyi vállalatok
026 SF1803260 Nem pénzügyi vállalatok
027 SF1803270    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
028 SF1803280 mikrovállalkozás
029 SF1803290 kisvállalkozás
030 SF1803300 középvállalkozás

031 SF1803310 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlannal fedezett 
hitel

032 SF1803320 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel
033 SF1803330    ebből: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel
034 SF1803340 Forgóeszközhitel
035 SF1803350 Beurházási hitel
036 SF1803360 Egyéb hitel
037 SF1803370 Háztartások
038 SF1803380 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek
039 SF1803390                     fogyasztási hitelek
040 SF1803400     Lakosság
041 SF1803410  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
042 SF1803420  Önálló vállalkozók
043 SF1803430 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
044 SF1803440 Külföld
045 SF1803450 ebből: hitelintézetek
046 SF1803460           nem pénzügyi vállalatok
047 SF1803470                   ebből: projektfinanszírozási hitel
048 SF1803480           háztartások
049 SF1803490                ebből: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek

050 SF1803500
HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK 
ÖSSZESEN A KERESKEDÉSI CÉLÚAK KIVÉTELÉVEL 
(010+050+150+190)

051 SF1803510 Hitelnyújtási elkötelezettségek
052 SF1803520 Pénzügyi garanciavállalások
053 SF1803530 Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások

054 SF1803540 MÉRLEGEN KÍVÜLI KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (510+520+530)

055 SF1803550 HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK 
TERMÉKTÍPUSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE

056 SF1803560 Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb
057 SF1803570 Lakáshitel - támogatott
058 SF1803580 Szabad felhasználású jelzáloghitel
059 SF1803590 Személyi hitel
060 SF1803600 Gépjárműhitel
061 SF1803610 Folyószámla hitel
062 SF1803620 - ebből kártyahitel
063 SF1803630 Áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel
064 SF1803640 - ebből kártyahitel
065 SF1803650 Egyéb hitel

Tilos

SF1803

Sorkód Megnevezés

Teljesítő és nem teljesítő kitettségek - Deviza

Sorszám

Jelmagyarázat

30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

61- 90 napon belül 
késedelmes, de nem 
valószínű, hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

Értékvesztés, a hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege és céltartalék

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerinta legrégebbi hátralék szerint
Értékvesztés, 

valósérték 
változás  és 
céltartalék 
összesen

Teljesítő kitettségek után Nem teljesítő kitettségek után

Teljesítő 
kitettségek után 

összesen 

Nem teljesítő 
kitettségek 

után összesen

Nem késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

SF1803
Teljesítő és nem teljesítő kitettségek - Deviza (folytatás)
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MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NY, SOLO_FINREP_NY_AE, SOLO_FINREP_H, SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

001 SF1803010 Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra 
szóló betétek

002 SF1803020 Jegybank
003 SF1803030 Hitelintézetek
004 SF1803040 Külföld
005 SF1803050 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
006 SF1803060 Jegybank
007 SF1803070 Államháztartás
008 SF1803080 ebből: központi kormányzat
009 SF1803090           helyi önkormányzat
010 SF1803100 Hitelintézetek
011 SF1803110 Egyéb pénzügyi vállalatok
012 SF1803120 Nem pénzügyi vállalatok
013 SF1803130 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
014 SF1803140 Külföld
015 SF1803150 Jegybanki és bankközi betétek
016 SF1803160 Jegybank
017 SF1803170 Hitelintézetek
018 SF1803180 Külföld
019 SF1803190 Hitelek
020 SF1803200 Jegybank
021 SF1803210 Államháztartás
022 SF1803220 ebből központi kormányzat
023 SF1803230          helyi önkormányzat
024 SF1803240 Hitelintézetek
025 SF1803250 Egyéb pénzügyi vállalatok
026 SF1803260 Nem pénzügyi vállalatok
027 SF1803270    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
028 SF1803280 mikrovállalkozás
029 SF1803290 kisvállalkozás
030 SF1803300 középvállalkozás

031 SF1803310 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlannal fedezett 
hitel

032 SF1803320 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel
033 SF1803330    ebből: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel
034 SF1803340 Forgóeszközhitel
035 SF1803350 Beurházási hitel
036 SF1803360 Egyéb hitel
037 SF1803370 Háztartások
038 SF1803380 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek
039 SF1803390                     fogyasztási hitelek
040 SF1803400     Lakosság
041 SF1803410  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
042 SF1803420  Önálló vállalkozók
043 SF1803430 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
044 SF1803440 Külföld
045 SF1803450 ebből: hitelintézetek
046 SF1803460           nem pénzügyi vállalatok
047 SF1803470                   ebből: projektfinanszírozási hitel
048 SF1803480           háztartások
049 SF1803490                ebből: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek

050 SF1803500
HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK 
ÖSSZESEN A KERESKEDÉSI CÉLÚAK KIVÉTELÉVEL 
(010+050+150+190)

051 SF1803510 Hitelnyújtási elkötelezettségek
052 SF1803520 Pénzügyi garanciavállalások
053 SF1803530 Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások

054 SF1803540 MÉRLEGEN KÍVÜLI KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (510+520+530)

055 SF1803550 HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK 
TERMÉKTÍPUSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE

056 SF1803560 Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb
057 SF1803570 Lakáshitel - támogatott
058 SF1803580 Szabad felhasználású jelzáloghitel
059 SF1803590 Személyi hitel
060 SF1803600 Gépjárműhitel
061 SF1803610 Folyószámla hitel
062 SF1803620 - ebből kártyahitel
063 SF1803630 Áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel
064 SF1803640 - ebből kártyahitel
065 SF1803650 Egyéb hitel

Tilos

SF1803

Sorkód Megnevezés

Teljesítő és nem teljesítő kitettségek - Deviza

Sorszám

Jelmagyarázat

Nagyságrend: forint

30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de nem 
valószínű, hogy fizet 

31 - 60 napon belül 
késedelmes, de nem 
valószínű, hogy fizet

61 - 90 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 z

SF1803

a legrégebbi hátralék szerint

Mód.Teljesítő 
kitettségek után 

összesen 

Nem 
késedelmes

Teljesítő és 
nem teljesítő 
kitettségek 

után összesen

Teljesítő kitettségek után

Nem késedelmes, 
de nem valószínű 

hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint

Nem teljesítő 
kitettségek után 

összesen

Teljesítő és nem teljesítő kitettségek - Deviza (folytatás)

Fedezetek értéke a kitettség könyv szerinti értékének erejéig
Nem teljesítő kitettségek után
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5899

MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NY, SOLO_FINREP_NY_AE, SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 nap 1 év felett

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150

001 SF1901010 Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra 
szóló betétek

002 SF1901020 Jegybank
003 SF1901030 Hitelintézetek
004 SF1901040 Külföld
005 SF1901050 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
006 SF1901060 Jegybank
007 SF1901070 Államháztartás
008 SF1901080 ebből: központi kormányzat
009 SF1901090           helyi önkormányzat
010 SF1901100 Hitelintézetek
011 SF1901110 Egyéb pénzügyi vállalatok
012 SF1901120 Nem pénzügyi vállalatok
013 SF1901130 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
014 SF1901140 Külföld
015 SF1901150 Jegybanki és bankközi betétek
016 SF1901160 Jegybank
017 SF1901170 Hitelintézetek
018 SF1901180 Külföld
019 SF1901190 Hitelek
020 SF1901200 Jegybank
021 SF1901210 Államháztartás
022 SF1901220 ebből: központi kormányzat
023 SF1901230           helyi önkormányzat
024 SF1901240 Hitelintézetek
025 SF1901250 Egyéb pénzügyi vállalatok
026 SF1901260 Nem pénzügyi vállalatok
027 SF1901270    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
028 SF1901280 mikrovállalkozás
029 SF1901290 kisvállalkozás
030 SF1901300 középvállalkozás

031 SF1901310 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlannal fedezett hitel

032 SF1901320 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel
033 SF1901330       ebből: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel
034 SF1901340 Forgóeszközhitel
035 SF1901350 Beurházási hitel
036 SF1901360 Egyéb hitel
037 SF1901370 Háztartások
038 SF1901380 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek
039 SF1901390 Háztartásból: fogyasztási hitelek
040 SF1901400    Lakosság
041 SF1901410  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
042 SF1901420 Önálló vállalkozók
043 SF1901430 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
044 SF1901440 Külföld
045 SF1901450 ebből: hitelintézetek
046 SF1901460           nem pénzügyi vállalatok
047 SF1901470                   ebből: projektfinanszírozási hitel
048 SF1901480           háztartások
049 SF1901490                ebből: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek

050 SF1901500 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN 
A KERESKEDÉSI CÉLÚAK KIVÉTELÉVEL (010+050+150+190)

051 SF1901510 Hitelnyújtási elkötelezettségek

052 SF1901520 HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKTÍPUSONKÉNTI 
ÖSSZETÉTELE

053 SF1901530 Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb
054 SF1901540 Lakáshitel - támogatott
055 SF1901550 Szabad felhasználású jelzáloghitel
056 SF1901560 Személyi hitel
057 SF1901570 Gépjárműhitel
058 SF1901580 Folyószámla hitel
059 SF1901590 - ebből kártyahitel
060 SF1901600 Áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel
061 SF1901610 - ebből kártyahitel
062 SF1901620 Egyéb hitel

Tilos

Nem teljesítő 
átstrukturált 
kitettségek 
összesen

Nem teljesítő átstrukturált kitettségek

Teljesítő 
átstrukturált 
kitettségek 
összesen

Nem 
késedelmes

Átstrukturált 
kitettségek 
összesen

Teljesítő átstrukturált kitettségek

SF1901
 Átstrukturált kitettségek - Összesen

Sorszám Sokód Megnevezés

Bruttó könyv szerinti érték

Jelmagyarázat

Nem 
késedelmes, de 
nem valószínű 

hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
Fizetési késedelemFizetési késedelem

020. oszlopból: 
Próbaidőszakban 

lévő teljesítő 
átstrukturált 
kitettségek

a legrégebbi hátralék szerint
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MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NY, SOLO_FINREP_NY_AE, SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

001 SF1901010 Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra 
szóló betétek

002 SF1901020 Jegybank
003 SF1901030 Hitelintézetek
004 SF1901040 Külföld
005 SF1901050 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
006 SF1901060 Jegybank
007 SF1901070 Államháztartás
008 SF1901080 ebből: központi kormányzat
009 SF1901090           helyi önkormányzat
010 SF1901100 Hitelintézetek
011 SF1901110 Egyéb pénzügyi vállalatok
012 SF1901120 Nem pénzügyi vállalatok
013 SF1901130 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
014 SF1901140 Külföld
015 SF1901150 Jegybanki és bankközi betétek
016 SF1901160 Jegybank
017 SF1901170 Hitelintézetek
018 SF1901180 Külföld
019 SF1901190 Hitelek
020 SF1901200 Jegybank
021 SF1901210 Államháztartás
022 SF1901220 ebből: központi kormányzat
023 SF1901230           helyi önkormányzat
024 SF1901240 Hitelintézetek
025 SF1901250 Egyéb pénzügyi vállalatok
026 SF1901260 Nem pénzügyi vállalatok
027 SF1901270    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
028 SF1901280 mikrovállalkozás
029 SF1901290 kisvállalkozás
030 SF1901300 középvállalkozás

031 SF1901310 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlannal fedezett hitel

032 SF1901320 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel
033 SF1901330       ebből: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel
034 SF1901340 Forgóeszközhitel
035 SF1901350 Beurházási hitel
036 SF1901360 Egyéb hitel
037 SF1901370 Háztartások
038 SF1901380 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek
039 SF1901390 Háztartásból: fogyasztási hitelek
040 SF1901400    Lakosság
041 SF1901410  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
042 SF1901420 Önálló vállalkozók
043 SF1901430 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
044 SF1901440 Külföld
045 SF1901450 ebből: hitelintézetek
046 SF1901460           nem pénzügyi vállalatok
047 SF1901470                   ebből: projektfinanszírozási hitel
048 SF1901480           háztartások
049 SF1901490                ebből: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek

050 SF1901500 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN 
A KERESKEDÉSI CÉLÚAK KIVÉTELÉVEL (010+050+150+190)

051 SF1901510 Hitelnyújtási elkötelezettségek

052 SF1901520 HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKTÍPUSONKÉNTI 
ÖSSZETÉTELE

053 SF1901530 Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb
054 SF1901540 Lakáshitel - támogatott
055 SF1901550 Szabad felhasználású jelzáloghitel
056 SF1901560 Személyi hitel
057 SF1901570 Gépjárműhitel
058 SF1901580 Folyószámla hitel
059 SF1901590 - ebből kártyahitel
060 SF1901600 Áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel
061 SF1901610 - ebből kártyahitel
062 SF1901620 Egyéb hitel

Tilos

SF1901
 Átstrukturált kitettségek - Összesen

Sorszám Sokód Megnevezés

Jelmagyarázat

30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320

Nem teljesítő átstrukturált kitettségek

Értékvesztés, 
valósérték 

változás  és 
céltartalék 
összesen

Nem teljesítő 
átstrukturált 
kitettségek 

után összesen

080. oszlopból: 
értékvesztett

Teljesítő átstrukturált kitettségek
Értékvesztés, a hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege és céltartalék

 Átstrukturált kitettségek - Összesen (folytatás)
SF1901

Nem teljesítő átstrukturált kitettségek

080. oszlopból: 
nem teljesítő 
kitettségek 

átstrukturálása

a legrégebbi hátralék szerint

Nem 
késedelmes, de 
nem valószínű 

hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint

SF1901
 Átstrukturált kitettségek - Összesen

Fizetési késedelem

Bruttó könyv szerinti érték

Nem 
késedelmes

Teljesítő 
átstrukturált 
kitettségek 

után 
összesen

Fizetési késedelem

080. oszlopból: 
CRR 178. cikk 

szerinti "default" 
állomány
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5901

MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NY, SOLO_FINREP_NY_AE, SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

001 SF1901010 Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra 
szóló betétek

002 SF1901020 Jegybank
003 SF1901030 Hitelintézetek
004 SF1901040 Külföld
005 SF1901050 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
006 SF1901060 Jegybank
007 SF1901070 Államháztartás
008 SF1901080 ebből: központi kormányzat
009 SF1901090           helyi önkormányzat
010 SF1901100 Hitelintézetek
011 SF1901110 Egyéb pénzügyi vállalatok
012 SF1901120 Nem pénzügyi vállalatok
013 SF1901130 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
014 SF1901140 Külföld
015 SF1901150 Jegybanki és bankközi betétek
016 SF1901160 Jegybank
017 SF1901170 Hitelintézetek
018 SF1901180 Külföld
019 SF1901190 Hitelek
020 SF1901200 Jegybank
021 SF1901210 Államháztartás
022 SF1901220 ebből: központi kormányzat
023 SF1901230           helyi önkormányzat
024 SF1901240 Hitelintézetek
025 SF1901250 Egyéb pénzügyi vállalatok
026 SF1901260 Nem pénzügyi vállalatok
027 SF1901270    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
028 SF1901280 mikrovállalkozás
029 SF1901290 kisvállalkozás
030 SF1901300 középvállalkozás

031 SF1901310 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlannal fedezett hitel

032 SF1901320 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel
033 SF1901330       ebből: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel
034 SF1901340 Forgóeszközhitel
035 SF1901350 Beurházási hitel
036 SF1901360 Egyéb hitel
037 SF1901370 Háztartások
038 SF1901380 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek
039 SF1901390 Háztartásból: fogyasztási hitelek
040 SF1901400    Lakosság
041 SF1901410  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
042 SF1901420 Önálló vállalkozók
043 SF1901430 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
044 SF1901440 Külföld
045 SF1901450 ebből: hitelintézetek
046 SF1901460           nem pénzügyi vállalatok
047 SF1901470                   ebből: projektfinanszírozási hitel
048 SF1901480           háztartások
049 SF1901490                ebből: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek

050 SF1901500 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN 
A KERESKEDÉSI CÉLÚAK KIVÉTELÉVEL (010+050+150+190)

051 SF1901510 Hitelnyújtási elkötelezettségek

052 SF1901520 HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKTÍPUSONKÉNTI 
ÖSSZETÉTELE

053 SF1901530 Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb
054 SF1901540 Lakáshitel - támogatott
055 SF1901550 Szabad felhasználású jelzáloghitel
056 SF1901560 Személyi hitel
057 SF1901570 Gépjárműhitel
058 SF1901580 Folyószámla hitel
059 SF1901590 - ebből kártyahitel
060 SF1901600 Áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel
061 SF1901610 - ebből kártyahitel
062 SF1901620 Egyéb hitel

Tilos

SF1901
 Átstrukturált kitettségek - Összesen

Sorszám Sokód Megnevezés

Jelmagyarázat

Nagyságrend: forint

30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

31 - 60 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

61 - 90 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 z

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű hogy 

fizet

Teljesítő átstrukturált kitettségek Nem teljesítő átstrukturált kitettségek

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint

Fedezet 
összesen

 Átstrukturált kitettségek - Összesen (folytatás)

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő 

átstrukturált 
kitettségek 

után 
összesen

Fedezetek a követelés könyv szerinti értékének erejéig

Fizetési késedelem

SF1901

Fizetési késedelem

Mód
Nem teljesítő 
átstrukturált 

kitettségek után 
összesen
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MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NY, SOLO_FINREP_NY_AE, SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180

001 SF1902010 Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra 
szóló betétek

002 SF1902020 Jegybank
003 SF1902030 Hitelintézetek
004 SF1902040 Külföld
005 SF1902050 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
006 SF1902060 Jegybank
007 SF1902070 Államháztartás
008 SF1902080 ebből: központi kormányzat
009 SF1902090           helyi önkormányzat
010 SF1902100 Hitelintézetek
011 SF1902110 Egyéb pénzügyi vállalatok
012 SF1902120 Nem pénzügyi vállalatok
013 SF1902130 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
014 SF1902140 Külföld
015 SF1902150 Jegybanki és bankközi betétek
016 SF1902160 Jegybank
017 SF1902170 Hitelintézetek
018 SF1902180 Külföld
019 SF1902190 Hitelek
020 SF1902200 Jegybank
021 SF1902210 Államháztartás
022 SF1902220 ebből: központi kormányzat
023 SF1902230           helyi önkormányzat
024 SF1902240 Hitelintézetek
025 SF1902250 Egyéb pénzügyi vállalatok
026 SF1902260 Nem pénzügyi vállalatok
027 SF1902270    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
028 SF1902280 mikrovállalkozás
029 SF1902290 kisvállalkozás
030 SF1902300 középvállalkozás

031 SF1902310 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlannal fedezett 
hitel

032 SF1902320 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel
033 SF1902330       ebből: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel
034 SF1902340 Forgóeszközhitel
035 SF1902350 Beurházási hitel
036 SF1902360 Egyéb hitel
037 SF1902370 Háztartások
038 SF1902380 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek
039 SF1902390 Háztartásból: fogyasztási hitelek
040 SF1902400    Lakosság
041 SF1902410  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
042 SF1902420 Önálló vállalkozók
043 SF1902430 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
044 SF1902440 Külföld
045 SF1902450 ebből: hitelintézetek
046 SF1902460           nem pénzügyi vállalatok
047 SF1902470                   ebből: projektfinanszírozási hitel
048 SF1902480           háztartások
049 SF1902490                ebből: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek

050 SF1902500
HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN 
A KERESKEDÉSI CÉLÚAK KIVÉTELÉVEL (010+050+150+190)

051 SF1902510 Hitelnyújtási elkötelezettségek

052 SF1902520 HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKTÍPUSONKÉNTI 
ÖSSZETÉTELE

053 SF1902530 Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb
054 SF1902540 Lakáshitel - támogatott
055 SF1902550 Szabad felhasználású jelzáloghitel
056 SF1902560 Személyi hitel
057 SF1902570 Gépjárműhitel
058 SF1902580 Folyószámla hitel
059 SF1902590 - ebből kártyahitel
060 SF1902600 Áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel
061 SF1902610 - ebből kártyahitel
062 SF1902620 Egyéb hitel

Tilos

Sorszám

 Átstrukturált kitettségek - Forint

080. 
oszlopból: 

értékvesztett

Nem teljesítő 
átstrukturált 
kitettségek 
összesen

Fizetési késedelem

Átstrukturált 
kitettségek 
összesen

Teljesítő átstrukturált kitettségek

SF1902

080. 
oszlopból: 

CRR 178. cikk 
szerinti 

"default" 
állomány

Jelmagyarázat

Sokód Megnevezés

Bruttó könyv szerinti érték

Teljesítő 
átstrukturált 
kitettségek 
összesen

a legrégebbi hátralék szerint

Nem 
késedelmes, de 
nem valószínű 

hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint

Nem teljesítő átstrukturált kitettségek
Fizetési késedelem

020. oszlopból: 
Próbaidőszakban 

lévő teljesítő 
átstrukturált 
kitettségek

Nem 
késedelmes

080. 
oszlopból: 

nem teljesítő 
kitettségek 

átstrukturálás
a
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5903

MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NY, SOLO_FINREP_NY_AE, SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

001 SF1902010 Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra 
szóló betétek

002 SF1902020 Jegybank
003 SF1902030 Hitelintézetek
004 SF1902040 Külföld
005 SF1902050 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
006 SF1902060 Jegybank
007 SF1902070 Államháztartás
008 SF1902080 ebből: központi kormányzat
009 SF1902090           helyi önkormányzat
010 SF1902100 Hitelintézetek
011 SF1902110 Egyéb pénzügyi vállalatok
012 SF1902120 Nem pénzügyi vállalatok
013 SF1902130 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
014 SF1902140 Külföld
015 SF1902150 Jegybanki és bankközi betétek
016 SF1902160 Jegybank
017 SF1902170 Hitelintézetek
018 SF1902180 Külföld
019 SF1902190 Hitelek
020 SF1902200 Jegybank
021 SF1902210 Államháztartás
022 SF1902220 ebből: központi kormányzat
023 SF1902230           helyi önkormányzat
024 SF1902240 Hitelintézetek
025 SF1902250 Egyéb pénzügyi vállalatok
026 SF1902260 Nem pénzügyi vállalatok
027 SF1902270    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
028 SF1902280 mikrovállalkozás
029 SF1902290 kisvállalkozás
030 SF1902300 középvállalkozás

031 SF1902310 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlannal fedezett 
hitel

032 SF1902320 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel
033 SF1902330       ebből: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel
034 SF1902340 Forgóeszközhitel
035 SF1902350 Beurházási hitel
036 SF1902360 Egyéb hitel
037 SF1902370 Háztartások
038 SF1902380 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek
039 SF1902390 Háztartásból: fogyasztási hitelek
040 SF1902400    Lakosság
041 SF1902410  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
042 SF1902420 Önálló vállalkozók
043 SF1902430 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
044 SF1902440 Külföld
045 SF1902450 ebből: hitelintézetek
046 SF1902460           nem pénzügyi vállalatok
047 SF1902470                   ebből: projektfinanszírozási hitel
048 SF1902480           háztartások
049 SF1902490                ebből: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek

050 SF1902500
HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN 
A KERESKEDÉSI CÉLÚAK KIVÉTELÉVEL (010+050+150+190)

051 SF1902510 Hitelnyújtási elkötelezettségek

052 SF1902520 HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKTÍPUSONKÉNTI 
ÖSSZETÉTELE

053 SF1902530 Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb
054 SF1902540 Lakáshitel - támogatott
055 SF1902550 Szabad felhasználású jelzáloghitel
056 SF1902560 Személyi hitel
057 SF1902570 Gépjárműhitel
058 SF1902580 Folyószámla hitel
059 SF1902590 - ebből kártyahitel
060 SF1902600 Áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel
061 SF1902610 - ebből kártyahitel
062 SF1902620 Egyéb hitel

Tilos

Sorszám

 Átstrukturált kitettségek - Forint
SF1902

Jelmagyarázat

Sokód Megnevezés
30 napon 

belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320

Nem teljesítő 
átstrukturált 
kitettségek 

után összesen

Teljesítő átstrukturált kitettségek Nem teljesítő átstrukturált kitettségek

a legrégebbi hátralék szerint

 Átstrukturált kitettségek - Forint (folytatás)

Teljesítő 
átstrukturált 
kitettségek 

után összesen

Értékvesztés, a hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege és céltartalék

Nem 
késedelmes

Értékvesztés, 
valósérték 

változás  és 
céltartalék 
összesen

Fizetési késedelem

SF1902

Nem 
késedelmes, de 
nem valószínű 

hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
Fizetési késedelem
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MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NY, SOLO_FINREP_NY_AE, SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

001 SF1902010 Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra 
szóló betétek

002 SF1902020 Jegybank
003 SF1902030 Hitelintézetek
004 SF1902040 Külföld
005 SF1902050 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
006 SF1902060 Jegybank
007 SF1902070 Államháztartás
008 SF1902080 ebből: központi kormányzat
009 SF1902090           helyi önkormányzat
010 SF1902100 Hitelintézetek
011 SF1902110 Egyéb pénzügyi vállalatok
012 SF1902120 Nem pénzügyi vállalatok
013 SF1902130 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
014 SF1902140 Külföld
015 SF1902150 Jegybanki és bankközi betétek
016 SF1902160 Jegybank
017 SF1902170 Hitelintézetek
018 SF1902180 Külföld
019 SF1902190 Hitelek
020 SF1902200 Jegybank
021 SF1902210 Államháztartás
022 SF1902220 ebből: központi kormányzat
023 SF1902230           helyi önkormányzat
024 SF1902240 Hitelintézetek
025 SF1902250 Egyéb pénzügyi vállalatok
026 SF1902260 Nem pénzügyi vállalatok
027 SF1902270    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
028 SF1902280 mikrovállalkozás
029 SF1902290 kisvállalkozás
030 SF1902300 középvállalkozás

031 SF1902310 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlannal fedezett 
hitel

032 SF1902320 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel
033 SF1902330       ebből: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel
034 SF1902340 Forgóeszközhitel
035 SF1902350 Beurházási hitel
036 SF1902360 Egyéb hitel
037 SF1902370 Háztartások
038 SF1902380 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek
039 SF1902390 Háztartásból: fogyasztási hitelek
040 SF1902400    Lakosság
041 SF1902410  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
042 SF1902420 Önálló vállalkozók
043 SF1902430 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
044 SF1902440 Külföld
045 SF1902450 ebből: hitelintézetek
046 SF1902460           nem pénzügyi vállalatok
047 SF1902470                   ebből: projektfinanszírozási hitel
048 SF1902480           háztartások
049 SF1902490                ebből: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek

050 SF1902500
HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN 
A KERESKEDÉSI CÉLÚAK KIVÉTELÉVEL (010+050+150+190)

051 SF1902510 Hitelnyújtási elkötelezettségek

052 SF1902520 HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKTÍPUSONKÉNTI 
ÖSSZETÉTELE

053 SF1902530 Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb
054 SF1902540 Lakáshitel - támogatott
055 SF1902550 Szabad felhasználású jelzáloghitel
056 SF1902560 Személyi hitel
057 SF1902570 Gépjárműhitel
058 SF1902580 Folyószámla hitel
059 SF1902590 - ebből kártyahitel
060 SF1902600 Áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel
061 SF1902610 - ebből kártyahitel
062 SF1902620 Egyéb hitel

Tilos

Sorszám

 Átstrukturált kitettségek - Forint
SF1902

Jelmagyarázat

Sokód Megnevezés

Nagyságrend: forint

30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, 

de nem 
valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61 - 90 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 z

Mód

 Átstrukturált kitettségek - Forint (folytatás)

Fedezetek a követelés könyv szerinti értékének erejéig
Teljesítő átstrukturált kitettségek

Teljesítő 
átstrukturált 
kitettségek 

után összesen

Fizetési késedelem

Nem teljesítő 
átstrukturált 
kitettségek 

után összesen

a legrégebbi hátralék szerint
Fedezet 

összesen Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint

SF1902

Nem teljesítő átstrukturált kitettségek
Fizetési késedelem

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű hogy 

fizet
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5905

MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NY, SOLO_FINREP_NY_AE, SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180

001 SF1903010 Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb 
látra szóló betétek

002 SF1903020 Jegybank
003 SF1903030 Hitelintézetek
004 SF1903040 Külföld
005 SF1903050 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
006 SF1903060 Jegybank
007 SF1903070 Államháztartás
008 SF1903080 ebből: központi kormányzat
009 SF1903090           helyi önkormányzat
010 SF1903100 Hitelintézetek
011 SF1903110 Egyéb pénzügyi vállalatok
012 SF1903120 Nem pénzügyi vállalatok
013 SF1903130 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
014 SF1903140 Külföld
015 SF1903150 Jegybanki és bankközi betétek
016 SF1903160 Jegybank
017 SF1903170 Hitelintézetek
018 SF1903180 Külföld
019 SF1903190 Hitelek
020 SF1903200 Jegybank
021 SF1903210 Államháztartás
022 SF1903220 ebből: központi kormányzat
023 SF1903230           helyi önkormányzat
024 SF1903240 Hitelintézetek
025 SF1903250 Egyéb pénzügyi vállalatok
026 SF1903260 Nem pénzügyi vállalatok
027 SF1903270    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
028 SF1903280 mikrovállalkozás
029 SF1903290 kisvállalkozás
030 SF1903300 középvállalkozás

031 SF1903310 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlannal 
fedezett hitel

032 SF1903320 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel
033 SF1903330     ebből: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel
034 SF1903340 Forgóeszközhitel
035 SF1903350 Beurházási hitel
036 SF1903360 Egyéb hitel
037 SF1903370 Háztartások
038 SF1903380 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek
039 SF1903390 Háztartásból: fogyasztási hitelek
040 SF1903400    Lakosság
041 SF1903410  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
042 SF1903420 Önálló vállalkozók
043 SF1903430 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
044 SF1903440 Külföld
045 SF1903450 ebből: hitelintézetek
046 SF1903460           nem pénzügyi vállalatok
047 SF1903470                   ebből: projektfinanszírozási hitel
048 SF1903480           háztartások
049 SF1903490                ebből: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek

050 SF1903500
HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK 
ÖSSZESEN A KERESKEDÉSI CÉLÚAK KIVÉTELÉVEL 
(010+050+150+190)

051 SF1903510 Hitelnyújtási elkötelezettségek

052 SF1903520 HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK 
TERMÉKTÍPUSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE

053 SF1903530 Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb
054 SF1903540 Lakáshitel - támogatott
055 SF1903550 Szabad felhasználású jelzáloghitel
056 SF1903560 Személyi hitel
057 SF1903570 Gépjárműhitel
058 SF1903580 Folyószámla hitel
059 SF1903590 - ebből kártyahitel
060 SF1903600 Áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel
061 SF1903610 - ebből kártyahitel
062 SF1903620 Egyéb hitel

Tilos

Sorszám

 Átstrukturált kitettségek - Deviza
SF1903

Teljesítő 
átstrukturált 
kitettségek 
összesen

Fizetési késedelem
080. oszlopból: 
CRR 178. cikk 

szerinti 
"default" 
állomány

080. 
oszlopból: 

értékvesztett

080. oszlopból: 
nem teljesítő 
kitettségek 

átstrukturálása

Jelmagyarázat

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint

Nem 
késedelmes, de 
nem valószínű 

hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint

Sokód Megnevezés

Bruttó könyv szerinti érték

Átstrukturált 
kitettségek 
összesen

Teljesítő átstrukturált kitettségek Nem teljesítő átstrukturált kitettségek

020. oszlopból: 
Próbaidőszakban 

lévő teljesítő 
átstrukturált 
kitettségek

Nem teljesítő 
átstrukturált 
kitettségek 
összesen

Fizetési késedelem
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MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NY, SOLO_FINREP_NY_AE, SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

001 SF1903010 Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb 
látra szóló betétek

002 SF1903020 Jegybank
003 SF1903030 Hitelintézetek
004 SF1903040 Külföld
005 SF1903050 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
006 SF1903060 Jegybank
007 SF1903070 Államháztartás
008 SF1903080 ebből: központi kormányzat
009 SF1903090           helyi önkormányzat
010 SF1903100 Hitelintézetek
011 SF1903110 Egyéb pénzügyi vállalatok
012 SF1903120 Nem pénzügyi vállalatok
013 SF1903130 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
014 SF1903140 Külföld
015 SF1903150 Jegybanki és bankközi betétek
016 SF1903160 Jegybank
017 SF1903170 Hitelintézetek
018 SF1903180 Külföld
019 SF1903190 Hitelek
020 SF1903200 Jegybank
021 SF1903210 Államháztartás
022 SF1903220 ebből: központi kormányzat
023 SF1903230           helyi önkormányzat
024 SF1903240 Hitelintézetek
025 SF1903250 Egyéb pénzügyi vállalatok
026 SF1903260 Nem pénzügyi vállalatok
027 SF1903270    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
028 SF1903280 mikrovállalkozás
029 SF1903290 kisvállalkozás
030 SF1903300 középvállalkozás

031 SF1903310 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlannal 
fedezett hitel

032 SF1903320 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel
033 SF1903330     ebből: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel
034 SF1903340 Forgóeszközhitel
035 SF1903350 Beurházási hitel
036 SF1903360 Egyéb hitel
037 SF1903370 Háztartások
038 SF1903380 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek
039 SF1903390 Háztartásból: fogyasztási hitelek
040 SF1903400    Lakosság
041 SF1903410  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
042 SF1903420 Önálló vállalkozók
043 SF1903430 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
044 SF1903440 Külföld
045 SF1903450 ebből: hitelintézetek
046 SF1903460           nem pénzügyi vállalatok
047 SF1903470                   ebből: projektfinanszírozási hitel
048 SF1903480           háztartások
049 SF1903490                ebből: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek

050 SF1903500
HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK 
ÖSSZESEN A KERESKEDÉSI CÉLÚAK KIVÉTELÉVEL 
(010+050+150+190)

051 SF1903510 Hitelnyújtási elkötelezettségek

052 SF1903520 HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK 
TERMÉKTÍPUSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE

053 SF1903530 Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb
054 SF1903540 Lakáshitel - támogatott
055 SF1903550 Szabad felhasználású jelzáloghitel
056 SF1903560 Személyi hitel
057 SF1903570 Gépjárműhitel
058 SF1903580 Folyószámla hitel
059 SF1903590 - ebből kártyahitel
060 SF1903600 Áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel
061 SF1903610 - ebből kártyahitel
062 SF1903620 Egyéb hitel

Tilos

Sorszám

 Átstrukturált kitettségek - Deviza
SF1903

Jelmagyarázat

Sokód Megnevezés
30 napon 

belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, 

de nem 
valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320

Értékvesztés, a hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege és céltartalék

Teljesítő 
átstrukturált 
kitettségek 

után 
összesen

Fizetési késedelem

Nem teljesítő 
átstrukturált 
kitettségek 

után összesen

Értékvesztés, 
valósérték 

változás  és 
céltartalék 
összesen

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű hogy 

fizet

a legrégebbi hátralék szerint

Nem 
késedelmes

Fizetési késedelem

SF1903
 Átstrukturált kitettségek - Deviza (folytatás)

a legrégebbi hátralék szerint

Teljesítő átstrukturált kitettségek Nem teljesítő átstrukturált kitettségek
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5907

MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NY, SOLO_FINREP_NY_AE, SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

001 SF1903010 Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb 
látra szóló betétek

002 SF1903020 Jegybank
003 SF1903030 Hitelintézetek
004 SF1903040 Külföld
005 SF1903050 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
006 SF1903060 Jegybank
007 SF1903070 Államháztartás
008 SF1903080 ebből: központi kormányzat
009 SF1903090           helyi önkormányzat
010 SF1903100 Hitelintézetek
011 SF1903110 Egyéb pénzügyi vállalatok
012 SF1903120 Nem pénzügyi vállalatok
013 SF1903130 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
014 SF1903140 Külföld
015 SF1903150 Jegybanki és bankközi betétek
016 SF1903160 Jegybank
017 SF1903170 Hitelintézetek
018 SF1903180 Külföld
019 SF1903190 Hitelek
020 SF1903200 Jegybank
021 SF1903210 Államháztartás
022 SF1903220 ebből: központi kormányzat
023 SF1903230           helyi önkormányzat
024 SF1903240 Hitelintézetek
025 SF1903250 Egyéb pénzügyi vállalatok
026 SF1903260 Nem pénzügyi vállalatok
027 SF1903270    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
028 SF1903280 mikrovállalkozás
029 SF1903290 kisvállalkozás
030 SF1903300 középvállalkozás

031 SF1903310 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlannal 
fedezett hitel

032 SF1903320 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel
033 SF1903330     ebből: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel
034 SF1903340 Forgóeszközhitel
035 SF1903350 Beurházási hitel
036 SF1903360 Egyéb hitel
037 SF1903370 Háztartások
038 SF1903380 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek
039 SF1903390 Háztartásból: fogyasztási hitelek
040 SF1903400    Lakosság
041 SF1903410  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
042 SF1903420 Önálló vállalkozók
043 SF1903430 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
044 SF1903440 Külföld
045 SF1903450 ebből: hitelintézetek
046 SF1903460           nem pénzügyi vállalatok
047 SF1903470                   ebből: projektfinanszírozási hitel
048 SF1903480           háztartások
049 SF1903490                ebből: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek

050 SF1903500
HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK 
ÖSSZESEN A KERESKEDÉSI CÉLÚAK KIVÉTELÉVEL 
(010+050+150+190)

051 SF1903510 Hitelnyújtási elkötelezettségek

052 SF1903520 HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK 
TERMÉKTÍPUSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE

053 SF1903530 Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb
054 SF1903540 Lakáshitel - támogatott
055 SF1903550 Szabad felhasználású jelzáloghitel
056 SF1903560 Személyi hitel
057 SF1903570 Gépjárműhitel
058 SF1903580 Folyószámla hitel
059 SF1903590 - ebből kártyahitel
060 SF1903600 Áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel
061 SF1903610 - ebből kártyahitel
062 SF1903620 Egyéb hitel

Tilos

Sorszám

 Átstrukturált kitettségek - Deviza
SF1903

Jelmagyarázat

Sokód Megnevezés

Nagyságrend: forint

30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, 

de nem 
valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61 - 90 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 z

MódNem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint

SF1903
 Átstrukturált kitettségek - Deviza (folytatás)

Fedezetek a követelés könyv szerinti értékének erejéig

Teljesítő 
átstrukturált 
kitettségek 

után 
összesen

Fizetési késedelem

Nem teljesítő 
átstrukturált 
kitettségek 

után 
összesen

Fizetési késedelem

Fedezet 
összesen

Teljesítő átstrukturált kitettségek Nem teljesítő átstrukturált kitettségek
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MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NE, SOLO_FINREP_AE

Nagyságrend: forint
Könyv szerinti érték

Nyugdíj és egyéb 
munkaviszonnyal 

kapcsolatos 
meghatározott juttatási 

kötelmek

Egyéb hosszú távú 
munkavállalói juttatások Átszervezés Függő jogi ügyek 

és adóügyi perek

Adott 
kötelezettségvállalások 

és garanciák

Egyéb 
céltartalékok Összesen

1 2 3 4 5 6 7 8
010 020 030 040 050 060 070 z

001 SF43010 Nyitó egyenleg [könyv szerinti érték január 1-jén]

002 SF43020 Céltartalékképzés, beleértve a már meglévő céltartalékok 
növelését

003 SF43030 (-) Felhasznált összegek
004 SF43040 (-) Fel nem használt, az időszak során feloldott összegek

005 SF43050 A diszkontált összeg [az idő múlása] növekedése és a diszkontráta 
bármilyen változásának hatása

006 SF43060 Egyéb mozgások
007 SF43070 Záró egyenleg [könyv szerinti érték az időszak végén]

SF43

SorkódSorszám Megnevezés
Mód.

 Céltartalékok
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5909

MNB azonosító kód: SOLO_FINREP_NY, SOLO_FINREP_NY_AE, SOLO_FINREP_AE

Nagyságrend: forint

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 140 z

001 SF46010 Nyitó egyenleg [újramegállapítás előtt]
002 SF46020 Hibajavítások hatásai
003 SF46030 A számviteli politika változásainak hatásai
004 SF46040 Nyitó egyenleg [tárgy időszak]
005 SF46050 Törzsrészvények kibocsátása
006 SF46060 Elsőbbségi részvények kibocsátása

007 SF46070 Egyéb tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok kibocsátása

008 SF46080
Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést 
megtestesítő instrumentumokhoz fűződő jog 
gyakorlása vagy lejárata

009 SF46090 Tartozás átváltása saját tőkévé
010 SF46100 Tőkeleszállítás
011 SF46110 Osztalék
012 SF46120 Saját részvények visszavásárlása
013 SF46130 Saját részvények értékesítése vagy bevonása

014 SF46140 Pénzügyi instrumentumok átsorolása a saját 
tőkéből a kötelezettségekhez

015 SF46150 Pénzügyi instrumentumok átsorolása a 
kötelezettségekből a saját tőkéhez

016 SF46160 Átvezetés a saját tőke összetevői között 
017 SF46180 Részvényalapú kifizetések

018 SF46190 A saját tőke egyéb növekedése vagy (-) 
csökkenése

019 SF46200 Teljes tárgyévi átfogó jövedelem
020 SF46210 Záró egyenleg [tárgy időszak]

Tilos

SF46

Mód.
Sorszám Sorkód Megnevezés

 A sajáttőke-változások kimutatása
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2. melléklet a 20/2016. (VI. 6.) MNB rendelethez

Az adatszolgáltatások kitöltési előírásai 
 
 
 
I. Általános rendelkezések 
 
 
1. Kapcsolódó jogszabályok  

1.1. az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos 
kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Forintosítási tv.); 

1.2. az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok 
elfogadásáról szóló 2008. november 3-i 1126/2008/EK bizottsági rendelet; 

1.3. 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  
(a továbbiakban: CRR); 

1.4. a monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegéről szóló 2013. szeptember 24-i 1071/2013/EU európai központi 
bank rendelet (EKB/2013/33) (átdolgozott szöveg) (a továbbiakban: EKB BSI rendelet). 

 

2. Fogalmak 

 

2.1. Az adatszolgáltatások mindegyikéhez kapcsolódó fogalmak 

 
2.1.1. Beruházási hitel: a tárgyi eszköz beszerzésére, létesítésére, saját vállalkozásban történő előállítására, a beszerzett 

tárgyi eszköz üzembe helyezésére, rendeltetésszerű használatbavételére (az üzembe helyezésig felmerült 
minden tevékenységre: szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, tervezés, előkészítés, 
lebonyolítás, stb.), meglévő tárgyi eszköz bővítésére, rendeltetésének megváltoztatására, átalakítására, 
élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelésére – és az ezekhez hozzákapcsolódó tevékenységek 
finanszírozására – szolgáló hitel. 

2.1.2. EGT-fióktelep: amennyiben valamely adatszolgáltatás teljesítésére az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 
szerint az EGT-fióktelep is köteles, a kitöltési előírások alkalmazása szempontjából hitelintézeten az ugyanezen 
típusú EGT-fióktelepet is érteni kell. 

2.1.3. Folyószámlahitel: a hitelintézet által vezetett fizetési számlán és a nem fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, 
az ügyfél által bármikor hozzáférhető egyéb számlán kialakult negatív egyenleg (overdraft). 
Folyószámlahitelnek minősül az a kártyahitel is, amelynél a hitelintézet kamatmentes periódust biztosít. Azt a 
kártyahitelt, ahol a hitelintézet kamatmentes periódust nem biztosít a kártyához, a fogyasztási hitelek között 
kell jelenteni. A folyószámlahitelek között kell kimutatni azokat az újratöltődő (rulírozó, rollover) hiteleket is, 
amelyek az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkeznek: 
- a hitelfelvevő egy előre jóváhagyott összeghatárig használhat vagy vehet fel pénzt,  
- a hitelfelvevő nem köteles előzetesen értesíteni a hitelintézetet a lehívásról, vagy az értesítés kizárólag tájékoztatásra 

szolgál, és a hitelt folyósító pénzügyi intézmény nem tagadhatja meg az igénybevételt, 
- a rendelkezésre álló hitel összege a pénzfelvétel és pénzvisszafizetés következtében nőhet vagy csökkenhet,  
- a hitel többször igénybe vehető, 
- nincs rendszeres pénz-visszafizetési kötelezettség. 

 
2.1.4. Forgóeszköz hitel: a rövid lejáratú eszközök finanszírozására, a vállalkozó tevékenységét nem tartósan szolgáló 

követelésekre, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra, tulajdoni részesedést jelentő befektetésekre szolgáló, 
általában 1 éves vagy rövidebb futamidejű hitel. 

2.1.5. IAS, IFRS: az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli 
standardok elfogadásáról szóló 2008. november 3-i 1126/2008/EK bizottsági rendelet mellékletében 
meghatározott nemzetközi számviteli standardok. 
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2.1.6. Mikro-, kis- és középvállalkozás (a továbbiakban: KKV): a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti vállalkozás. 

 
2.1.7. Money market ügylet: jellemzően nagyvállalatokkal a Treasury-n keresztül, a bankközi ügyletekhez hasonló 

kamatfeltételekkel kötött, általában rövid futamidővel rendelkező hitel. 
 
2.1.8.  Projektfinanszírozási hitel: a CRR 147. cikk (8) bekezdése szerinti speciális hitelezési kitettségek. 

 

2.2. Az M01-M15 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó fogalmak 

 
2.2.1. Aktuális kamatláb: az állományokra a tárgyhónap utolsó napján alkalmazott tényleges (nem a meghirdetett) 

kamatláb. 

2.2.2. Bruttó fennálló tőkeösszeg: valamely követelés vagy tartozás partnerekkel, ügyfelekkel szemben fennálló, 
bruttó, elhatárolt kamatokat nem tartalmazó névértéke (tőkeértéke). Ez a könyv szerinti érték értékvesztéssel 
növelt, felhalmozott kamatokkal csökkentett, statisztikai értékelési különbözettel korrigált állománya. 

 
2.2.3. Egyszerű devizacsere ügylet (simple currency swap vagy FX swap): olyan árfolyamügylet, amely alapesetben egy 

adott deviza azonnali eladását/vételét és egy időben ugyanannak a devizaösszegnek a határidős 
vételét/eladását jelenti: azonnali ügylet (spot) + határidős ügylet (forward) = devizacsere-ügylet (swap). 

2.2.4. Eladási (put) opció: olyan származtatott ügylet, mely az opciós díj megfizetése ellenében kötelezettség nélküli 
jogot biztosít egy meghatározott jövőbeli időpontban egy meghatározott mennyiségű termék előre rögzített 
áron történő eladására. 

2.2.5. Eladott hitelderivatíva: azon hitelderivatívák, amelyeknél az adatszolgáltató valamilyen formában a védelmet 
eladta (azaz a hitelkockázatot átvállalta).  

2.2.6. Értékpapírosítás: a CRR értelmében olyan tranzakció, amelynek keretében egyes hitel jellegű követelések 
átruházásra kerülnek valamely értékpapírosítást végző intézményhez, illetve a követeléshez tartozó 
hitelkockázat vagy annak egy része áthárításra kerül az értékpapírosítást végző intézmény által kibocsátott 
értékpapírokba. A kockázatok áthárítása kétféle módon valósulhat meg: az egyik esetben tényleges 
követelés-átruházás történik– ebben az esetben a számviteli szabályok függvényében a követelés kikerülhet a 
hitelintézet könyveiből –, míg a másik esetben hitelderivatívákkal vagy garanciákkal történik a kockázatok 
áthárítása, ebben az esetben a követelés továbbra is a hitelintézet mérlegében marad. Típusai:     

2.2.6.1.  Szintetikus értékpapírosítás: olyan értékpapírosítás, amelynél az értékpapírosítás tárgyát képező követelésekkel 
kapcsolatos kockázatok áthárítása hitelderivatívákkal vagy garanciákkal valósul meg, és a követelés állománya 
továbbra is az értékpapírosítást kezdeményező hitelintézet mérlegében marad.  

2.2.6.2.  Hagyományos értékpapírosítás: olyan értékpapírosítás, amelynél az értékpapírosítás tárgyát képező 
követeléseket a hitelintézet részben vagy teljes egészében az értékpapírosítást végző intézményre ruházza át, 
a követelés a számviteli szabályok függvényében kikerülhet a hitelintézet könyveiből. 

2.2.7. Évesített kamatláb: a kamatláb éves szintre való kivetítése, éves százalékos mértékben való kifejezése. Az 
évesített kamatláb meghatározása a következő két képlettel lehetséges:  

1. képlet: 
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Ak: a k sorszámú hitelrészlet illetve betételhelyezés összege, a képlet akkor is alkalmazható, ha a hitelt egy 
részletben veszik igénybe, illetve egyszerre helyezik el a betétet. Ilyenkor a képlet bal oldalán az elhelyezett 
betétösszeg, illetve a felvett hitel összege található.  
A’k: a k’ sorszámú törlesztőrészlet összege, illetve a betét-visszafizetés összege (kamatokkal növelve), 
m: a hitelfolyósítások, betételhelyezések száma, 
m’: a törlesztőrészletek, betét-visszafizetések száma, 

𝐴𝐴𝐴𝐴
(1 + 𝑖𝑖𝑖𝑖)

=   
𝐴𝐴𝐴𝐴

(1 + 𝑖𝑖𝑖𝑖)
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tk: a k-adik hitelfolyósítás, betételhelyezés években vagy töredékévekben kifejezett időpontja, 
t’k: a k’-adik törlesztőrészlet, betét-visszafizetés években vagy töredékévekben kifejezett időpontja, 
i: az évesített kamatláb századrésze. 

2. képlet: 

11 −⎟
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sz
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X: az évesített kamatláb 
rsz: a szerződésben meghatározott éves kamatláb 
N: az éven belüli kamattőkésítések száma (pl. féléves gyakoriságú kamattőkésítés esetén 2, negyedéves 
gyakoriságú kamatfizetés esetén 4). 
 

2.2.8. Fizetési számla: fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató egy vagy több ügyfele 
részére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is.  

2.2.9. Forward (tőzsdén kívüli határidős ügylet): olyan, szervezett piacon kívül (OTC-n) megkötött, meghatározott 
mennyiségű termék megvásárlására vagy eladására szóló származtatott ügylet, ahol az árat a szerződés 
létrehozásakor határozzák meg, a szállításra és a pénzügyi rendezésre pedig meghatározott jövőbeni 
időpontban kerül sor. 

2.2.10. Futures (tőzsdei határidős ügylet): a szervezett piacon (tőzsdén) megkötött, meghatározott mennyiségű 
termék megvásárlására vagy eladására szóló származtatott ügylet, ahol az árat a szerződés létrehozásakor 
határozzák meg, a szállításra és a pénzügyi rendezésre pedig meghatározott jövőbeni időpontban kerül sor.  

2.2.11. Határidős kamatláb megállapodás (FRA, forward rate agreement): két fél közötti, egy jövőbeni időpontban 
induló periódusra vonatkozó határidős kamatláb megállapodás, amely lehetővé teszi a jövőben esedékes 
hitelfelvétel vagy befektetés kamatának rögzítését. 

2.2.12. Hitelkeret: a hitelező és az adós között írásban létesített hitelszerződés alapján az adós részére rendelkezésre 
tartott pénzösszeg, amelynek terhére a hitelintézet – meghatározott szerződési feltételek megléte esetén –  
a kölcsönszerződés megkötésére, vagy egyéb hitelművelet végzésére köteles. 

2.2.13. Hitel-nemteljesítési csereügylet (CDS): egy adott pénzügyi eszköz tartásából kifolyólag futott hitelkockázat 
transzferálására, azaz a partner (referenciaentitás) fizetésképtelensége esetén felmerülő veszteségek 
fedezésére alkalmas származtatott ügylet. Két szereplője van: a védelem eladója, aki a hitelkockázatot 
átvállalja és a védelem megvásárlója, aki a hitelkockázatot továbbadja. A védelem megvásárlója az ügylet 
lejáratáig meghatározott időközönként, meghatározott összeget (swap prémium vagy swap spread) fizet a 
védelem eladójának. A védelem eladója ezért cserébe vállalja azt a kötelezettséget, hogy ha az ügylet 
futamideje alatt a védelem megvásárlójának partnere fizetésképtelenné válik, akkor megtéríti a védelem 
megvásárlójának összes olyan veszteségét, amely a partner fizetésképtelenségéből fakad.  

2.2.14. Kamatozó devizacsere ügylet (Cross currency interest rate swap - CCIRS): az ügyletet kötő felek kamatfizetések és 
tőkeösszegek cseréjéről állapodnak meg, meghatározott tőkeösszegekre és meghatározott periódusra 
vonatkozóan. A csere eltérő devizájú tőke és kamatösszegre vonatkozik. A kicserélt kamatok lehetnek fixek 
(fix to fix), változók (floating to floating - basis swap), illetve a megállapodás vonatkozhat fix kamatok 
változóra (fix to floating) illetve változó kamatok fixre történő cseréjére (floating to fix) is. Ebbe a körbe 
nemcsak deviza-deviza csere ügyletek, hanem forint-deviza, deviza-forint ügyletek is beletartoznak. Ezen 
ügyletek egyik altípusa, a Bázis swap, amelynél a kamatcsere két eltérő változó alapú kamat cseréjére 
vonatkozik. Szintén ebbe a körbe tartozik a Mark-to-market swap, amely esetében az ügylet résztvevői 
elsősorban a deviza árfolyamváltozások hatására változó partner (hitel) kockázatuk csökkentése érdekében 
meghatározott feltételek mellett megváltoztatják valamely elcserélt tőkeösszeget, és a különbözetet 
egymással elszámolják, vagy a partnerkockázat kezelése betét elhelyezéssel történik, miközben az ügylet 
feltételei nem változnak. 

2.2.15. Kamatswap (IRS, Interest Rate Swap): azonos devizanemben meghatározott tőkeösszegre vonatkozó 
kamatfizetések cseréjét jelentő derivatív ügylet. Alapesetben két fél közötti megállapodás változó 
kamatozású kamatfizetések fix kamatozású kamatfizetésekre való cseréléséről (vagy fordítva), egy 
meghatározott tőkeösszegre és meghatározott periódusra vonatkozóan. 
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2.2.16. Különleges célú gazdasági egység (Financial Vehicle Corporation; FVC): értékpapírosítást végző pénzügyi 
közvetítő vállalat. A különleges célú gazdasági egységek listáját az ügyfelek szektormeghatározását segítő, az 
alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr. 3. melléklet 1. pontja szerinti, az MNB honlapján 
közzétett technikai segédlet tartalmazza. 

2.2.17. Multicurrency (többdevizás) ügylet: olyan ügylet, amelynek keretében a bank lehetőséget nyújt az ügyfélnek 
arra, hogy a hitelt az általa megválasztott, a hitelszerződésben előzetesen rögzített devizanemek egyikében 
hívja le. Nem tartoznak ide az olyan konstrukciók, amelyek esetében a bank döntése a hitel denominációjának 
megváltoztatása. 

2.2.18. Rulírozó hitel: hitelkeret terhére folyósított olyan hitel, amely esetében nincs rendszeres pénz visszafizetési 
kötelezettség, a rendelkezésre álló hitel összege a pénzfelvétel és pénzvisszafizetés következtében nőhet 
vagy csökkenhet, és a visszafizetett kölcsönt a jogosult a hitelkeret nyitvatartási idején belül a hitelkeret felső 
határáig újból igénybe veheti. 

2.2.19. Statisztikai értékelési különbözet: a hó végi tőkeérték és a (nettó) könyv szerinti érték eltéréséből az elhatárolt 
(statisztikai) kamat és az értékvesztés által nem magyarázott összegek. Itt kell kimutatni az effektív kamat 
számítása miatti eltérést, valamint az instrumentumok kezdeti értékeléséből fakadó valós érték különbözetet 
is. 

2.2.20. Statisztikai kamat(jövedelem): a statisztikai kamatbevétel vagy ráfordítás az instrumentumok tőkeértéke és 
szerződés szerinti kamatlába alapján számított, az időszakra járó vagy fizetendő kamat, beleértve 
(értékpapírok esetében) a kibocsátási diszkontból vagy prémiumból (a névértéktől eltérő kibocsátási értékből) 
eredő, a futamidő alatt egyenletesen halmozódó kamatot is. A statisztikai kamatjövedelem részének 
tekintendő a kamatokkal együtt felszámított díj és jutalék is: többek között a rendelkezésre tartási jutalék, a 
kezelési költség, a folyósítási jutalék, a váltó leszámítolási díj, illetve kamat, a faktordíj, illetve kamat, az 
értékpapírkölcsön után fizetett kölcsönzési díj összege, továbbá az óvadéki és a sajátos szállításos repó 
ügyletek után fizetendő kamatok. Nem tekinthető ugyanakkor a statisztikai kamatjövedelem részének az 
eltérő értékelési módszer (például effektív kamatláb módszer) alkalmazásából fakadó különbözet. A 
statisztikai felhalmozott kamat a statisztikai kamatjövedelem pénzügyileg még nem rendezett része, amely 
mérlegállományként jelenik meg az időszak végén. 

2.2.21. Swap ügylet (csereügylet): olyan származtatott ügylet, mely során a felek kifizetések cseréjében állapodnak 
meg, azaz a szerződésben előre meghatározott feltételek szerint cash flow cserét/cseréket hajtanak végre. A 
fizetések meghatározott jövőbeli időpontokban, vagy periódusonként történnek, meghatározott névleges 
összegekre vonatkoztatva, a ténylegesen fizetendő cash flow összegek pedig a mögöttes termék referencia 
árán, hozamán alapulnak.  

2.2.22. Számla-összevezetés: a fogalom alatt alapvetően kétféle ügylet-típus értendő: 
2.2.22.1. cash-pool, amely esetében az ügyfélcsoport bankszámláinak – általában nap végi – összevezetése egy 

főszámlára ténylegesen megtörténik, s az egyes pool-tagok a főszámla egyenlege erejéig egymást hitelezik, a 
bank pedig csak a főszámla mínuszba menetele esetén nyújt hitelt az ügyfélcsoportnak. E konstrukciónak 
léteznek különböző altípusai (pl. zero balancing, target balancing), de az ügylet lényegét tekintve azok 
egységesen kezelendők. 

2.2.22.2. kamat pool, azaz a virtuális, vagy notional pool konstrukció, amely nem jár tényleges számla-összevezetéssel, 
kizárólag arra irányul, hogy bizonyos szempontból kapcsolatban álló ügyfélcsoport (vagy egy ügyfél több 
számlája esetén) kedvezőbb kamatot érhessen el a bankszámláik egyenlegeinek virtuális összevezetése 
segítségével megállapítható egyenleg alapján. 

2.2.23. Szerződéses kamatláb: az ügyféllel kötött szerződésben meghatározott kamatláb. 

2.2.24. Tőzsdei/Nem tőzsdei ügylet: az adott ügylet megkötésére tőzsdei vagy tőzsdén kívüli (OTC) piacon került sor. 

2.2.25. Új szerződés: minden olyan új pénzügyi jellegű megállapodás az adatszolgáltató és az ügyfelek között, amely  
- elsőként határozza meg a betét és a hitel kamatlábát, 
- a meglévő hitelre és betétre vonatkozó új megállapodás, ha a betét és a hitel típusa megváltozik, vagy 

ha a kamatkondíciókban – beleértve az egyéb költségeket is – változás van. 
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Újnak tekintendő az átárazott szerződés is, kivéve az az átárazás, amely 
- automatikusan – az eredeti szerződés alapján, az ügyfél közreműködése nélkül – történik, és  
- ahol nem tárgyalják újra a feltételeket és a kamatlábat sem (pl. a folyamatos lekötésű betéti 

konstrukciók, amennyiben a lekötés futamidejét az ügyfél nem változtatja meg), vagy 
- fix kamatozású konstrukció automatikus átalakulása változó kamatozásúvá vagy fordítva, amennyiben 

ezt az átalakulást már az eredeti szerződésben rögzítették. 

Új szerződésnek tekintendő a tárgyhónapban kötött új betétszerződés akkor is, ha az a tárgyhónapban lejár, 
illetve ha az ügyfél a tárgyhónapban felmondja a betétet. 
Új szerződésnek tekintendő, ha az adatszolgáltató az ügyfél bankszámlájáról rendszeresen – az ügyféllel 
kötött egyszeri szerződés alapján – növeli a már meglévő lekötött betétet. 
Amennyiben egy lekötött betéthez az ügyfél tetszőleges gyakorisággal fizethet be újabb összegeket, minden 
befizetés új szerződésnek minősül. 

 
2.2.26. Vásárolt hitelderivatíva: azon hitelderivatívák, amelyeknél az adatszolgáltató valamilyen formában a védelmet 

megvásárolta (azaz a hitelkockázatot transzferálta).  

2.2.27. Vételi (call) opció: olyan származtatott ügylet, mely az opciós díj megfizetése ellenében kötelezettség nélküli 
jogot biztosít egy meghatározott jövőbeli időpontban egy meghatározott mennyiségű termék előre rögzített 
áron történő megvételére. 

 

2.3. A SOLO_COREP_NY, SOLO_COREP_NY_AE, SOLO_FINREP_H, SOLO_FINREP_NY, SOLO_FINREP_NY_AE, 
SOLO_FINREP_NE és a SOLO_FINREP_AE MNB azonosító kódú adatszolgáltatásokhoz (a továbbiakban együtt: SOLO 
COREP-FINREP adatszolgáltatások) kapcsolódó fogalmak 

 
2.3.1.  Átstrukturált kitettség: a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről 

szóló MNB rendelet alapján átstrukturáltnak minősülő kitettség. 

2.3.2.  ISIN kód: az ISIN azonosítóról szóló MNB rendelet szerinti értékpapír azonosító. 

2.3.3.  Lakóingatlan: a Magyarország területén található, lakás céljára létesített, használatba vételi engedéllyel 
rendelkező, és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként 
feltüntetésre váró ingatlan, valamint az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett földrészleten lévő 
lakóház vagy gazdasági épület.  

2.3.4. LEI-kód: a szervezetekhez rendelt globális jogiszemély-azonosító, amely egyedileg azonosítja a pénzügyi 
tranzakciókban részt vevő feleket. 

2.3.5.  Nem teljesítő kitettség: a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről 
szóló MNB rendelet alapján nem teljesítőnek minősülő kitettség.  

2.4. Az adatszolgáltatások tábláiban és az azok kitöltésére vonatkozó előírásokban használt, a 2.1.-2.3. pontban foglaltakon kívüli 
kifejezések tartalmára – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – az egyes adatszolgáltatókra vonatkozó számviteli és 
egyéb jogszabályokban foglaltak tekintendők irányadónak. 

 

3. Szektor-meghatározások 
 
Az adatszolgáltatásokban a szervezetek (partnerek, ügyfelek) szektorának meghatározásakor az alapvető feladatokhoz 
kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr. 2. melléklet I.A. pontjában leírtaknak megfelelően kell eljárni. 
 
 
4. Az adatszolgáltatások ERA rendszeren való beküldésére vonatkozó általános előírások 

4.1. Az ERA rendszer használatának technikai feltételei 

Az ERA rendszer használatának technikai feltételeit az alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.  
2. melléklet I.B.1 pontja tartalmazza. 
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4.2. Az adatszolgáltatások ERA rendszeren keresztül történő beküldésére vonatkozó alapvető szabályok  

4.2.1. Az ERA rendszer „Adatszolgáltatás” funkcióján (STEFI rendszer) keresztül az adatszolgáltató nevében kizárólag 
érvényes és jóváhagyott regisztrációval rendelkező személy (intézményi képviselő) jogosult adatszolgáltatást 
beküldeni.  

4.2.2. Az adatszolgáltató az ERA rendszerbe feltöltött adatszolgáltatásról a beérkezés időpontját, érkeztetési számát 
és a küldeményazonosító K-számát tartalmazó, automatikus „Érkeztetett” üzenetet kap. A SOLO COREP-FINREP 
adatszolgáltatások  kivételével jelen rendelettel elrendelt adatszolgáltatások tekintetében az üzenet jelentése, 
hogy az adott adatszolgáltatást az üzenetben jelzett időpontban az adatszolgáltató teljesítette, de nem jelenti 
azt, hogy az adatszolgáltatás tartalmilag hibátlannak minősül. Az ellenőrzést követően az MNB módosító 
adatszolgáltatás beküldését kérheti. 

4.2.3. Amennyiben valamely, a SOLO COREP-FINREP adatszolgáltatások körébe tartozó adatszolgáltatás sikeresen 
teljesítésre került, akkor az adatszolgáltató „feldolgozott”, az adatszolgáltatás hibás teljesítése esetén 
„visszautasított” státuszról szóló üzenetet kap. 

4.2.4. A SOLO COREP-FINREP adatszolgáltatások körébe tartozó valamely adatszolgáltatást az MNB akkor tekinti 
teljesítettnek, ha az adatszolgáltató elektronikus úton megküldött adatszolgáltatására vonatkozóan az ERA 
rendszerben „feldolgozott” státuszról szóló üzenetet kapott. 

 

4.3. Az M01-M15 MNB azonosító kódú adatszolgáltatások ERA rendszeren való beküldéséhez kapcsolódó további 
követelmények 

4.3.1. Amennyiben az adatszolgáltató az adatszolgáltatás teljesítése után az abban szerepeltetett adatokat befolyásoló 
információk birtokába jut, adatszolgáltatását módosítja, ideértve az auditált adatszolgáltatásokban bekövetkezett 
változásoknak az érintett havi és éves adatszolgáltatásokon történő átvezetését is. Az adatszolgáltató az általa  
– Számviteli politikájában vagy egyéb módon – meghatározott jelentős mértékű eltérés esetén a módosításról, 
valamint a módosítással érintett időszak tartamáról az MNB Statisztikai igazgatóságát előzetesen, elektronikus 
úton tájékoztatja (e-mail cím: statisztika_fm@mnb.hu). 

4.3.2. Mind az eredeti, mind a módosító adatszolgáltatás beküldésekor az adott vonatkozási időhöz és gyakorisághoz 
tartozó, teljes körű tartalommal rendelkező adatszolgáltatást kell beküldeni.  

4.3.3. Amennyiben az adatszolgáltató a megadott vonatkozási időre nem rendelkezik adattal, tehát a teljes 
adatszolgáltatása nemleges, ekkor a „bizonylat jellege” mező értéke „N”.   

4.3.4. Az adatszolgáltató egy adatszolgáltatáson belül bármely táblára jelezheti, hogy arra vonatkozóan nem 
rendelkezik adattal, ebben az esetben az adott táblát „nemleges"-ként küldheti.  

4.3.5. Ha a számértéket tartalmazó mező értéke nulla, és a küldendő adat tizedesjegyeinek pontossága nem került 
meghatározásra, akkor ezek a mezők üresen hagyhatóak vagy nulla értékkel tölthetőek fel. Amennyiben az adat 
tizedesjegyeinek pontossága meghatározásra került, akkor a nulla értéket a meghatározott számú tizedesjeggyel 
ellátva kell megadni. Amennyiben az előírt pontosságnál kevesebb tizedesjegy kerül megadásra, az hibának 
számít, több tizedesjegy megadása esetén az ERA rendszer kerekít az előírt tizedesjegy pontosságra. 

4.3.6. A vonatkozási idő jelzésére az alábbi táblában közölt dátumkódokat kell használni: 

20  0–9 éves gyakoriság esetén  
20   01–12 havi gyakoriság esetén 

*Az adatszolgáltatás konkrét vonatkozási ideje alapján lehet bekódolni. 
 

4.4. A SOLO COREP-FINREP adatszolgáltatások ERA rendszeren való beküldéséhez kapcsolódó további követelmények 

4.4.1.  Amennyiben az adatszolgáltatás valamely táblájának adattartalma nemleges, akkor az adatszolgáltató a tábla 
első sorát nulla („0”) értékkel feltöltve küldi meg. 

 
4.4.2.  Ha az MNB megállapítja, hogy az adatszolgáltatás javítást igényel, az adatszolgáltató a javított adatszolgáltatást 

az MNB javításra vonatkozó felszólítása kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül küldi meg az MNB részére. 
Ha az adatszolgáltató az adatszolgáltatás teljesítését követően olyan, az adatszolgáltató által – Számviteli 
politikájában vagy egyéb módon – meghatározott jelentős mértékű eltérést tár fel, amely az adatszolgáltatás 
alapjául szolgáló nyilvántartások javítását teszi szükségessé, akkor az adatszolgáltatást visszamenőleg is, az 
eltéréssel érintett teljes időszakra vonatkozóan módosítja. Az adatszolgáltató a jelen pont szerint módosított 
adatszolgáltatást az eltérés feltárásától számított 15 munkanapon belül küldi meg az MNB részére. 
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4.4.3.  Az adatszolgáltató a módosító adatszolgáltatás beküldésével egyidejűleg tájékoztatja az MNB adott 
adatszolgáltató felügyeletét ellátó főosztályát a módosításról és annak indokairól. 

 
A módosított adatszolgáltatásban az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve az összegző 
sorokat is) a „Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni. A teljes adatszolgáltatást (a javított adatot nem tartalmazó, 
és a nemleges táblát is) ismételten meg kell küldeni. 

 
4.4.4. A táblák szöveges mezőibe történő adatbevitelkor vessző karakter nem használható. 
 
4.4.5. Az adatokat egységnyi forintban kell megadni. 
 
4.4.6. Előjelekre vonatkozó szabályok 
 
4.4.6.1. Egy táblában szereplő valamely tétel megnevezésében a zárójelek használata azt jelenti, hogy az adott tételt 

le kell vonni ahhoz, hogy megkapjuk az „összesen” értéket, de nem jelenti azt, hogy az adott tételt negatív 
értékként kell megjeleníteni. 

4.4.6.2. A negatív értékként megjelenítendő tételeket a táblák a megnevezés előtt „(-)” jellel jelölik, például „(-) Saját 
részvények”. 

4.4.6.3. „Tartozik/követel” jelölés, pozitív és negatív előjelek: 

Elem 
Követel 

/Tartozik 
Egyenleg 
/Változás Jelentett adat 

Eszközök 

Tartozik 

Eszközök egyenlege 
Pozitív                                            

 („Normál”, előjel nem szükséges) 

Eszközök növekedése Pozitív                                            
 („Normál”, előjel nem szükséges) 

Eszközök negatív egyenlege 
Negatív                                         

(„-” előjel szükséges) 

Eszközök csökkenése Negatív                                         
(„-” előjel szükséges) 

Ráfordítások 

Ráfordítások egyenlege 
Pozitív                                          

   („Normál”, előjel nem szükséges) 

Ráfordítások növekedése Pozitív                                           
  („Normál”, előjel nem szükséges) 

Ráfordítások negatív egyenlege 
(visszaírásokkal együtt) 

Negatív                                         
(„-” előjel szükséges) 

Ráfordítások csökkenése Negatív 
(„-” előjel szükséges) 

Kötelezettségek 

Követel 

Kötelezettségek egyenlege 
Pozitív                                          

   („Normál”, előjel nem szükséges) 

Kötelezettségek növekedése Pozitív                                       
      („Normál”, előjel nem szükséges) 

Kötelezettségek negatív egyenlege Negatív                                         
(„-” előjel szükséges) 

Kötelezettségek csökkenése Negatív                                         
(„-” előjel szükséges) 

Saját tőke 

Saját tőke egyenlege Pozitív                                     
        („Normál”, előjel nem szükséges) 

Saját tőke növekedése Pozitív                                        
     („Normál”, előjel nem szükséges) 

Saját tőke negatív egyenlege 
Negatív                                         

(„-” előjel szükséges) 
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Elem 
Követel 

/Tartozik 
Egyenleg 
/Változás Jelentett adat 

Saját tőke csökkenése Negatív                                         
(„-” előjel szükséges) 

Bevételek 

Bevételek egyenlege Pozitív                                     
        („Normál”, előjel nem szükséges) 

Bevételek növekedése Pozitív                                         
    („Normál”, előjel nem szükséges) 

Bevételek negatív egyenlege 
(visszaírásokkal együtt) 

Negatív                                         
(„-” előjel szükséges) 

Bevételek csökkenése 
Negatív                                         

(„-” előjel szükséges) 

 
 
4.5. Az ERA rendszer használatához kapcsolódó további információk 

Az ERA rendszer használatához szükséges további információkat, így különösen a rendszerhez történő csatlakozás 
lépéseit, a támogatott fájl típusokat, a fájl típusok megnevezésére és szerkezetére vonatkozó szabályokat, valamint a 
rendszer funkcióinak részletes leírását az alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr. 3. melléklet 3. pontja 
szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza. 
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II. Az M01-M15 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás speciális kitöltési előírásai 
 
1. Irányelvek 
A statisztikai információk helyessége érdekében: 

a) teljesülnie kell valamennyi lineáris megkötöttségnek (pl. azon adatszolgáltatásoknál, amelyekben a teljes 
mérleg adatait kell jelenteni, a mérleg két oldalának egyensúlyban kell lennie, a részösszegek összegének 
meg kell egyeznie a végösszeggel), 

b) egy adatszolgáltató azonos tartalmú adatainak egymással konzisztensnek kell lenniük, 
c) a szolgáltatott statisztikai információknak teljes körűeknek kell lenniük, 
d) az adott adatszolgáltató által teljesített különböző típusú adatszolgáltatásokban az azonos számviteli 

tartalmú adatoknak tételesen meg kell egyezniük.  
 

2. A negyedév utolsó hónapjára vonatkozó adatszolgáltatás teljesítése 
2.1. A negyedév utolsó hónapjára vonatkozóan – a 2.2. és 2.3. pontban foglaltak kivételével –, amennyiben az előzetes és 
a végleges adatokra vonatkozó beküldési határidő között változtak az egyes adatszolgáltatásokban jelentendő adatok, 
kétszer kell az adatszolgáltatást teljesíteni: az első teljesítési határidő, azaz a tárgyidőszakot követő hónap  
11. munkanapja utáni változások esetén a negyedéves számviteli zárással összhangban lévő – IFRS-t alkalmazó 
hitelintézet esetében a SOLO_FINREP_NE MNB azonosító kódú adatszolgáltatás beérkezésekori – adatokkal frissítve, 
legkésőbb a tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanapig újra kell küldeni az adatszolgáltatást.  
 
2.2. A 2016. decemberre mint tárgyidőszakra vonatkozó M01 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 01. táblájának adatait, 
valamint ennek megfelelően a 2017. januárra mint tárgyidőszakra vonatkozó M02-M04 MNB azonosító kódú 
adatszolgáltatások egyes nyitó adatait az alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr. F01, F03, F82 és F83 
MNB azonosító kódú, 2016. december 31-ére vonatkozó adatszolgáltatásokban jelentett adatokkal összhangban kell 
teljesíteni. Az így jelentett adatokat pedig az alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr. F08, F09, F14, 
F84 és F85 MNB azonosító kódú, 2016. december 31-ére vonatkozó adatszolgáltatásokban jelentett adatokkal 
összhangban kell módosítani, és ezen adatszolgáltatásokkal egyidejűleg újra megküldeni. 
 
2.3. Amennyiben a hitelintézet külföldön fióktelepet működtet, a 2.2. pontban előírtak mellett a 2016. decemberre mint 
tárgyidőszakra vonatkozó M01 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 02. táblájának adatait is az alapvető feladatokhoz 
kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr. F77 és F78 MNB azonosító kódú, 2016. december 31-ére vonatkozó 
adatszolgáltatásaiban jelentett adatokkal összhangban kell teljesítenie, illetve az alapvető feladatokhoz kapcsolódó 
adatszolgáltatási MNBr. F79, F80 és F81 MNB azonosító kódú, 2016. december 31-ére vonatkozó adatszolgáltatásaiban 
jelentett adatokkal összhangban kell módosítania. 
 

3. Az adatszolgáltatásban szerepeltetendő ügyletek 
3.1. Azon hitelintézet számára, amely az IFRS alapján vezeti számviteli nyilvántartását, az adatok tartalmára, értékelésére 
vonatkozóan – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában –az IFRS-ekben és az IFRS-eket alkalmazókra is vonatkozó hazai 
számviteli előírásokban meghatározottak az irányadóak. Ezen esetekben az adatszolgáltatások fő tételeinek összhangban 
kell lenniük az SF0101, SF0102, SF0103 és SF02 táblákban jelentett tételekkel. 
 
3.2. Azon hitelintézetek számára, amelyek nem álltak át az IFRS alapú könyvvezetésre és beszámoló készítésre, az 
adatszolgáltatások összeállításakor az adatok tartalmára, értékelésére vonatkozóan – e rendelet eltérő rendelkezése 
hiányában – a mindenkor hatályos hazai számviteli rendelkezések az irányadóak.  
 
3.3. Az adatszolgáltatásban szereplő adatok – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – más adatszolgáltató adataival 
nem vonhatóak össze, az adatok kizárólag az adatszolgáltató törzsszáma alatt megjelenő önálló gazdasági egység 
működésére vonatkozhatnak.  

 
4. Országonkénti bontás 
4.1. Az országonkénti bontás azt jelenti, hogy az adatszolgáltató követelése vagy tartozása mely országgal vagy 
nemzetközi szervezettel szemben áll fenn. Ezen adatok megadásakor az alapvető feladatokhoz kapcsolódó 
adatszolgáltatási MNBr. 3. melléklet 4.2. alpontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletben 
meghatározott országkódokat kell alkalmazni. 

4.2. Amennyiben a nem-rezidens fél nemzetközi szervezet vagy nemzetközi intézmény (pl. Világbank, EIB, EBRD, IMF, 
EKB), úgy azt nem a székhelynek megfelelő országkódon, hanem a szervezetnek vagy intézménynek megfelelő kódon 
kell jelenteni, melyet szintén az alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr. 3. melléklet 4.2. alpontja 
szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmaz. 

4.3. Az adatszolgáltatásokban az egyes nemzetközi intézmények ország- és szektorbesorolását a 3. melléklet 3. pontja 
szerinti, az MNB honlapján közzétett lista tartalmazza. 
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5. A főkönyv lezárása 
Az adatszolgáltató az MNB részére készített jelentések alátámasztásául minden hónap végére vonatkozóan köteles 
főkönyvét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) 114/H. § (1) és (2) bekezdése 
figyelembevételével lezárni. A főkönyv zárásának a hónap utolsó napjára vonatkozó helyesbítések elvégzésével kell 
történnie, azaz figyelembe kell venni a tárgyhónapot érintő, de a tárgyhónap végéig még nem könyvelt, a hó vége utáni 
legalább harmadik munkanapig ismertté vált tételeket. 
 
6. A táblák kitöltésére vonatkozó részletes előírások 
 
6.1. Az M01 és M11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 01. táblájában az adatszolgáltató külföldi fióktelepekkel nem 
konszolidált, rezidens részének (egyedi) adatait kell szerepeltetni. A külföldön fióktelepet működtető magyarországi 
hitelintézetnek az M01 és M11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 02. táblájában külön ki kell mutatnia a külföldi 
fióktelep adataival együttes állományokat is. (A külföldi fiókteleppel nem rendelkező hitelintézet az M01 és M11 MNB 
azonosító kódú adatszolgáltatás 02. tábláját nemlegesen küldi.)  
 
Statisztikai szempontból az adatszolgáltató hitelintézet külföldi fióktelepe különálló külföldi (nem rezidens) 
hitelintézetnek minősül, így az M01 és M11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 01. táblájában a fiókteleppel 
kapcsolatos követelések és kötelezettségek állományát ennek megfelelően, a külföldi hitelintézettel szemben kell 
kimutatni.  
 
Az M02-M05 és M12-M15 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásban az M01 és M11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 
01. táblájában szereplő, az adatszolgáltató külföldi fióktelepekkel nem konszolidált, egyedi adatait kell tovább 
részletezni. 
 
A külföldi fiókteleppel nem rendelkező hitelintézet esetében az M01 és M11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás  
01. táblájában, a külföldi fiókteleppel rendelkező hitelintézet esetében pedig a 02. táblában jelentett állományoknak 
összhangban kell lenniük az adatszolgáltató számviteli nyilvántartásában, továbbá azon hitelintézet esetében, amely az 
IFRS alapján vezeti számviteli nyilvántartását, az  SF0101, SF0102 és SF0103 táblában jelentett állományokkal, figyelembe 
véve az e rendeletben szabályozott besorolási vagy értékelési eltéréseket. A külföldi fiókteleppel rendelkező 
adatszolgáltatónak az M01 és M11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 03. táblájában a külföldi fióktelepe adataival 
konszolidált adatokat is szerepeltetnie kell. A tárgyévi eredmény, valamint a saját tőke összegének egyeznie kell a külföldi 
fiókteleppel együttes, illetve a külföldi fióktelep nélküli kimutatásban.  
 
6.2. A devizatételek forintértékének meghatározása  

6.2.1. A főkönyv havi zárásakor a deviza- és valutakészletek, valamint külföldi pénznemre szóló követelések és 
kötelezettségek hó végi állományát év közben és év végére vonatkozóan is az MNB által közzétett, a hó utolsó napján 
érvényes hivatalos devizaárfolyamon forintra átszámított értéken kell közölni. A hitelintézetnek az MNB által nem 
jegyzett külföldi pénzértékre szóló követeléseket és kötelezettségeket, illetve a deviza- és valutakészleteket az értékelést 
megelőző utolsó hónapban alkalmazott középárfolyamon kell értékelnie. Az állományváltozásokat a könyvekben 
szereplő forintértéken kell szerepeltetni, ha ez nem állapítható meg, akkor az MNB havi átlagos középárfolyamán. Az 
árfolyamok elérhetőségét az alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr. 3. melléklet 2. pontja szerinti, az 
MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza. 

6.2.2. A deviza alapú követelések, kötelezettségek forint értékét az M01 és M11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás  
01. és 02. táblájában a megfelelő deviza kategóriában (euró vagy egyéb deviza oszlopban) kell kimutatni.  
A devizatételekre képzett értékvesztés és statisztikai értékelési különbözet, valamint az elhatárolt kamatok forintértékét  
a megfelelő deviza kategóriában (euró vagy egyéb deviza oszlopban) kell jelenteni. Hasonlóképpen kell eljárni az M02-
M05 és M12-M15 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásban is: a deviza alapú tételeket, valamint az azokhoz kapcsolódó 
tételeket a követelés,kötelezettség devizaneme szerinti bontásban, forint értéken, egységnyi forintban kell jelenteni.  
Az M05 és M15 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásban a vételi és eladási pozíciók (notional) névértéke esetében  
a kötéskori névértékeket eredeti devizanemekben szükséges megadni. 

6.3. Az M01 és M11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 01. és 02. táblájában a negatív összegként szerepeltetendő 
tételeket – például eszköz oldali értékvesztések – negatív előjellel kell jelenteni. Az M01 és M11 MNB azonosító kódú 
adatszolgáltatás 03. táblájában a bevételeket, kiadásokat, költségeket, ráfordításokat – az esetlegesen előforduló negatív 
kamatok kivételével – jellemzően pozitív előjellel kell feltüntetni. Az egyenlegező tételek pozitív és negatív értéket 
egyaránt felvehetnek. 

Az M02-M05 és M12-M15 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásokban szereplő egyes értékmezők esetében 
alkalmazandó előjeleket a 3. melléklet 2. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletek tartalmazzák. 
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6.4. Lejárat meghatározása  
 
Az M01 és M11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásban szereplő eszköz és forrás tételeket mindig eredeti lejáratuk 
alapján kell lejárati kategóriákba sorolni. (A lejáratok meghatározásakor egy év alatt 365 napot, szökőévben 366 napot 
kell érteni.)  

6.5. Az M01 és M11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 01. és 02. táblája egyes instrumentumait (egyes pénzügyi 
eszközeit és kötelezettségeit), illetve a 03. tábla ezen instrumentumokkal kapcsolatos havi statisztikai kamatbevételeit és 
kamatráfordításait az M02-M05 és M12-M15 MNB azonosító kódú  adatszolgáltatásban kell részletezni. A vonatkozó 
instrumentumok és az instrumentumok közötti megfeleltetések az alábbiak: 

 

 

6.6. Az adatszolgáltatásokban szerepeltetendő adatok tartalmi és formai követelményeit a 3. melléklet 2. pontja szerinti, 
az M02-M05 és az M12-M15 MNB azonosító kódú adatszolgáltatások egyes adatleíró mezőihez tartozó lehetséges 
kódértékeket a 3. melléklet 1. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletek tartalmazzák.  

Az adatszolgáltatásokban az értékadatokat alapvetően egységnyi forintban kell jelenteni. Ez alól kivételt képeznek az 
M02-M05, M12-M15 MNB azonosító kódú adatszolgáltatások ügylet darabszámra és a kamatlábakra vonatkozó 
értékmezői. A darabszámok esetén pozitív egész számokat, a kamatlábakra vonatkozó értékek jelentésekor pedig 
százalékos formájú, 4 tizedes jeggyel ellátott értékadatokat kell szerepeltetni az adatszolgáltatásokban (pl. egy 1,35 
százalékos állományi betéti kamatláb esetén a jelentendő értékadat: 1,3500).   

6.7. A hiteleket (követeléseket) és a betéteket (kötelezettségeket) bruttó módon kell kimutatni, más eszközökkel és 
forrásokkal nem nettósíthatók. 
 
A pénzügyi derivatíva követelések és tartozások állományi adatait (pozícióit) és tranzakcióit piaci értéken, bruttó módon, 
ügyletenként kiértékelve kell összesíteni, és így kell az adatszolgáltatásokban szerepeltetni. A követelés és tartozás oldali 
tételek a derivatívák esetében sem nettósíthatók. 

6.8. Az M02-M05 és M12-M15 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásokban az azonos tulajdonságokkal rendelkező – az 
egyes adatleíró mező tekintetében rendre ugyanazon értékeket felvevő – tételeket aggregálni kell, és ennek megfelelően 
kell jelenteni. (Ennek értelmében nem fordulhat elő, hogy az adatszolgáltatás különböző soraiban jelentett rekordok 
minden adatleíró mező mentén megegyeznek.) 

6.9. Az M02-M05 és M12-M15 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásokban azokat a tételeket is szerepeltetni kell, amelyek 
állománya az időszak végén ugyan nulla, de tartozik hozzájuk olyan értékmező – például átsorolás, tárgyidőszakra jutó 
(statisztikai) kamat, felhalmozott (statisztikai) kamat tárgyidőszaki záró állomány –, amelyet a kitöltési előírások 
értelmében jelenteni kell. 

6.10. A CRR szerinti nem teljesítő (defaulted) hitelek kezelése az M03 és M13 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásban 

Az M03 és M13 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásban az „Állományi aktuális kamatláb” és „Állományi évesített 
kamatláb” megnevezésű értékmezőkhöz kapcsolódó adatok jelentésekor a CRR 178. cikk (1)-(5) bekezdése alapján nem 

Mérlegtételek Részlezető adatszolgáltatások adatai Statisztikai kamat 
Készpénz (eszközök) nincs 
Látraszóló és folyószámla betétek (eszközök) van 
Lekötött betétek (eszközök) van 
Repóügyletekből eredő követelés van 
Egyéb hitelkövetelések (nyújtott hitelek) van 
Kereskedelmi hitelek és előlegek (eszközök) lehetséges 
Egyéb követelések és aktív elszámolások lehetséges 
Látraszóló és folyószámla betétek (források) van 
Lekötött betétek (források) van 
Repóügyletekből szerzett forrás van 
Egyéb hiteltartozások (felvett hitelek) van 
Kereskedelmi hitelek és előlegek (források) lehetséges 
Egyéb tartozások és passzív elszámolások lehetséges 
Pénzügyi derivatíva követelések nincs 
Pénzügyi derivatíva tartozások nincs 

Hitelek, hitel jellegű követelések és 
egyes egyéb eszközök 

Betétek, betét jellegű kötelezettségek  
és egyes egyéb források  

Pénzügyi 
 

Pénzügyi derivatívák
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teljesítőnek (defaulted) minősített hitelek állományát és kamatlábát a súlyozott átlagkamatláb meghatározásánál nem 
kell figyelembe venni. Amennyiben az adatszolgáltatás adott során azért nem szerepelne kamatláb, mert az állomány 
csak a CRR 178. cikk (1)-(5) bekezdése alapján nem teljesítőnek (defaulted) minősített hiteleket tartalmaz, az aktuális és 
évesített kamatlábra is „na” értéket kell jelenteni. 

6.11. Az M01 és M11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 01. és 02. táblájában az eszközöket és forrásokat alapvetően 
elhatárolt kamatokkal együttes könyv szerinti nettó értéken kell szerepeltetni. Egyes eszköz és forrás fajtáknál ezen felül 
fel kell tüntetni az instrumentum bruttó tőkeértékét, statisztikai felhalmozott kamatát, értékvesztését, továbbá statisztikai 
értékelési különbözetét is, az instrumentum megnevezésében, illetve sorkódjában foglaltaknak megfelelően. 

6.12. Az M01 és M11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 01. és 02. táblájában a sorkódok értékelésre vonatkozó 
betűjelének jelentése az alábbi: 

B - Bruttó fennálló tőkeösszeg (kamat nélküli név/tőkeérték)
F - Felhalmozott kamat
E – Értékvesztés
K - Értékelési különbözet 
N - Nettó könyv szerinti érték (elhatárolt kamattal együtt)  

6.13. A táblákban a szürke mezők nem tölthetők ki. 
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III. A SOLO_FINREP_NY, SOLO_FINREP_NY_AE, SOLO_FINREP_H, SOLO_FINREP_NE és a SOLO_FINREP_AE  
MNB azonosító kódú adatszolgáltatás speciális kitöltési előírásai 
 
1. Tartalmi követelmények 

1.1. A mindenkor hatályos számviteli jogszabályok szerint az adatszolgáltatónak saját magának kell az adatgyűjtését, 
analitikáját, nyilvántartását megszerveznie és gondoskodnia arról, hogy minden táblába csak bizonylattal 
alátámasztott, és az adatszolgáltató nyilvántartásaiban rögzített gazdasági eseményekről kerüljön be adat. 

 
1.2. A táblákban meghatározott pénzügyi információkat az IFRS megjelenítésre, beszámításra és értékelésre vonatkozó 

szabályaival összhangban kell előállítani. A táblák kitöltését segítő, az egyes sorokra, oszlopokra vonatkozó konkrét 
IAS és IFRS hivatkozásokat a 3. melléklet 2. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet 
tartalmazza. 
 

1.3. Az adatszolgáltatásban szereplő állományoknak meg kell egyezniük a hó végére lezárt mérleg- és mérlegen kívüli 
tételek állományaival. Az éves jelentés sorait a könyvvizsgáló által ellenőrzött (auditált) mérlegadatok és mérlegen 
kívüli nyilvántartások alapján kell az MNB részére megküldeni. 

 
1.4. A külföldi pénznemben fennálló állományi és forgalmi adatok forintra történő átszámítása: 

Egyes adatszolgáltatások forint, deviza, valamint összesen táblákat tartalmaznak. A deviza táblákban a külföldi 
pénznemben fennálló vagy külföldi pénznemen alapuló követelések, illetve kötelezettségek forintra átszámított 
összegét kell szerepeltetni.  
 
Az állományi típusú jelentéseknél a valutakészletek, valamint a külföldi pénznemre szóló követelések és 
kötelezettségek (devizák) forintra történő átszámítását a Számv. tv. 114/H. § (2) bekezdése alapján megállapított 
devizaárfolyamon kell elvégezni. 
Az MNB által nem jegyzett külföldi pénznemre szóló követeléseket és kötelezettségeket, illetve deviza- és 
valutakészleteket országos napilapnak a világ valutáinak árfolyamaira vonatkozó tájékoztatójában közzétett, a 
hónap utolsó napján és az év utolsó napján érvényes középárfolyamon, ennek hiányában pedig a hitelintézet által 
az értékelést megelőző legutolsó hónapban alkalmazott átlagos középárfolyamon kell értékelni.  
 
A forgalmi típusú jelentéseknél az adott tábla kitöltési előírásainak eltérő rendelkezése hiányában a forintra 
átszámítás az ügylet napján érvényes árfolyammal történik az adatszolgáltató számviteli politikájában előírtaknak 
megfelelően.  
 

1.5. A 2016. december 31-re vonatkozó SOLO_FINREP_NY és SOLO_FINREP_NY_AE MNB azonosító kódú 
adatszolgáltatás a következő táblákat tartalmazza: SF0101, SF0102, SF0103, SF02, SF03, SF0801, SF1801, SF1802, 
SF1803, SF1901, SF1902, SF1903, SF46. 

 
2. Számviteli portfóliók 

2.1. Pénzügyi eszközök  

2.1.1. A „számviteli portfóliók” kifejezés a  különböző értékelési szabályok szerint csoportosított pénzügyi 
instrumentumokat jelenti. Ezek a csoportok nem tartalmazzák a „készpénz, számlakövetelések központi 
bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek” tételbe sorolt, látra szóló követel egyenlegeket, valamint az 
„értékesítésre tartottnak minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok” között megjelenített 
pénzügyi instrumentumokat. 

2.1.2. Az IFRS alapján a pénzügyi eszközöket a következő számviteli portfóliókba kell sorolni: 
a) kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök, 
b) az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök, 
c) értékesíthető pénzügyi eszközök, 
d) kölcsönök és követelések, 
e) lejáratig tartandó befektetések. 

2.2. Pénzügyi kötelezettségek 

Az IFRS alapján a pénzügyi kötelezettségeket a következő számviteli portfóliókba kell sorolni:  
a) kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek, 
b) az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek, 
c) amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek. 
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3. Pénzügyi instrumentumok 

3.1. Pénzügyi eszközök  

3.1.1. A mérleg eszköz oldalán az eszköztételeket könyv szerinti értéken kell jelenteni. 

3.1.2. Meghatározott táblákban a pénzügyi eszközöket bruttó könyv szerinti értéken kell jelenteni: 

3.1.2.1. Az amortizált bekerülési értéken vagy az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt hitelek 
esetében a bruttó könyv szerinti érték a halmozott értékvesztéssel nem csökkentett könyv szerinti értéket 
jelenti.  

3.1.2.2. Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt hitelek esetében a bruttó könyv szerinti érték a  hitelkockázat 
változásából származó valósérték-változás halmozott összegével nem módosított könyv szerinti értéket jelenti. 

3.1.3. A pénzügyi eszközöket a következő eszközosztályokba kell besorolni:  
a) készpénz, 
b) származtatott ügyletek, 
c) tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, 
d) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, 
e) hitelek, 
f) előlegek, 
g) jegybanki és bankközi betétek. 

3.2. Pénzügyi kötelezettségek 

3.2.1. A mérleg forrásoldalán a forrástételeket könyv szerinti értéken kell jelenteni. 

3.2.2. A pénzügyi kötelezettségeket a következő eszközosztályokba kell besorolni:  
a) származtatott ügyletek,  
b) rövid pozíciók,  
c) betétek,  
d) felvett hitelek,  
e) kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  
f) egyéb pénzügyi kötelezettségek. 

 
4. A táblák kitöltésére vonatkozó részletes előírások 

4.1. SF0101 tábla: Felügyeleti mérleg ─ Eszközök  

4.1.1. A „Készpénz” magában foglalja a forgalomban lévő, általánosan fizetésre használt forint- és külföldi bankjegyek 
és -érmék állományát. 

4.1.2. A „Számlakövetelések központi bankokkal szemben” közé tartoznak a központi bankoknál tartott látra szóló 
követelések egyenlege. 

4.1.3.  Az „Egyéb látra szóló betétek” tartalmazza a hitelintézeteknél tartott látra szóló követelések egyenlegét.  

4.1.4. A „Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok” az adatszolgáltató tulajdonában lévő, értékpapírként kibocsátott 
hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok. 

4.1.5. „Jegybanki és bankközi betétek”: a számlakövetelésnél és látraszóló betéteknél nem szerepeltetett jegybanki 
betétek, a hitelintézeteknél betéti szerződés keretében elhelyezett betétek. 

4.1.6.  Az „Előlegek” sor tartalmazza azokat a tételeket, amelyek nem sorolhatók az EKB BSI rendelet szerinti hitelek 
közé. Ez a tétel többek között tartalmazza a függő tételek (pl. a befektetésre, átutalásra vagy elszámolásra váró 
összegek) és átvezetési tételek (pl. csekkek és beszedésre elküldött egyéb fizetési formák) követeléseinek teljes 
összegeit. A pénzügyi instrumentumokhoz tartozó előlegek nem tartalmazzák a termékre, szolgáltatásra adott 
előlegeket.  

4.1.7.  A „Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások” sor tartalmazza az IFRS értelmében fedezeti elszámolás 
céljára tartott származtatott ügyleteket. 

4.1.8. „Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt  befektetések”:  
a leányvállalatokban, közös vállalkozásokban valamint a társult vállalkozásokban lévő befektetések közül 
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bekerülési értéken vagy az IAS 28 szerinti tőkemódszer használatával elszámolt befektetések (IAS 27  
10. bekezdése) az IFRS 5 szerint értékesítésre tartottá minősített befektetések kivételével. 

4.1.9. Az „Értékesítésre tartott befektetett eszközök és elidegenítési csoportok” tartalmára az IFRS 5 irányadó.  

4.1.10. Azokat az eszközöket, amelyek nem pénzügyi eszközök, és amelyek jellegüknél fogva nem sorolhatók be a 
mérleg előbb meghatározott tételei közé, az „Egyéb eszközök” között kell feltüntetni. Az egyéb eszközök között 
szerepelhet arany, ezüst és egyéb áru, még akkor is, ha azokat kereskedési szándékkal tartják. 

 

4.2. SF0102 tábla: Felügyeleti mérleg ─ Kötelezettségek  

4.2.1. A „Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok” az adatszolgáltató által értékpapírként kibocsátott 
adósságinstrumentumok. 

4.2.2. Az „Egyéb pénzügyi kötelezettségek” tartalmaznak minden olyan pénzügyi kötelezettséget, amely nem 
származtatott ügylet, rövid pozíció, betét, felvett hitel vagy kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.  

4.2.3. Az IFRS értelmében az „Egyéb pénzügyi kötelezettségek” tartalmazhatnak pénzügyi garanciákat, ha azok 
értékelése vagy az eredménnyel szemben valós értéken [IAS 39 47. bekezdés a) pontja] vagy a halmozott 
amortizációval csökkentett kezdeti bekerülési értéken [IAS 39 47. bekezdés c) pont ii. alpontja] történik. A 
hitelnyújtási elkötelezettségeket akkor kell az „Egyéb pénzügyi kötelezettségek” között szerepeltetni, ha azok 
az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek [IAS 39 4. bekezdés a) pontja], vagy 
azok a piaci kamatlábnál alacsonyabb kamatláb melletti hitelnyújtásra vonatkozó elkötelezettségek. [IAS 39  
4. bekezdés b) pontja, 47. bekezdés d) pontja]. E szerződésekből származó céltartalékokat [IAS 39 47. bekezdés 
c) pont i. alpontja és d) pont i. alpontja] az „Adott kötelezettségvállalásokra és garanciákra képzett 
céltartalékok” között kell feltüntetni. 

4.2.4. Az „Egyéb pénzügyi kötelezettségek” emellett tartalmazhatnak fizetendő osztalékot, függő és átvezetési tételek 
tekintetében fizetendő összegeket, és értékpapír-tranzakciók vagy devizatranzakciók jövőbeli elszámolása 
tekintetében fizetendő összegeket (a fizetési határidő előtt megjelenített, tranzakciókra vonatkozó fizetési 
kötelezettségek). 

4.2.5. A „Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások” sor tartalmazza az IFRS értelmében fedezeti elszámolás 
céljára tartott származtatott ügyleteket. 

4.2.6. A „Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási kötelmekre” képzett 
céltartalékok közé tartoznak a meghatározott juttatásra vonatkozó nettó kötelezettségek összege. 

4.2.7. Az IFRS értelmében az „Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatásokra” képzett céltartalékok tartalmazzák az IAS 
19 153. bekezdésében felsorolt hosszú távú munkavállalói juttatási programok hiányainak összegeit is. A rövid 
távú munkavállalói juttatásokból [IAS 19 11. bekezdés a) pontja], a meghatározott hozzájárulási programokból 
[IAS 19 51. bekezdés a) pontja] és a végkielégítésekből [IAS 19 169. bekezdés a) pontja] származó elhatárolt 
kiadásokat az „Egyéb kötelezettségek” között kell szerepeltetni. 

4.2.8. A „Kérésre visszafizetendő jegyzett tőke” tartalmazza azokat az adatszolgáltató által kibocsátott 
tőkeinstrumentumokat, amelyek nem felelnek meg a saját tőkébe való besorolás feltételeinek. Ebben a tételben 
kell az adatszolgáltatónak feltüntetnie azokat a szövetkezeti részjegyeket, amelyek nem felelnek meg a saját 
tőkébe való besorolás feltételeinek. A fióktelep itt mutatja ki a társaság központjával szembeni nettó 
kötelezettségeket (+/-). 

4.2.9. Azokat a kötelezettségeket, amelyek nem pénzügyi kötelezettségek, és amelyek jellegüknél fogva nem 
sorolhatók be a mérleg meghatározott tételei közé, az „Egyéb kötelezettségek” között kell feltüntetni. 

4.2.10. Az „Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba tartozó kötelezettségek” tartalmára az IFRS 5 
irányadó. 
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4.3. SF0103 tábla: Felügyeleti mérleg ─ Saját tőke  

 
4.3.1. Az IFRS előírásai értelmében a tőkeinstrumentumok azok a pénzügyi instrumentumok, amelyeket az IAS 32 

annak minősít. 

4.3.2. A „Jegyzett, de még be nem fizetett tőke” tartalmazza annak az adatszolgáltató által kibocsátott tőkének a 
könyv szerinti értékét, amelyet a részvényesek már lejegyeztek, de az adatszolgáltatás vonatkozási 
időpontjában még nem fizettek be. 

4.3.3. Az „Összetett pénzügyi instrumentumok sajáttőke-eleme” tartalmazza az adatszolgáltató által kibocsátott 
összetett pénzügyi instrumentumok (vagyis az olyan pénzügyi instrumentumok, amelyek kötelezettség és 
sajáttőke-elemmel egyaránt rendelkeznek) sajáttőke-elemét, ha az a vonatkozó számviteli szabályozás szerint el 
van különítve (ideértve a többszörösen beágyazott származékos termékeket tartalmazó összetett pénzügyi 
instrumentumokat). 

4.3.4. Az „Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok” közé tartoznak azok a tulajdoni 
részesedést megtestesítő instrumentumok, amelyek pénzügyi instrumentumok, kivéve a „Jegyzett tőkét” és az 
„Összetett pénzügyi instrumentumok sajáttőke-elemét”. 

4.3.5. Az „Egyéb tőke” magában foglalja az összes olyan tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumot, amely 
nem pénzügyi instrumentum, ideértve többek között a tőkeinstrumentumban teljesített részvényalapú 
kifizetési ügyleteket [IFRS 2 10. bekezdése]. 

4.3.6. Az „Átértékelési tartalék (IFRS-re való áttéréskor)” az IFRS első alkalmazásából eredő tartalékok összegét 
tartalmazza, amelyeket nem oldottak fel más típusú tartalékok javára. 

4.3.7. Az „Egyéb tartalék” sor tartalmazza a leányvállalatokba, közös vállalkozásokba és társult vállalkozásokba történt 
befektetésekből nyereség vagy veszteség révén származó, az elmúlt évek során felhalmozott bevételek és 
ráfordítások összegét,  valamint a más tételekben nem szerepeltetett tartalékokat, és tartalmazhat törvény és 
jogszabály által előírt tartalékot. 

4.3.8. A „(-) Saját részvények” soron kell szerepeltetni az adatszolgáltató által visszavásárolt sajáttőke 
instrumentumokat. 

 

4.4. SF02 tábla: Felügyeleti eredménykimutatás  

4.4.1. A kereskedési céllal tartott, valamint az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi 
instrumentumokból származó kamatbevételeket és kamatráfordításokat az egyéb nyereségtől és veszteségtől 
elkülönülten kell feltüntetni a kamatbevételek és kamatráfordítások között [úgynevezett „tiszta ár” (nettó ár)] 
vagy az ezen instrumentum kategóriákból származó nyereség vagy veszteség részeként [„piszkos ár” (bruttó ár)] 
kell feltüntetni.  

4.4.2. Az adatszolgáltatónak a következő tételeket számviteli portfóliók szerinti bontásban kell megadnia: 

a) „Kamatbevételek”; 

b) „Kamatráfordítások”; 

c) „Osztalékbevétel”; 

d) „Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi eszközök és 
kötelezettségek kivezetésének nyeresége vagy vesztesége, nettó”; 

e) „Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi eszközök 
értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása”. 

4.4.3. „Kamatbevételek. Származtatott ügyletek — Fedezeti elszámolások, kamatlábkockázat” és „Kamatráfordítások. 
Származtatott ügyletek — Fedezeti elszámolások, kamatlábkockázat” tartalmazza a fedezeti elszámolások közé 
sorolt azon származtatott ügyletekhez kapcsolódó összegeket, amelyek kamatlábkockázatot fednek le. Ezeket 
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bruttó kamatbevételként és kamatráfordításként kell megadni annak érdekében, hogy megjelenítsék azon 
fedezett tételekből származó pontos kamatbevételeket és kamatráfordításokat, amelyekhez ezek kapcsolódnak. 

4.4.4. A kereskedési céllal tartott kategóriába sorolt azon származtatott ügyletekhez kapcsolódó összegeket, amelyek 
gazdasági szempontból fedezeti instrumentumnak minősülnek, azonban számviteli szempontból nem 
minősülnek annak, kamatbevételként, illetve kamatráfordításként kell megadni annak érdekében, hogy 
megjelenítsék azon pénzügyi instrumentumokból származó pontos kamatbevételeket és kamatráfordításokat, 
amelyekhez ezek kapcsolódnak. Ezeket az összegeket a következő tételek részeként kell feltüntetni: 
„Kamatbevételek. Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök” és „Kamatráfordítások. Kereskedési céllal tartott 
pénzügyi kötelezettségek”.  

4.4.5. A „Kamatbevételek – egyéb eszközök” azon kamatbevételek összegét tartalmazza, amelyek nem szerepelnek a 
többi tétel között. Ez a tétel tartalmazhatja a készpénz és számlakövetelések központi bankokkal szemben és az 
értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és  elidegenítési csoportok kategóriákhoz kapcsolódó 
kamatbevételeket, a nem kamatlábkockázatot lefedő fedezeti elszámolások közé sorolt származtatott 
ügyletekből származó összegeket, valamint a meghatározott juttatási program nettó eszközeiből származó 
nettó kamatbevételeket.  

4.4.6. A pénzügyi kötelezettségekhez kapcsolódó negatív effektív kamatot a kamatbevételek között „Pénzügyi 
kötelezettségekkel kapcsolatos kamatbevétel”-ként kell jelenteni. Az ezen a soron jelentett kötelezettségek 
kamatai növelik az adatszolgáltató hozamát. 

4.4.7. A „Kamatráfordítások – egyéb kötelezettségek” azon kamatráfordítások összegét tartalmazza, amelyek nem 
szerepelnek a többi tétel között. Ez a tétel tartalmazhatja az értékesítésre tartottnak minősített elidegenítési 
csoportokba tartozó kötelezettségekhez, egy céltartalék könyv szerinti értékének az idő múlását tükröző 
növekedéséből eredő költségekhez kapcsolódó kamatráfordításokat, vagy a meghatározott juttatási program 
nettó kötelezettségeiből származó nettó kamatráfordításokat.  

4.4.8. A pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó negatív effektív kamatot a kamatráfordítások között „Pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos kamatráfordítás”-ként kell jelenteni. Az ezen a soron jelentett eszközök kamatai növelik 
az adatszolgáltató ráfordítását. 

4.4.9. A kereskedési céllal tartott, valamint az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi 
eszközökből származó osztalékbevételt az ezen instrumentum kategóriákból származó egyéb nyereségtől és 
veszteségtől elkülönülten, osztalékbevételként kell feltüntetni.  

4.4.10. A „Fedezeti elszámolásokból eredő nyereségek vagy (-) veszteségek, nettó” soron az adatszolgáltatónak a 
fedezeti instrumentumok és fedezett tételek valós értékének változását kell feltüntetnie, a cash flow fedezeti 
ügyletek hatékonytalanságából fakadó eredménye és az egyedi beszámolóban szereplő külföldi 
érdekeltségekbe történt befektetések fedezeti ügyleteiből származó eredményével együtt. 

4.4.11. Az egyéb működési bevételek és ráfordítások tartalmazzák a következő tételeket: a valós érték modell 
alkalmazásával értékelt tárgyi eszközök valósérték-módosításai, befektetési célú ingatlanokból származó 
bérletidíj-bevételek és közvetlen működési költségek, az operatív lízingből (kivéve a befektetési célú 
ingatlanokból) származó bevételek és működési költségek, és a többi működési bevétel és költség.  

Az egyéb működési bevétel tartalmazza az adatszolgáltató mint lízingbe adó által operatív lízingtevékenysége 
– kivéve a befektetési célú ingatlanként minősített eszközökkel folytatott ilyen tevékenységet – során kapott 
bevételeket, az egyéb működési ráfordítás pedig a nála az operatív lízinggel kapcsolatban felmerült 
költségeket. Az adatszolgáltató mint lízingbe vevő költségeit az „Egyéb adminisztrációs költségek” között kell 
feltüntetni. 

4.4.12.  Az értékesítési költségekkel csökkentett valós értéken értékelt nemesfém-állományok és egyéb áruk 
átértékeléséből származó nyereséget és veszteséget is az „Egyéb működési bevételek” vagy az „Egyéb 
működési ráfordítások” között kell feltüntetni. 

4.4.13. A „Bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök” értékvesztése (SF02470. sor)  tartalmazza az IAS 39  
66. bekezdése szerint képzett értékvesztést. 

4.4.14. Az IAS 27 10. bekezdése alapján a tőkemódszerrel elszámolt leányvállalatokba, társult vállalkozásokba, valamint 
közös vállalkozásokba történt befektetések eredményéből való részesedést [IAS 1 82. bekezdés c) pont] a 
„Leányvállalatokba közös vállalkozásokba, és társult vállalkozásokba történt befektetések nyereségéből vagy (-) 
veszteségéből való részesedés” soron kell szerepeltetni.  
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4.4.15. Az értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközökből és elidegenítési csoportokból származó nyereség 
vagy veszteség a megszűnt tevékenységnek nem minősülő, értékesítésre tartottá minősített befektetett 
eszközökből és elidegenítési csoportokból származó eredményt tartalmazza. 

 

4.5. SF03 tábla: Felügyeleti átfogó jövedelemkimutatás  

4.5.1. Az átfogó jövedelemkimutatás tartalmazza a tárgyidőszak során bekövetkező események hatására a saját 
tőkében bekövetkezett nem közvetlen változásokat. 

4.5.2. A teljes átfogó jövedelem magában foglalja a “Felügyeleti eredménykimutatás” (SF02. tábla részletezi) és az 
”Egyéb átfogó jövedelem” minden összetevőjét. 

4.5.3. Ebben a táblában az egyéb átfogó jövedelem elemeit kell részletezni, ezek olyan bevételi és ráfordítási tételek 
(beleértve az átsorolás miatti módosításokat is), amelyek nem minősülnek az IAS/IFRS előírásai szerint 
eredménytételnek. 

4.5.4. Külön sorokon kell bemutatni az eredménybe nem átsorolható és átsorolható tételeket. 

4.5.5. Az IFRS értelmében a „Nem átsorolandó tételekhez kapcsolódó nyereségadót” és a „Nyereségbe vagy (-) 
veszteségbe átsorolható tételekhez kapcsolódó nyereségadót” [IAS 1 91. bekezdés b) pontja, IG6] külön soron 
kell feltüntetni. 

 

4.6. SF07HT-SF07HB tábla: A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása 

4.6.1. A táblákban kell részletezni a hitelek állományának alakulását befolyásoló tranzakciókat (folyósítás, törlesztés, 
leírás, elengedés, vásárlás, eladás).  

4.6.2. A táblákban szereplő, összesített nettó hitelportfólióra vonatkozó adatoknak meg kell egyezniük az SF0101 
Felügyeleti mérleg ─ Eszközök táblában jelentett, a hitelintézetek által nyújtott hitelek összesített nettó 
állományával, kivéve a kereskedési céllal tartott kategóriába sorolt hiteleket, melyeket a SF07HT-SF07HB 
táblában nem kell szerepeltetni. A táblák tartalmazzák azon hitelekkel kapcsolatos tranzakciókat is, amelyeket 
az adatszolgáltató az IFRS 5 alapján az „Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési 
csoportok” közé sorolt. 

4.6.3. Az SF07HT-SF07HB táblák ún. mozgástáblák, ennek megfelelően mind a forintban, mind a devizában nyújtott 
hitelek esetében olyan módon kell az állományváltozás összetevőit szerepeltetni, hogy a nyitó bruttó állományt 
előjelhelyesen korrigálva a forgalmakkal a záró bruttó állományt kapjuk. 

4.6.4. Külön táblában kell jelenteni a forinthitelek és a devizahitelek változását. A devizában fennálló hitelállományi és 
forgalmi adatok forint értékének meghatározásánál az 1.4. pont szerint kell eljárni. 

4.6.5. A táblák oszlopai 

4.6.5.1. A 010. és 020. oszlopokban feltüntetett nyitóállomány a tárgynegyedév első napján fennálló bruttó és nettó 
hitelállomány. A bruttó könyv szerinti érték fogalmát a 3.1.2. pont tartalmazza. 

 
4.6.5.2. A 030. oszlopban kell a tárgynegyedévben folyósított tőke összegét feltüntetni, mely eltérhet a hitel kezdeti 

megjelenítési értékétől. 
Eltérve az IAS 39 szabályaitól, a folyósítások között nem jelenthetők az – ügyfél törlesztési nehézségei miatt, az 
adatszolgáltatón belül – átstrukturált hitelek, továbbá a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető 
kezességről szóló 2009. évi IV. törvény szerinti áthidaló kölcsönök. 
A folyószámlahitelek folyósítás és törlesztés adatait a szerződések állományváltozása alapján a következők 
szerint kell meghatározni: amennyiben az adott folyószámlahitel állománya az előző negyedévhez képest nőtt, 
folyósításként, csökkenés esetén pedig törlesztésként kell jelenteni.  

 
4.6.5.3. A 040. oszlopban kell kimutatni a tárgynegyedévben vásárolt követelések összegét bekerülési értéken. 
 
4.6.5.4. A tábla 050. és 060. oszlopában a tárgynegyedévben törlesztett tőke (ütemezett és rendkívüli) összegét kell 

szerepeltetni. 
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Előtörlesztés alatt a hitel- vagy kölcsönszerződésben rögzített esedékességeket megelőző, részleges vagy teljes 
tőke-visszafizetést kell érteni. 
A folyószámlahitelek törlesztés adatait a 030. oszlopnál ismertetett módon kell meghatározni. 

 
A törlesztés, előtörlesztés adatok esetében az átstrukturálásból eredő tételeket a tábla nem tartalmazhatja. 
Tehát hibásnak minősül, ha az adatszolgáltató az eredeti hitel összegét lejelenti (elő)törlesztésként, majd az új, 
átstrukturált hitel összegét folyósításként. 

 
A gyűjtőszámla-hitelként folyósított forinthitelek állományának növekedését vagy csökkenését sem lehet a 
folyósítások, illetve a törlesztések között jelenteni. Ezeket a változásokat a 150. Egyéb állományváltozás 
oszlopban kell szerepeltetni. 

 
4.6.5.5. A 070. és 080. Tárgynegyedévben leírt követelés (bruttó illetve nettó értéken) oszlopban kell feltüntetni a 

tárgynegyedévben behajthatatlannak minősített és leírt, illetve az egyéb okból leírt követelésnek a leíráskori 
bruttó nyilvántartási és nettó értékét szektoronkénti bontásban. Itt kell jelenteni a behajthatatlannak nem 
minősíthető elengedett követelések elengedéskori bruttó és nettó értékét is. 

 
4.6.5.6. A 090-110. és 120-140. oszlopban kell a tárgynegyedévben véglegesen eladott – eladás előtt a mérlegben 

kimutatott – követelés összegét szerepeltetni könyv szerinti bruttó értéken, nettó értéken és az adásvételi 
szerződés szerinti értéken (eladási áron), függetlenül attól, hogy ellenértékük megfizetésére mikor került sor.  
Az eladott követelések teljesítő és nem teljesítő megbontásánál az SF1801-SF1803 tábla kitöltési előírásaiban 
szereplő előírások alapján kell a besorolást elvégezni.  
Az eladott kihelyezéseket is azokban a sorokban kell megjelentetni, amelyekben eredetileg is a mérlegben 
voltak, még akkor is, ha más devizában történt az eladásuk.  

 
4.6.5.7. A 150. oszlopban kell feltüntetni a tábla sorai, illetve a forint és deviza táblák közötti (többek között a szektor-, 

instrumentum besorolás, devizanem változása, stb. miatt szükséges) tárgynegyedéves átsorolásokat, 
átstrukturálásokat a mozgás irányának megfelelő előjellel. Az oszlopon belül az állomány kivezetését (-) 
előjellel, az új sorba, táblába történő átsorolást (+) előjellel kell kimutatni. Soron belüli változásnál a változás 
hatása nettó módon jelenik meg.  
Az oszlop tartalmazza az első napi nyereségből/veszteségből, az effektív kamat számításból, a valós érték 
változásból eredő különbözetek, állományváltozások összegét is. Az oszlop tartalmazza a deviza 
átértékelődésből eredő állományváltozások összegét is. 
Itt kell bemutatni a gyűjtőszámla-hitelként folyósított forinthitelek állományának növekedését vagy 
csökkenését is. 

 
4.6.5.8. A 160. oszlopban kell feltüntetni a tárgynegyedév végén fennálló hitelszerződések darabszámát, a 170. és  

180. oszlopban a tárgynegyedév végén fennálló hiteltartozás összegét bruttó és nettó könyv szerinti értéken.  
A 160. oszlopban csak azon szerződések számát kell jelenteni, ahol ténylegesen van fennálló hitelállomány. 
Tehát a szerződésszám nem tartalmazza az olyan hitelkeret szerződések számát, ahol a hitelt még nem hívták le, 
továbbá az olyan szerződések darabszámát, ahol a hitelt lehívták ugyan, de a tárgynegyedév végére a 
hitelállomány 0 egyenleget mutat (vagyis a teljes hitel törlesztésre került). A szerződések száma nem 
tartalmazza a kényszerhitelek darabszámát. 

 
4.6.5.9. Eltérve az IAS 39 szabályaitól, a késedelmes devizahitelek forintosítása esetén a forintosítás nem minősül 

törlesztésnek, illetve folyósításnak, a kapcsolódó tételeket a 150. oszlopban, a deviza táblában negatív, míg a 
forint táblában pozitív előjellel kell szerepeltetni. Amennyiben a forintosított követelésállomány az árfolyam 
változásával módosulhat, azaz az adatszolgáltató a későbbiekben számol el árfolyamváltozást, úgy a hitelt 
továbbra is deviza hitelnek kell tekinteni és ennek megfelelően a deviza táblában szerepeltetni. 

 

4.6.6. A táblák sorai 

4.6.6.1.1.        A tábla első szakaszában ügyfélszektoronkénti bontásban kell a tárgynegyedévben a hitelállomány 
alakulását befolyásoló egyes tranzakciókat, valamint a tárgynegyedév végén fennálló hitelállomány 
összegét és a meglévő szerződések darabszámát bemutatni.  
A tábla második szakaszában termékek szerinti bontásban kell részletezni a belföldi háztartási szektor 
részére nyújtott hitelek (190. sor) állományának alakulását befolyásoló tranzakciókat. 

 
4.6.6.1.2.        A belföldi hitelintézetek között jelentendők a C szektorba tartozó egyéb monetáris pénzügyi intézmények 

(nem beleértve az MNB-t). 
A belföldi egyéb pénzügyi vállalatok az egyéb pénzügyi közvetítő és pénzügyi kiegészítő tevékenységet 
végző pénzügyi vállalkozásokat, befektetési vállalkozásokat és egyéb intézményeket, továbbá az  
F szektornak megfelelően a biztosítótársaságokat, biztosítási egyesületeket, nyugdíj- és 
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egészségpénztárakat, és ezeknek a Magyarországon fióktelepek formájában működő intézményeit foglalja 
magában (D, E, F szektor). 

 
4.6.6.1.3.        A 080. soron szereplő nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelekből ki kell emelni és külön soron kell 

szerepeltetni a KKV-knak nyújtott hiteleket (090. sor), a kereskedelmi célú ingatlannal fedezett hiteleket 
(130. sor), valamint a projektfinanszírozási hiteleket (140. sor). A projekthitelekből kiemelten be kell mutatni 
a kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthiteleket (150. sor). 

 
A projektfinanszírozási hitel fogalmát az I. 2.1.8. pont tartalmazza. Kereskedelmi ingatlannal fedezett 
hitelnek (130.sor) tekintendő minden olyan hitel, amely mögött részben vagy egészben kereskedelmi 
ingatlan fedezet áll. A tábla vonatkozásában kereskedelmi ingatlannak minősül minden olyan ingatlan, 
amely nem lakóingatlan.  

 
4.6.6.1.4.        A 080. soron szereplő nem-pénzügyi vállalati hitelek állományát tovább kell bontani forgóeszköz hitel, 

beruházási hitel és egyéb hitel sorokra. 
A beruházási hitel és a forgóeszköz hitel fogalmát az I. 2.1.1. és I. 2.1.4. pont tartalmazza. Egyéb hitelnek 
minősül minden, az előző két kategóriába nem sorolható hitel. 

 
4.6.6.1.5.        A 230. soron kell szerepeltetni azon, korábban devizában denominált lakossági jelzáloghitelek állományát, 

amelyeket az adatszolgáltató a Forintosítási tv. 10. §-a alapján forintkövetelésre váltott át.  
 
4.6.6.1.6.        A besorolás alapját a kölcsönszerződésben meghatározott devizanem határozza meg, függetlenül a hozzá 

kapcsolódó pénzügyi teljesítésektől. Ha a kölcsönszerződés alapján a folyósítás több devizában történik, a 
kintlévőség devizanemei szerint kell a kölcsönt besorolni.  

 
4.6.6.1.7.        A belföldi háztartásoknak nyújtott hitelek terméktípus szerinti bontása megegyezik az M03 és az M13  

MNB azonosító kódú adatszolgáltatásban alkalmazott termékbontással, az alábbi eltérésekkel, 
kiegészítésekkel: 

 
4.6.6.1.8.        A támogatott valamint a piaci kamatozású és egyéb lakáshiteleket külön soron kell jelenteni. A saját 

dolgozók részére nyújtott, államilag nem támogatott forint lakáshiteleket a „piaci kamatozású és egyéb” 
megnevezésű sorokban kell szerepeltetni. Amennyiben saját dolgozói lakáshitel nyújtása deviza alapon 
történik, azt – elkülönítés nélkül – a deviza lakáshitelek között kell szerepeltetni. 

 
4.6.6.1.9.        Folyószámlahitel alatt az M03 és M13 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásban nevesített alábbi 

terméktípusok értendők: 
- folyószámlahitelek a hitelkártya követelések és rulírozó hitelek nélkül,  
- rulírozó hitel (folyószámlahitel),  
- nem kamatozó hitelkártya követelések,  
- kamatozó hitelkártya követelések. 

 
4.6.6.1.10. A folyószámlahitelekből, illetve az áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitelekből ki kell emelni, és a 390., illetve 

a 410. soron külön is be kell mutatni a hitelkártya követelések állományát és a kapcsolódó tranzakciókat. A 
390. soron feltüntetendő kártyahitelek állománya megegyezik az M03 és M13 MNB azonosító kódú 
adatszolgáltatásban a nem kamatozó és a kamatozó hitelkártya követelésként feltüntetett állományok 
összegével. 

 
4.6.6.1.11. A 420. soron kell szerepeltetni a háztartások részére nyújtott, a tábla előző soraiban nem szerepeltetett 

hiteleket. 
 
4.6.6.1.12. A kombinált konstrukciókra vonatkozó speciális előírások 

A tábla 430-450. sorában azon, háztartásoknak nyújtott hitelekhez kapcsolódó kombinált konstrukciók 
tranzakciós adatait kell kiemelni, amelyeknél a hiteltörlesztés (tőke, illetve kamat) nem közvetlenül az 
adatszolgáltatóhoz, hanem valamilyen kapcsolt termékre, illetve konstrukcióra vonatkozóan (lakás-
takarékpénztári konstrukció, unit-linked biztosítás, stb.) történik. Azon összegek, amelyek közvetlenül az 
adatszolgáltatóhoz kerülnek törlesztésre, ezekben a sorokban nem szerepeltethetők.  

 
A 460. és 470. sor az adott negyedévben az adatszolgáltatónak járó, de kapcsolt termékre, konstrukciókra 
fizetett/fizetendő kamat-, illetve tőketörlesztések összegét tartalmazza. Amennyiben az adatszolgáltatónak 
a tényleges befizetésekről nincs információja, úgy a hitel nyújtásakor kalkulált kamat-, illetve tőketörlesztési 
kötelezettséget kell ezen sorokon szerepeltetnie. 
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4.7. SF0801 tábla: Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése SF0802 tábla: 
Alárendelt pénzügyi kötelezettségek  

 
4.7.1. Az SF0801 tábla tartalmazza a pénzügyi kötelezettségek részletezését, ideértve az alárendelt pénzügyi 

kötelezettségeket is. 

4.7.2. A szabályozott takarékbetéteket az EKB BSI rendelettel összhangban kell besorolni, és partner szerint kell 
szerepeltetni. Azokat a nem átruházható látra szóló takarékbetéteket, amelyek ugyan jogszabály szerint kérésre 
visszaválthatók, azonban jelentős hátránnyal és korlátozással, és az egynapos betétek jellemzőihez nagyon 
hasonló jellemzőkkel rendelkeznek, a felmondással visszaváltható betétek közé kell sorolni. 

4.7.3. A „Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat” a következő terméktípusok szerint kell részletezni:  

a) „Letéti jegyek”, amelyek olyan értékpapírok, amelyek birtokosa számára lehetővé teszik pénz felvételét 
egy számláról, 

b) „Eszközfedezetű értékpapírok” a CRR 4. cikk (1) bekezdés 61. pontja szerint, 

c) „Fedezett kötvények” a CRR 129. cikk (1) bekezdése szerint 

d) „Hibrid szerződések” beágyazott származtatott ügyleteket tartalmazó szerződéseket foglalnak magukban, 

e) „Egyéb kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok” az előző sorokban nem feltüntetett, 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat tartalmaz, és különbséget tesz az átváltható és nem átváltható 
instrumentumok között. 

4.7.4. Az SF0802 tábla számviteli portfólió szerinti bontásban tartalmazza azon „Betétek”, „Felvett hitelek” és 
„Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok” könyv szerinti értékét, amelyek megfelelnek az alárendelt 
pénzügyi kötelezettség fogalmának. Az alárendelt kötelezettségek olyan járulékos követelést biztosítanak a 
kibocsátó intézménnyel szemben, amely csak azután gyakorolható, miután minden magasabb rendű követelés 
kielégítésre került [EKB BSI rendelet]. 

 

4.8. SF0901 tábla: Mérlegen kívüli kötelezettségek ─ Adott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák 
és egyéb kötelezettségvállalások  

SF0902 tábla: Mérlegen kívüli követelések ─ Kapott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és 
egyéb kötelezettségvállalások 
 

4.8.1. A mérlegen kívüli kitettségek közé a CRR I. mellékletében felsorolt mérlegen kívüli tételek tartoznak. A 
mérlegen kívüli kitettségeket a hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb 
kötelezettségvállalások szerint kell részletezni. 

4.8.2. Az adott és kapott hitelnyújtási elkötelezettségekre, pénzügyi garanciákra és egyéb kötelezettségvállalásokra 
vonatkozó információk tartalmazzák a visszavonható és a visszavonhatatlan kötelezettségvállalásokat egyaránt.  

4.8.3. A „Hitelnyújtási elkötelezettségek” előre meghatározott feltételek mellett történő hitelnyújtásra vonatkozó 
határozott kötelezettségvállalások, azon kötelezettségvállalások kivételével, amelyek azért származtatott 
ügyletek, mert nettó összegük készpénzben, illetve másik pénzügyi instrumentum átadásával vagy 
kibocsátásával rendezhető. A CRR I. mellékletének „Hitelnyújtási elkötelezettségekként” besorolandó tételei a 
következők: 

a) Határidős betétügyletek 

b) Le nem hívott hitelkeretek, amelyek kölcsönnyújtásra vagy elfogadványokra vonatkozó megállapodásokat 
foglalnak magukban előre meghatározott szerződéses feltételek mellett. 

4.8.4. A „Pénzügyi garanciák” olyan szerződések, amelyek a kibocsátónak meghatározott fizetések teljesítését írják elő 
a tulajdonos abból adódó veszteségének megtérítésére, hogy egy meghatározott adós esedékességkor nem 
fizet a hitelviszonyt megtestesítő instrumentum eredeti vagy módosított feltételeinek megfelelően. Az IFRS 
értelmében ezek a szerződések megfelelnek a pénzügyi garancia IAS 39 A. függelék AG4 bekezdésében és az 
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IFRS 4 A. bekezdésében meghatározott fogalmának. A CRR I. mellékletének „Pénzügyi garanciákként” besorolt 
tételei a következők:  

a) Hitelhelyettesítő jellegű garanciák 

b) A pénzügyi garancia definíciójának megfelelő hitelderivatívák  

c) Hitelhelyettesítő jellegű visszavonhatatlan készenléti hitellevelek. 

4.8.5. A CRR I. mellékletének „Egyéb kötelezettségvállalásokként” besorolandó tételei a következők:   

a) Részben kifizetett részvények és értékpapírok kifizetetlen része 

b) Megnyitott, igazolt akkreditívek 

c) Kereskedelem finanszírozási mérlegen kívüli tételek 

d) Akkreditívek, amelyeknek biztosítéka a szállítmány, valamint egyéb öntörlesztő ügyletek 

e) Garanciák és jótállások (beleértve a pályázati és teljesítési biztosítékokat), valamint olyan garanciák, amelyek 
nem hitelhelyettesítő jellegűek 

f) Szállítási garanciák, vám- és adóbiztosítékok 

g) Rulírozó hitelmegállapodás rövid lejáratú pénzpiaci eszköz jegyzésére (note issuance facilities, NIF) és 
középtávú rulírozó megállapodás rövid lejáratú pénzpiaci eszköz jegyzésére és a kibocsátásban való 
közreműködésre (revolving underwriting facilities, RUF) 

h) Le nem hívott hitelkeretek, amelyek kölcsönnyújtásra vagy elfogadványokra vonatkozó megállapodásokat 
foglalnak magukban, ha a szerződéses feltételek nem előre meghatározottak 

i) Le nem hívott hitelkeretek”, amelyek „értékpapírok megvásárlására vagy garancianyújtásra vonatkozó 
megállapodásokat foglalnak magukban 

j) Pályázati és teljesítési garanciák nyújtására szolgáló, le nem hívott hitelkeretek 

k) A CRR I. mellékletében felsorolt egyéb mérlegen kívüli tételek. 

4.8.6. Az IFRS értelmében a következő tételek a mérlegben kerülnek megjelenítésre, következésképpen ezeket nem 
kell mérlegen kívüli kitettségként feltüntetni: 

a) A pénzügyi garancia definíciójának nem megfelelő hitelderivatívák az IAS 39 értelmében származtatott 
ügyletek 

b) Az elfogadványok egy intézmény által egy – rendszerint áruk adásvételét fedező – váltó névértékének 
lejáratkori kifizetésére vonatkozó kötelezettségvállalás, ebből következően ezek a mérlegben a 
vevőkövetelések közé sorolandók 

c) A váltók forgatmányozása, amely nem felel meg az IAS 39 szerinti kivezetés kritériumainak 

d) Az ügyletek visszkereseti joggal, amely nem felel meg az IAS 39 szerinti kivezetés kritériumainak 

e) A sima határidős ügyletek keretében megvásárolt eszközök az IAS 39 értelmében származtatott ügyletek 

f) A 86/635/EGK irányelv 12. cikk (3) és (5) bekezdésében definiált visszavásárlási megállapodás mellett kötött 
eszközeladási (repó) ügyletek. Ezekben a szerződésekben az engedményes rendelkezik azon opcióval, nem 
pedig kötelezettséggel, hogy az eszközöket az előre megállapodott áron, egy meghatározott (vagy 
meghatározandó) időpontban visszaszolgáltassa. Ezért ezek az ügyletek megfelelnek a származtatott 
ügyletek IAS 39 9. bekezdése szerinti definíciójának. 
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4.8.7. Az „ebből: nem teljesítő kitettségek” sor tartalmazza azon adott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi 
garanciák és egyéb kötelezettségvállalások névértékét, amelyek esetében a partnernél a CRR 178. cikke szerinti 
nemteljesítés következett be. 

4.8.8. A mérlegen kívüli kitettségek tekintetében a „Névérték” az az összeg, amely leginkább jellemzi az 
adatszolgáltató maximális hitelkockázati kitettségét, figyelmen kívül hagyva a biztosítékokat vagy egyéb 
hitelminőség-javítási lehetőségeket. Pénzügyi garanciavállalás esetén a névérték az a maximális összeg, 
amelyet az adatszolgáltatónak a garancia lehívásakor fizetnie kellene. Hitelnyújtási elkötelezettségek 
tekintetében a névérték az a le nem hívott hitelösszeg, amelynek nyújtására az adatszolgáltató kötelezettséget 
vállalt. A névérték a hitelegyenértékesítési tényező és hitelkockázat-mérséklő technikák alkalmazása előtti 
kitettségérték. 

4.8.9. Az SF0902 táblában a kapott hitelnyújtási elkötelezettségek tekintetében a névérték az a le nem hívott teljes 
hitelösszeg, amelynek intézmény részére történő nyújtására a partner kötelezettséget vállalt. Egyéb kapott 
hitelnyújtási elkötelezettség tekintetében a névérték annak a hitelnek a teljes összege, amelynek nyújtására a 
tranzakcióban részt vevő másik fél kötelezettséget vállalt. A kapott pénzügyi garanciák esetében a garancia 
legmagasabb figyelembe vehető összege az a maximális összeg, amelyet a partnernek a garancia lehívásakor 
kellene fizetnie. Amikor egy kapott pénzügyi garanciát egynél több garantőr bocsát ki, a garantált összeget 
ebben a táblában csak egyszer kell feltüntetni, a garantált összeget a hitelkockázat mérséklése szempontjából 
relevánsabb garantőrhöz kell rendelni. 

 

4.9. SF12 tábla: Hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés változása és tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok értékvesztése  

4.9.1. Az „Egyedileg értékelt pénzügyi eszközökre képzett specifikus értékvesztés” tartalmazza az egyedileg értékelt 
pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó értékvesztés halmozott összegét. 

4.9.2.  A „Csoportosan értékelt pénzügyi eszközökre képzett specifikus értékvesztések” sor tartalmazza az olyan 
elhanyagolható jelentőségű hiteleken számított csoportos értékvesztés halmozott összegét, amelyek egyedi 
alapon értékvesztettek, és amelyek esetében az intézmény a statisztikai módszer (portfólióalapú) alkalmazása 
mellett dönt. Ez a módszer nem zárja ki egyedi értékvesztési értékelések elvégzését az olyan hitelek 
vonatkozásában, amelyek egyedileg elhanyagolható jelentőségűek, ekkor viszont ezen hitelekre képzett 
értékvesztés az egyedileg értékelt pénzügyi eszközökre képzett specifikus értékvesztések között kell feltüntetni. 

4.9.3. A „Felmerült, de még nem jelentett veszteségekre képzett csoportos értékvesztés” tartalmazza az olyan 
pénzügyi eszközökön megállapított csoportos értékvesztés halmozott összegét, amelyek egyedi alapon nem 
értékvesztettek. A felmerült, de még nem jelentett veszteségekre képzett értékvesztés tekintetében az IAS 39 
59. bekezdés f) pontja, az AG87. és az AG90. bekezdés követendő. 

4.9.4. A 010. oszlopban feltüntetett nyitó állomány a tárgyév január 1-jén fennálló értékvesztés állomány. 

4.9.5. „Az időszak alatt a becsült hitelezési veszteségekre képzett összegekből származó növekedést” akkor kell 
megadni, ha az eszközök fő kategóriája vagy a partner esetében az időszakra vonatkozó értékvesztés becslése a 
nettó költségek megjelenítését eredményezi; vagyis az adott kategória vagy partner tekintetében az adott 
időszak értékvesztésének növekedése meghaladja az értékvesztések csökkenését. „Az időszak alatt a becsült 
hitelezési veszteségekre felszabadított összegekből származó csökkenést” akkor kell megadni, ha az eszközök fő 
kategóriája vagy a partner esetében az időszakra vonatkozó értékvesztés becslése a nettó bevételek 
megjelenítését eredményezi; vagyis az adott kategória vagy partner tekintetében az adott időszak 
értékvesztésének csökkenése meghaladja az értékvesztések növekedését. 

4.9.6. A leírást közvetlenül az eredménykimutatásban a pénzügyi eszköz összegében (értékvesztési számla használata 
nélkül) történő elszámolással, vagy a pénzügyi eszközhöz kapcsolódó értékvesztési számla összegének 
csökkentésével lehet elszámolni. „Az értékvesztéssel szemben elszámolt összegekből származó csökkenés” az 
értékvesztés halmozott összegének az időszak alatt a kapcsolódó hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok 
behajthatatlanná minősítése okán elszámolt leírások miatti csökkenését jelenti. A „Közvetlenül az 
eredménykimutatásban elszámolt értékelési korrekciók” az időszak alatt közvetlenül a kapcsolódó pénzügyi 
eszköz összegével szemben elszámolt leírások. 
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4.10. SF1301-SF1303 tábla: Kapott biztosítékok és garanciák  

 
4.10.1. A hitelek fedezetéül szolgáló biztosítékokat és garanciákat a zálogtípusok szerint kell megadni: jelzáloghitelek 

és egyéb biztosítékkal fedezett hitelek, valamint pénzügyi garanciák. A hiteleket partner szerint kell részletezni. 

4.10.2. Az SF1301 táblában a biztosíték vagy garancia figyelembe vehető legmagasabb összegét kell feltüntetni, 
amelynek értéke nem haladhatja meg a kapcsolódó hitel könyv szerinti értékét. 

4.10.3. A hitelek zálogtípus szerinti feltüntetésekor a következő fogalmakat kell használni: 

a) A „Jelzáloghitelek [ingatlannal fedezett hitelek]”-en belül a „Lakóingatlan” közé tartoznak a lakóingatlannal 
biztosított hitelek és a „Kereskedelmi” hitelek közé a kereskedelmi ingatlanon létesített zálogjoggal 
biztosított hitelek; mindkét esetben a CRR meghatározásának megfelelően. 

b) Az „Egyéb biztosítékkal fedezett hitelek”-en belül a „Pénzeszközök [kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő 
instrumentumok]” tartalmazzák az adatszolgáltató intézménynél elhelyezett betéteket és az adatszolgáltató 
intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, amelyek a nyújtott hitelek 
fedezeteként szolgálnak.Az „Egyéb”  oszlopban kell szerepeltetni a fedezetként szolgáló, harmadik fél által 
kibocsátott értékpapírokat és a fedezetként szolgáló egyéb eszközöket.   

c) A „Kapott pénzügyi garanciák” olyan szerződések, amelyek a kibocsátónak meghatározott fizetések 
teljesítését írják elő az intézmény abból adódó veszteségének megtérítésére, hogy egy meghatározott adós 
esedékességkor nem fizet a hitelviszonyt megtestesítő instrumentum eredeti vagy módosított feltételeinek 
megfelelően. 

4.10.4. Az olyan hitelek esetében, ahol egyidejűleg egynél több biztosíték- vagy garanciatípus létezik,  
„A biztosíték/garancia figyelembe vehető legmagasabb összegét” a biztosíték/garancia minősége szerint kell 
allokálni, a legjobb minőségűvel kezdve. 

4.10.5. A SF1302 tábla azokat a birtokbavétellel megszerzett biztosítékokat tartalmazza könyv szerinti értéken, amelyek 
megszerzésére a tárgyév január 1. és az adatszolgáltatás vonatkozási időpontja között került sor, és amelyeket 
az adatszolgáltatás vonatkozási időpontjában a hitelintézet a mérlegben megjelenített. 

4.10.6. A SF1303 táblában a biztosíték birtokbavételével megszerzett azon tárgyi eszközök könyv szerinti állománya 
jelentendő, amelyek az adatszolgáltatás vonatkozási időpontjában a hitelintézet mérlegében szerepelnek, az 
„Ingatlanok, gépek és berendezések” besorolású tárgyi eszközök kivételével  

 

4.11. SF14 tábla: Valós érték hierarchia: valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok 

 
4.11.1. A valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumokat az IFRS 13 72. bekezdésében megadott hierarchia szerint 

kell megadni. 

4.11.2. A „Valós érték változása az időszak alatt” oszlop az instrumentumok időszak alatti (a tárgyév január 1. és az 
adatszolgáltatás vonatkozási időpontja közötti) átértékeléséből származó nyereséget vagy veszteséget 
tartalmazza. Ezeket a nyereségeket vagy veszteségeket az eredménykimutatásba való bevonással azonos 
módon kell feltüntetni, ezért az adófizetés előtti összeget kell feltüntetni. 

4.11.3. Az „A valósérték-változás halmozott összege adófizetés előtt” oszlopban az instrumentumok kezdeti 
megjelenítéstől az adatszolgáltatás vonatkozási időpontjáig történő átértékeléséből származó nyereséget vagy 
veszteséget kell szerepeltetni. 

 

4.12. SF1801-SF1803 tábla: Teljesítő és nem teljesítő kitettségek  

4.12.1. A „Forint” részletező tábla a forintban fennálló, deviza árfolyamkockázattal nem rendelkező, a „Deviza” 
részletező tábla a devizában fennálló kockázatvállalások adatait és a hozzájuk kapcsolódó fedezetet 
(függetlenül a fedezet devizanemétől), értékvesztést, hitelkockázat változásból fakadó valós érték változás 
halmozott összegét és a céltartalékot tartalmazza. 
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4.12.2. A nem teljesítő kitettség fogalmát  az I. 2.3.5. pont tartalmazza.  

4.12.3. A nem teljesítő kitettség fogalmát – a kereskedési céllal tartott portfólió kivételével – valamennyi 
adósságeszközre (számlakövetelések központi bankkal szemben és egyéb látra szóló betétek, hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok, jegybanki és bankközi betétek, hitelek), valamint a mérlegen kívüli kitettségekre 
(adott hitelnyújtási elkötelezettségek, adott pénzügyi garanciavállalások, egyéb kötelezettségvállalások) 
alkalmazni szükséges. Ennek megfelelően a táblák tartalmazzák azon adósságeszközöket is, amelyeket a 
hitelintézet az IFRS 5 alapján az „Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési 
csoportok” kategóriába sorolt. 

4.12.4. A központi bankkal és hitelintézettel szembeni számlakövetelések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, 
jegybanki és bankközi betétek, valamint hitelek nettó állománya (bruttó érték – értékvesztés és a hitelkockázat 
változásából származó valós-érték változás halmozott összege) meg kell, hogy egyezzen az SF0101 táblában 
ezen adósságeszközök összesített nettó állományával, ide nem értve a kereskedési céllal tartott kategóriába 
sorolt tételeket, melyekre a nem teljesítő kitettség fogalma nem terjed ki, így azokat az SF1801-SF1803 táblák 
nem tartalmazzák. 

4.12.5. A tábla alkalmazásában valamely kitettség késedelmes, ha az esedékesség napján a tőkeösszeg, kamat vagy díj 
bármely része nem került kifizetésre. 

4.12.6. A kitettségek teljesítő és nem teljesítő kategóriákba történő sorolásánál a szerződés szerinti vagy ügyfél szerinti 
megközelítést kell alkalmazni. A  nem teljesítő kitettségek különböző típusaira az alábbi besorolási módszereket 
kell alkalmazni:  

a) a CRR 178. cikkével összhangban nem teljesítőnek (defaulted) minősített nem teljesítő kitettségekre a CRR 
178. cikk besorolási módszerét;  

b) az alkalmazandó számviteli keret értelmében értékvesztés miatt nem teljesítőként besorolt kitettségekre 
az alkalmazandó számviteli keret értékvesztés-képzésre vonatkozó kritériumait;  

c) azon egyéb nem teljesítő kitettségekre, amelyeket sem nem teljesítőként (defaulted), sem 
értékvesztettként nem soroltak be, a CRR 178. cikkének nem teljesítő (defaulted) kitettségekre vonatkozó 
rendelkezéseit. 

4.12.7.    A CRR 178. cikke szerint szerződéses szemléletben vizsgálandó adós esetén, ha az adóssal szembeni 90 napon 
túli hátralékban lévő összes mérlegen belüli követelés bruttó könyv szerinti értéke eléri vagy meghaladja az 
adóssal szembeni összes mérlegen belüli követelés 20 %-át, akkor ezen adóssal szembeni minden mérlegen 
belüli és mérlegen kívüli kitettségét nem teljesítő kitettségként kell jelenteni. 

4.12.8.    A táblák oszlopai 

4.12.8.1.            A teljes portfóliót a 010. Teljesítő és nem teljesítő kitettségek összesen oszlopban kell szerepeltetni. A 
teljesítő kitettségeket a 020., a nem teljesítő kitettségeket a 070. oszlopban kell feltüntetni.  

4.12.8.2.            Kitettség alatt mérlegen belüli követelés esetén a bruttó könyv szerinti érték, mérlegen kívüli tétel esetén 
a nyilvántartási érték értendő. 

4.12.8.3.            Mind a teljesítő, mind a nem teljesítő kategórián belül a kitettségeket szerződésenként, az adott 
követeléshez kapcsolódó, időben legrégebbi késedelembe eséstől (hátralék) eltelt napok száma szerint 
kell besorolni a lejártsági kategóriákba. 

4.12.8.4.            A 030. Nem késedelmes és a 080. Nem késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet oszlopban csak azok a 
szerződéses kockázatvállalások szerepelhetnek, amelyeknél az aktuális szerződés szerinti teljesítés nem 
esik késedelembe, azaz a szerződés hátralékos tétellel nem rendelkezik, függetlenül attól, hogy a hitel 
átstrukturált vagy sem. 

4.12.8.5.            A 040-060. és 090-140. oszlopokba a szerződéseket a legrégebbi késedelembe esés (hátralék) időpontjától 
eltelt napok száma szerint kell sávonként besorolni. 

4.12.8.6.           Legrégebbi lejáratnak minősül az a lejárt tőke- vagy kamatkövetelés rész, amelyet az ügyfél a 
szerződésben meghatározott esedékességkor nem teljesített.  

4.12.8.7.            A vásárolt lejárt követelések esetén a lejártságot az eredeti szerződés szerinti nemfizetés időpontjától kell 
számítani függetlenül attól, hogy a pénzügyi intézmény a követelést mikor vásárolta. Ha a hitel 
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megvásárlásakor a hitel lejáratára vonatkozóan szerződésmódosítás történt, akkor az új szerződésben 
szereplő lejárat tekintendő eredeti lejáratnak. 

4.12.8.8.            Ha a követelés átstrukturálásakor a szerződésben a lejárati esedékesség módosításra kerül, a fizetési 
késedelmet az érvényes szerződés ütemezésének megfelelően kell meghatározni. 

4.12.8.9.            Ha egy nem teljesítő kitettség esetében egyszerre fennáll a lehetősége, hogy nem valószínű, hogy az adós 
a hitel teljes összegét visszafizeti, és már lejárt követelése is van, akkor a kitettség összegét a lejártság 
szerint kell a nem teljesítő kategóriákba besorolni. 

4.12.8.10.            A késedelmes devizahitelek forintosítása esetén, azaz abban az esetben, ha a hitelintézet a vonatkozó 
devizahitel-szerződés, illetve az általános szerződési feltételek alapján a fennálló devizahitel tartozás egy 
részét (pl. a késedelmes törlesztőrészleteket) vagy teljes egészét (pl. felmondás esetén) a könyveiben már 
forintban tartja nyilván, és a kapcsolódó követelésre vagy követelésrészre az ügyféllel szemben 
árfolyamváltozást ezt követően már nem számol el (csak abban az esetben, ha az eredeti devizahitel-
szerződés, illetve az általános szerződési feltételek tartalmazza a forintosítás feltételeit, azaz a forintra 
történő átváltásnak nem feltétele a szerződésmódosítás), a hitel forintosított és deviza részét egységes 
egészként (teljes követelésként) kell kezelni. Ez azt jelenti, hogy a teljes szerződéses állomány legrégebbi 
hátralék szerinti összetételének megállapításánál a forintosított rész késedelmességét is figyelembe kell 
venni. A forintban és devizában nyilvántartott szerződésrészeket a forint- és devizatáblák ugyanazon 
késedelmességi sávjába kell besorolni. 

4.12.8.11.            A 070. Nem teljesítő kitettségek összesen oszlopból való kiemelésként a 150. oszlopban kell szerepeltetni 
azokat a nem teljesítő kitettségeket, amelyek a CRR 178. cikke szerint nem teljesítő (defaulted) 
kitettségnek minősülnek.  

4.12.8.12.            Ehhez hasonlóan a 070. oszlopból ki kell emelni és a 160. oszlopban be kell mutatni az értékvesztett 
állományt, ide nem értve a felmerült, de még be nem jelentett veszteségekre képzett csoportos 
értékvesztéssel (IBNR) rendelkező kitettségeket. 

4.12.8.13.            A 170-300. Értékvesztés, a hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege és 
céltartalék oszlopban a mérlegen belüli követelések utáni értékvesztés, a hitelkockázat változásából 
származó valósérték-változás halmozott összegét és a mérlegen kívüli tételeken fennálló céltartalék 
állományát kell kimutatni. A teljesítő kategóriában csak IBNR típusú értékvesztés szerepelhet, mivel 
minden olyan hitel, amelyre specifikus értékvesztés került elszámolásra, automatikusan nem teljesítőnek 
minősül. A 230-300. oszlopban a nem teljesítő kitettségek után megképzett értékvesztést is szerepeltetni 
kell. Az értékvesztést tovább kell bontani a lejárati összetételnek megfelelően. Az értékvesztés adatokat 
negatív, a céltartalékokat pozitív előjellel kell a táblában szerepeltetni.  

4.12.8.14.            A 310-440. Fedezetek értéke a kitettség könyv szerinti értékének erejéig oszlopban a fedezetek 
besorolását a kapcsolódó szerződés devizaneme és lejártság szerinti összetétele határozza meg. Ha egy 
fedezet több különböző szerződéshez tartozik, a fedezeteket a pénzügyi intézmény által meghatározott 
bevonási sorrendben kell szerepeltetni a kapcsolódó szerződéseknek megfelelő forint vagy deviza 
táblában, a szerződések lejártsági összetételének megfelelően.  

4.12.8.15.            A fedezetet biztosítéki értéken lehet figyelembe venni a mérlegen belüli kintlévőség nettó könyv szerinti 
értéke, illetve a mérlegen kívüli kitettség nyilvántartási értékének céltartalékkal csökkentett értéke erejéig. 
Biztosítéki érték: a piaci érték belső fedezeti előírások alapján korrigált értéke. 

4.12.9.       A táblák sorai 

4.12.9.1.        A 010. sorban a központi bankkal és hitelintézetekkel szembeni látra szóló követeléseket kell jelenteni 
bruttó könyv szerinti értéken. 

4.12.9.2.        A 050. sor a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát tartalmazza, bruttó könyv szerinti értéken.  

4.12.9.3.        A 150. sorban a jegybanki és bankközi betéteket, a 040. sorban a hitelek bruttó értékét kell kimutatni. A 
hitelek szektor és terméktípus bontása megegyezik az SF07HT-SF07HB táblával, a kitöltésnél az ott leírtakat 
kell figyelembe venni. 

4.12.9.4.        Az 510-530. sorban a CRR I. mellékletében felsorolt mérlegen kívüli kötelezettségeket kell feltüntetni. Ezek a 
mérlegen kívüli kötelezettségek hitelezési kockázatot keletkeztetnek, jellemzőjük, hogy az ügylet 
megszűnésekor mérlegbeli eszköztétel keletkezik. Ennek megfelelően a tábla nem tartalmazza a hitelezési 
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kockázattal nem rendelkező mérlegen kívüli kötelezettségeket (pl. peres ügyekkel kapcsolatos függő 
kötelezettségek, származtatott ügyletek a hitelderivatívák kivételével), melyek megszűnésekor nem 
mérlegbeli eszköztétel, hanem veszteség jellegű fizetési kötelezettség jelentkezik.  

4.12.9.5.        Az 510. sorban a hitelnyújtási elkötelezettségek állományát kell szerepeltetni. A hitelnyújtási 
elkötelezettségek előre meghatározott feltételek mellett történő hitelnyújtásra vonatkozó határozott 
kötelezettségvállalások. A CRR I. mellékletében felsorolt mérlegen kívüli tételek közül ilyenek a határidős 
betétügyletek és az olyan le nem hívott hitelkeretek, amelyek kölcsönnyújtásra vagy elfogadványokra 
vonatkozó megállapodásokat foglalnak magukban előre meghatározott szerződéses feltételek mellett. 

4.12.9.6.        Az 520. sorban a vállalt pénzügyi garanciák értékét kell kimutatni. A pénzügyi garanciák olyan szerződések, 
amelyek a kibocsátónak meghatározott fizetések teljesítését írják elő a tulajdonos abból adódó 
veszteségének megtérítésére, hogy egy meghatározott adós esedékességkor nem fizet a hitelviszonyt 
megtestesítő instrumentum eredeti vagy módosított feltételeinek megfelelően. A CRR I. mellékletében 
felsorolt mérlegen kívüli tételek közül ilyenek a hitelhelyettesítő jellegű garanciák, a pénzügyi garancia 
definíciójának megfelelő hitelderivatívák és a hitelhelyettesítő jellegű visszavonhatatlan készenléti 
hitellevelek. 

4.12.9.7.       Az 530. sor tartalmazza a CRR I. mellékletében felsorolt egyéb mérlegen kívüli kötelezettségvállalásokat. 

4.12.9.8.        Az 560-650. sorban kell a belföldi háztartási szektor részére nyújtott hiteleket (370. sor) termékek szerinti 
bontásban tovább részletezni. 

 

4.13. SF1901─SF1903 tábla: Átstrukturált kitettségek  

 
4.13.1.1.    A tábla a veszteség megelőzése érdekében kényszerű átstrukturáláson átesett kitettségek 

állományváltozásának, illetve minősítésének nyomonkövetésére szolgál.  

4.13.1.2.    A „Forint” részletező tábla a forintban fennálló, deviza árfolyamkockázattal nem rendelkező, a „Deviza” 
részletező tábla a devizában fennálló kockázatvállalások adatait és a hozzájuk kapcsolódó fedezetet 
(függetlenül a fedezet devizanemétől), értékvesztést, a hitelkockázat változásból eredő valós érték változás ill. 
a céltartalék összegét tartalmazza forintban. 

4.13.1.3.    Az átstrukturált kitettség fogalmát – a kereskedési céllal tartott portfólió  kivételével – valamennyi 
adósságeszközre (számlakövetelések központi bankkal szemben és egyéb látra szóló betétek, hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok, jegybanki és bankközi betétek, hitelek), valamint a mérlegen kívüli kitettségek 
közül a visszavonható és visszavonhatatlan hitelnyújtási elkötelezettségekre kell alkalmazni. Ennek 
megfelelően a táblák tartalmazzák azon adósságeszközöket is, amelyeket a hitelintézet az IFRS 5 alapján az 
„Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok” kategóriába sorolt. 

4.13.1.4.     Az átstrukturált kitettség fogalmát az I. 2.3.1. pont tartalmazza.  

4.13.2.      A táblák oszlopai 

4.13.2.1.       Az 010. oszlopban kell szerepeltetni a teljes átstrukturált kitettség állományt bruttó könyv szerinti értéken.  

4.13.2.2.        Az átstrukturált kitettségeket tovább kell bontani teljesítő és nem teljesítő átstrukturált kitettségekre, 
amelyeket a tábla 020. és 080. oszlopában kell feltüntetni. 

4.13.2.3.        Mind a teljesítő, mind a nem teljesítő kategórián belül az átstrukturált kitettségeket tovább kell részletezni a 
fizetési késedelem napjai száma szerint. 

4.13.2.4.        Az átstrukturált kitettségek szerződéseit a késedelembe esés időpontjától eltelt időszak alapján kell 
sávonként besorolni. 

4.13.2.5.        Ha a hitelintézet egy ügyféllel szemben több késedelmes átstrukturált szerződéssel rendelkezik, a 
szerződéses értékeket egymástól függetlenül szerződésenként, legrégebbi hátraléknak megfelelő lejárati 
időintervallumokba kell besorolni. A 30 napon túl késedelmes, függővé tett kamat összegét a szerződés 
legrégebben lejárt tételének (így a lejárati sávnak) meghatározásánál figyelembe kell venni, de annak 
összegét a szerződés értékében nem kell megjeleníteni.  
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4.13.2.6.        A vásárolt lejárt követelések esetén a lejártságot az eredeti szerződés szerinti nem fizetés időpontjától kell 
számítani, függetlenül attól, hogy a hitelintézet a követelést mikor vásárolta. Ha a követelés 
megvásárlásakor a hitel lejáratára vonatkozóan szerződésmódosítás történt, akkor az új szerződésben 
szereplő lejárat tekintendő eredeti lejáratnak. 

4.13.2.7.        Ha a követelés átstrukturálásakor a szerződésben a lejárati esedékesség módosításra kerül, a fizetési 
késedelmet az érvényes szerződés ütemezésének megfelelően kell meghatározni. 

4.13.2.8.        A 070. oszlop tartalmazza azon, próbaidőszak alatt lévő teljesítő átstrukturált kitettségeket, amelyek a 
teljesítővé minősítésüket megelőzően a nem teljesítő átstrukturált kategóriában szerepeltek. Ennek 
megfelelően nem kell itt jelenteni azokat a teljesítő átstrukturált kitettségeket, amelyek az átstrukturálás 
időpontjától kezdve teljesítőnek minősülnek. 

4.13.2.9.        A nem teljesítő átstrukturált követelésekből ki kell emelni és külön oszlopban be kell mutatni az 
értékvesztett követelések állományát (170. oszlop). 

4.13.2.10.        A 180. oszlopban azon nem teljesítő átstrukturált kitettségek állományát kell feltüntetni, amelyek az 
átstrukturálásukat megelőzően is nem teljesítőek voltak (azaz az adatszolgáltató egy nem teljesítő 
kitettséget strukturált át). 

4.13.2.11.        A 190-320. Értékvesztés, a hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege és 
céltartalék oszlopban az átstrukturált kitettségekhez kapcsolódó értékvesztés és a hitelkockázat 
változásából származó valósérték-változás halmozott összegét, illetve a mérlegen kívüli tételeken fennálló 
céltartalék állományát kell kimutatni. Az értékvesztés adatokat negatív, a céltartalék adatokat pozitív 
előjellel kell feltüntetni. A felmerült, de még be nem jelentett veszteségekre (IBNR) képzett értékvesztést az 
200-240. oszlopban kell feltüntetni. „A hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott 
összegét” az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kitettségek esetében kell előjelhelyesen 
feltüntetni. 

4.13.2.12.        A 330-460. Fedezetek értéke a követelés könyv szerinti értékének erejéig oszlopban kell szerepeltetni az 
átstrukturált kitettségek fedezetéül kapott fedezetek, biztosítékok (beleértve a pénzügyi garanciákat is) 
értékét a követelés nettó könyv szerinti értékének erejéig. A fedezetek besorolását a kapcsolódó szerződés 
devizaneme határozza meg. Ha egy fedezet több különböző szerződéshez tartozik, a fedezeteket az 
adatszolgáltató által meghatározott bevonási sorrendben kell szerepeltetni a kapcsolódó szerződéseknek 
megfelelő deviza-részletező táblában. 

4.13.2.13.        A fedezetet biztosítéki értéken lehet figyelembe venni a követelés, azaz a mérlegen belüli kintlévőség nettó 
könyv szerinti értéke erejéig. Biztosítéki érték: a piaci érték belső fedezeti előírások alapján korrigált értéke. 

4.13.3.        A táblák sorai 

A tábla szektor és terméktípus megbontása megegyezik az SF1801-SF1803 táblával, a kitöltésnél az ott leírtakat kell 
figyelembe venni. 

 

4.14. SF43 tábla: Céltartalékok  

Ez a tábla tartalmazza a céltartalékok időszak eleji és végi könyv szerinti értéke közötti mozgásokat: növekedéseket és 
csökkenéseket (pl. felhasználás, feloldás) a céltartalékok típusai  szerint. A táblát alapvetően az IAS 37 alapján kell 
kitölteni, figyelembe véve az érintett típushoz kapcsolódó egyéb IFRS szabályozásokat.  

A tábla első sorában feltüntetett nyitó állomány a tárgyév január 1-jén fennálló céltartalék állománya. 

 

4.15. SF46 tábla: A sajáttőke-változások kimutatása  

A tábla a saját tőke minden egyes elemére vonatkozóan tartalmazza a tárgyév elejei (nyitó egyenleg) és a tárgyév végi 
(záró egyenleg) könyv szerinti értékek közötti változásokat, azok forrása szerint. Különösen fontos a táblánál figyelembe 
venni, hogy mely sorokon szerepelhet érték, a kitöltés során az IAS 1 vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

A táblát csak a december 31-ére vonatkozó IV. negyedéves és az éves auditált adatszolgáltatásban kell kitölteni. 
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V. A SOLO_COREP_NY, SOLO_COREP_NY_AE MNB azonosító kódú adatszolgáltatás speciális kitöltési előírásai 
 

1. A SOLO_COREP_NY és a SOLO_COREP_NY_AE adatszolgáltatás keretében az intézmények 575/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok 
megállapításáról szóló 2014. április 16-i 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 1. melléklete szerinti, alábbi 
táblákat kell megküldeni: 

 
 
A tábla kódja A tábla megnevezése 
C_01.00 SZAVATOLÓ TŐKE (CA1) 
C_02.00 KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKEK (CA2) 
C_03.00 TŐKEMEGFELELÉSI MUTATÓK (CA3) 

 
2. A táblák kitöltésére – az alábbi eltérésekkel – a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. melléklete az 

irányadó:  
a) az adatszolgáltatást az IFRS-ekkel összhangban kell összeállítani, 
b) az ERA rendszeren keresztül beküldendő táblák kódja eltérhet a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 

szerinti táblakódoktól. 

3. melléklet a 20/2016. (VI. 6.) MNB rendelethez

Az adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges technikai segédletek

1. Kódlisták
2. Módszertani segédletek, példatárak
3. Az egyes nemzetközi intézmények besorolását meghatározó lista 
4. Az adatszolgáltatások összefüggései, egyedi ellenőrzési szempontjai
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 15/2016. (VI. 6.) MvM rendelete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Nemzeti Örökség Intézeténél történő 
végrehajtásáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a), b), c), f ) és g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 4–7.  § tekintetében a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (4)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90.  § 2. és 6.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya a Nemzeti Örökség Intézeténél foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyára terjed ki.

[A Kjt. 20/A. §-ához]

2. §  Az 1. mellékletben meghatározott munkakörök esetében a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez pályázat kiírása 
nem kötelező.

[A Kjt. 22. §-ához]

3. §  A gyakornoki idő számításakor a  munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörnek minősül 
az 1. mellékletben meghatározott I. munkaköri csoport szerinti munkakör.

[A Kjt. 23. §-ához]

4. § (1) Magasabb vezetői beosztásnak minősül
a) a főigazgató,
b) a főigazgató-helyettes, és
c) a gazdasági igazgató.

 (2) Vezetői beosztásnak minősül
a) az igazgató,
b) az igazgatóhelyettes,
c) az osztályvezető,
d) a titkárságvezető, és
e) a részlegvezető.

5. §  A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a  magasabb vezető legalább hároméves szakmai és vezetői 
tapasztalattal, valamint
a) szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, vagy
b) nem szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és szakirányú továbbképzésben szerzett 

szakképzettséggel rendelkezzen.

6. §  A vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy legalább középiskolai 
végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezzen.
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7. § (1) A  magasabb vezetői, valamint a  vezetői feladat ellátására történő megbízás legfeljebb öt évig terjedő határozott 
időre adható.

 (2) A határozott idő lejártát követően újabb sikeres pályázat esetén a közalkalmazott ismételten megbízható magasabb 
vezetői vagy vezetői feladat ellátásával.

[A Kjt. 61. §-ához]

8. § (1) Az egyes fizetési osztályokba tartozó munkaköröket az 1. melléklet állapítja meg.
 (2) Ha az  1.  melléklet valamely munkakörnél több fizetési osztályt jelöl meg, akkor a  besorolást a  közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a  továbbiakban: Kjt.) 63.  § (1)  bekezdésének figyelembevételével kell 
meghatározni.

9. §  A Kjt. 61. § (1) bekezdés g) és i) pontjával összefüggésben főkönyvelői munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott 
tekintetében a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni:
a) a mérlegképes könyvelői,
b) az adótanácsadói, valamint
c) az okleveles könyvvizsgálói
vizsgát igazoló bizonyítványt vagy oklevelet.

[A Kjt. 70. §-ához]

10. §  A magasabb vezetői és a vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottat a 2. mellékletben meghatározott vezetői 
pótlék illeti meg.

[A Kjt. 75. §-ához]

11. §  A munkaköre alapján érték- vagy pénzkezelést végző közalkalmazottat, valamint a pénztárost értékkezelési pótlék 
illeti meg, amelynek mértéke a Kjt. 69. §-ában foglalt pótlékalap 100%-a.

12. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 15/2016. (VI. 6.) MvM rendelethez

A B

1. Munkakörök Fizetési osztályok

2.
  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J

3.  I. Munkaköri csoport

4. múzeumvezető           * * * * *

5. referens (szakterülettel)         * * * * *  

6. rendezvényszervező           * * * *  

7. szakértő (szakterülettel)           * * * *  

8. szakreferens (szakterülettel)         * * * * *  

9. szaktanácsadó (szakterülettel)           * * * *  

10. tanácsadó           * * * *  
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11. tartalomelőállító (látogatóközpont)         * * * * *  

12.  II. Munkaköri csoport

13. adminisztrátor   * * *          
14. asszisztens (szakterülettel)   * * * *        
15. belső ellenőr      * * * *  
16. biztonságvédelmi munkatárs * * * * *

17. főkönyvelő      * * * *  
18. gépjárművezető  * * *            
19. honlapszerkesztő     * * * * *  
20. humánpolitikai munkatárs     * * * * *    

21. idegenvezető     * * * * *  
22. illetményszámfejtő     * * *        
23. informatikai rendszereket kezelő munkatárs       * * * * *    
24. jogász        * * *  
25. kerttervező      * * * *  
26. könyvelő       * * * *      
27. leltáros     * * * *        
28. múzeumi munkatárs    * * * * *    

29. pénztáros  * * * *          
30. pénzügyi munkatárs      * * * *      
31. rendszerszervező           * * * *  

32. számviteli munkatárs      * * * *      
33. telefonos ügyfélszolgálati munkatárs   * * * *        
34. titkársági munkatárs     * * * *        
35. tudományos munkatárs           * * * * *

36. tűzvédelmi és munkavédelmi felelős         * * * *    
37. ügyvitelszervező           * * *    

38.  III. Munkaköri csoport

39. adatrögzítő  * * *           
40. asztalos  * * *           
41. betanított segédmunkás * *                
42. festő   * * *            
43. helyszíni egyeztető  * * *         
44. hivatalsegéd * *                
45. irattáros segéd * * * *            
46. kézbesítő * *                
47. lakatos  * * *         
48. parkgondozó * * * *            
49. takarító * *                
50. ügyviteli alkalmazott * * *           
51. villanyszerelő   * * *            
52. víz-, gáz-, fűtésszerelő   * * *            
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2. melléklet a 15/2016. (VI. 6.) MvM rendelethez

A magasabb vezetői és a vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

A B C

1. Beosztás megnevezése
Vezetői pótlék mértéke a pótlékalap 

%-ában

2. I. Magasabb vezetői megbízás  

3. 1. főigazgató 400%

4. 2. főigazgató-helyettes 300%

5. 3. gazdasági igazgató 300%

6.

7. II. Vezetői megbízás

8. 1. igazgató 250%

9. 2. igazgatóhelyettes 200%

10. 3. osztályvezető 175%

11. 4. titkárságvezető 125%

12. 5. részlegvezető 125%

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 16/2016. (VI. 6.) MvM rendelete
a postai szolgáltatások bevételei és költségei elkülönítésének és kimutatásának részletes szabályairól, 
valamint az egyetemes postai szolgáltatások költségszámítására és az egyetemes postai szolgáltatási 
kötelezettség nettó költsége számítására vonatkozó elvekről és szabályokról szóló 69/2012. (XII. 19.)  
NFM rendelet módosításáról

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78.  § (2)  bekezdés b) és c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 13a.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  postai szolgáltatások bevételei és költségei elkülönítésének és kimutatásának részletes szabályairól, valamint 
az  egyetemes postai szolgáltatások költségszámítására és az  egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség nettó 
költsége számítására vonatkozó elvekről és szabályokról szóló 69/2012. (XII. 19.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 
1. § 5. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„5. teljesen felosztott költségek módszere: olyan eljárás, amelynek során a  postai szolgáltató szokásos működése 
érdekében felmerült és ténylegesen lekönyvelt költségek és ráfordítások maradéktalanul felosztásra kerülnek 
az egyes termékek és szolgáltatások között;
6. tevékenységen alapuló költségszámítás: olyan eljárás, amelynek segítségével egy adott folyamat, termék, 
szolgáltatás (a továbbiakban együtt: költségobjektum) összköltsége oly módon állapítható meg, hogy az tükrözze 
a költségobjektum által igényelt vagy működése érdekében felmerült tényleges gazdasági erőforrások összességét;”

 (2) Az R. 1. §-a a következő 8. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„8. ok-okozati elv: az  az elv, amelynek értelmében minden termékre és szolgáltatásra annyi költséget kell 
elszámolni, amennyi a  termék, szolgáltatás előállításával kapcsolatosan ténylegesen felmerült és azzal ok-okozati 
összefüggésben van.”
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2. § (1) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  3. és 4.  melléklet szerinti fedezeti kimutatásban a  költségeket múltbeli költségelszámolás szerint, a  teljesen 
felosztott költségek módszerével kell számba venni és kimutatni. A  táblázatokban közvetlen költségek között 
kimutatott költséget a tevékenységköltségek között már nem lehet szerepeltetni.”

 (2) Az R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A felosztásnak az ok-okozati elvre kell épülnie.”

3. §  Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az egyetemes postai szolgáltatónak az egyéb bevételek és ráfordítások nélküli üzemi (üzleti) tevékenység 
eredménye szintjéig elszámolt költségeket és ráfordításokat elsődlegesen a  Postatv. 58.  § (4)  bekezdés a)  pontja 
szerinti közvetlen hozzárendeléssel, az ok-okozati elv figyelembevételével kell felosztania.
(2) Azokat a költségeket, amelyek felosztása az (1) bekezdés szerint nem lehetséges, a teljesen felosztott költségek 
módszerének érvényesülése érdekében, a  tevékenységen alapuló költségszámítás eljárásának alkalmazásával kell 
kimutatni.
(3) A  (2)  bekezdés alkalmazása során az  egyéb bevételeket és ráfordításokat, valamint az  általános költségeket 
a Postatv. 58. § (4) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjainak megfelelő alkalmazásával kell kimutatni.
(4) A (3) bekezdés szerinti felosztást követően, az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlegét, valamint az általános 
költségeket a Postatv. 58. § (4) bekezdés b) pont bc) alpontjának megfelelő alkalmazásával kell kimutatni.”

4. §  Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  6–9.  § és a  6.  melléklet a  Postatv. 21.  § (2)–(4)  bekezdésének, 22–23.  §-ának és 29.  § (2)  bekezdésének 
hatálybalépésekor lép hatályba.”

5. §  Az R. a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A.  § E  rendeletnek a  postai szolgáltatások bevételei és költségei elkülönítésének és kimutatásának részletes 
szabályairól, valamint az  egyetemes postai szolgáltatások költségszámítására és az  egyetemes postai szolgáltatási 
kötelezettség nettó költsége számítására vonatkozó elvekről és szabályokról szóló 69/2012. (XII. 19.) NFM rendelet 
módosításáról szóló 16/2016. (VI. 6.) MvM rendelettel megállapított rendelkezéseit
a) az egyetemes postai szolgáltató első alkalommal a 2015. évre vonatkozó bevételei és költségei elkülönítése során 
köteles alkalmazni azzal, hogy a  3.  § (1)  bekezdés b)  pontjának megfelelően a  3. és 4.  melléklet szerinti fedezeti 
kimutatást a tárgyévet megelőző évre, azaz 2014. évre vonatkozóan is el kell készíteni,
b) az engedélyes postai szolgáltató első alkalommal a 2016. évre vonatkozó bevételei és költségei elkülönítése során 
köteles alkalmazni.”

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §  Ez a  rendelet a  közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a  szolgáltatás minőségének 
javítására vonatkozó közös szabályokról szóló, – a 2008/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított –  
1997. december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikkének való megfelelést szolgálja.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A földművelésügyi miniszter 38/2016. (VI. 6.) FM rendelete
az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának 
feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (4)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben –,
a 9. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
 1. állomány: a  tárgyév július 1-jén egy tartási helyen tenyésztésbe vont tenyészbaromfi faj egyedei, vagy 

átminősített, étkezési tojást termelő tyúkok összessége;
 2. átminősítés: az  étkezési tojást termelő tyúk korosbítása után történő, korosbítási bizonylattal vagy 

nyomtatvánnyal igazolt átsorolása;
 3. étkezési tojást termelő tyúk: a  Gallus gallus fajba tartozó, legalább 17 hetes, átminősített, étkezési tojást 

termelő tyúkféle;
 4. nagyvállalkozás: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének alkalmazásában 

a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban, valamint a  vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos 
kategóriáinak a  belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU 
bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet) I. számú mellékletében meghatározott 
kritériumokat nem teljesítő vállalkozás;

 5. tárgyév: adott naptári év július 1-jétől a következő naptári év június 30-áig tartó időszak;
 6. tárgynegyedévek:

a) I. tárgynegyedév: a tárgyév július 1-jétől szeptember 30-áig,
b) II. tárgynegyedév: a tárgyév október 1-jétől december 31-éig,
c) III. tárgynegyedév: a tárgyév január 1-jétől március 31-éig,
d) IV. tárgynegyedév: a tárgyév április 1-jétől június 30-áig
tartó időszak;

 7. tartási hely: egy járványügyi egységet képező létesítmény, építmény esetén bármely olyan hely, ahol 
az 1. pont szerinti állományt állandó vagy időszakos jelleggel tartanak;

 8. tartási hely azonosító: a  tartási helyek, a  tenyészetek és az  ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos 
nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) 
FVM rendelet] 2.  § 15.  pontjában meghatározott tartási helynek a  119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2.  § 
12. pontjában meghatározott Országos Adatbázisban szereplő hétjegyű azonosító kódja;

 9. tenyészbaromfi: keltetőtojás vagy tenyésztojás termelésére szánt kacsa, liba, pulyka vagy tyúk fajba tartozó, 
nő- és hímivarú baromfi;

10. tenyészet: egy állattartó a hozzá tartozó tartási hellyel együtt;
11. tenyésztésbe vonás: a  tenyészbaromfinak – a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a  továbbiakban: 

NÉBIH) által, vagy a  tartási hely fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: 
kormányhivatal) által évente, a  Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről 
szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint vezetett nyilvántartás alapján kiállított hatósági bizonyítvánnyal 
igazolt – termelésbe állítása;

12. termelői csoport: a  termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet vagy a  termelői csoportok 
elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet alapján elismert termelői csoport.
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2. A támogatás igénybevételének feltételei

2. § (1) E rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén az étkezési tojást termelő tyúk, valamint tenyészbaromfi 
tartása során az  állománynak az  egészségre nem ártalmas, a  megadott értékhatárnál alacsonyabb mikotoxin 
tartalmú takarmány biztosításához vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatásra az  a  jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, egyéni 
vállalkozó, valamint a  személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal 
rendelkező természetes személy – ideértve a törvényben meghatározott családi gazdálkodót is – (a továbbiakban: 
igénylő) jogosult, aki vagy amely
a) a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a  továbbiakban: Törvény) 28.  § 
(3)  bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett vagy legkésőbb a  támogatási 
kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a  Törvény alapján vezetett Egységes 
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
ba) nem áll felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
bb) nem minősül az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 

eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6.  §-ában 
meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

bc) megfelel az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában 
meghatározott követelményeknek,

bd) a  mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó 
szabályokról szóló miniszteri rendelet szerint közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek minősül;

c) nem címzettje érvényben lévő támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozatnak, 
amely a támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította;

d) az  e  rendelet szerinti kifizetési kérelem benyújtásának évében a  tevékenységének megfelelő, az  érintett 
termékpályán működő, olyan államilag elismert termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, 
tenyésztő szervezet vagy terméktanács tagja, amely nyitott tagsággal rendelkezik;

e) a  tárgyévben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, valamint betartja 
az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat;

f ) a támogatási alapot képező állomány tartását saját kockázatára végzi;
g) vállalja az  étkezési tojást termelő tyúk, illetve a  tenyészbaromfi tartásának – a  támogatási kérelem 

benyújtásától számított – legalább öt éven át történő folytatását;
h) a b), c), e), f ) és g) pontokban foglaltakról a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik; és
i) a 6. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget tesz.

 (3) A  támogatás az  igénylő által a  tárgyév július 1-jén tenyésztésbe vont tenyészbaromfi-állományra, illetve 
átminősített, étkezési tojást termelő tyúkállományra igényelhető.

 (4) A támogatás egy állományra évente egy alkalommal, állategység alapján igényelhető. Az állategység számításának 
módját az 1. melléklet tartalmazza. A támogatási összeget a darabszám és az állategységnek az 1. melléklet szerinti 
táblázat alapján kiszámított – kerekítés nélküli – számának szorzataként kell megállapítani.

 (5) Az  étkezési tojást termelő tyúkállomány állatlétszámát a  kezelő állatorvos a  kormányhivatal igazolása, 
tenyészbaromfi esetében a NÉBIH vagy a kormányhivatal által kiállított hatósági bizonyítvány alapján igazolja.

 (6) Étkezési tojást termelő tyúk vagy tenyészbaromfi tartása során az  állomány részére legfeljebb 2,5 mg/kg 
deoxinivalenol tartalmú tojótápnak a  támogatási kérelem benyújtását megelőzően történő biztosítása e  rendelet 
alapján nem támogatható.

 (7) Ugyanazon, egymást részben vagy egészben átfedő, azonosítható, elszámolható költségek esetén a  támogatás 
abban az esetben halmozható más, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó támogatással, ha az nem 
vezet a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban, valamint a  vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról 
szóló, 2014–2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatásokban (a  továbbiakban: Iránymutatások) 
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.

 (8) Különböző azonosítható, elszámolható költségek esetén a támogatás halmozható más, államháztartási vagy európai 
uniós forrásból származó támogatással.
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 (9) A  támogatás – mint az  Iránymutatások szerint engedélyezett támogatás – nem halmozható csekély összegű 
támogatással ugyanazon elszámolható költségek tekintetében, ha az  ilyen halmozódás eredményeként 
a támogatási intenzitás vagy a támogatási összeg meghaladná az Iránymutatásokban megállapított értékeket.

 (10) A  támogatás ugyanazon elszámolható költségek tekintetében nem halmozható az  1305/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 81.  cikkének (2)  bekezdésében és 82.  cikkében meghatározott kifizetésekkel, 
ha az  ilyen halmozódás eredményeként a  támogatási intenzitás vagy a  támogatási összeg meghaladná 
az Iránymutatásokban megállapított értékeket.

3. Támogatási keret, a támogatás forrása, mértéke

3. § (1) E  rendelet szerinti támogatás a  tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 1251,6 millió forint összegig nyújtható 
a 2. mellékletben rögzített támogatási keretfelosztás szerint.

 (2) A támogatás kifizetését az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium 
fejezeti kezelésű, 10032000-01220191-51200002 számú, Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzat-
felhasználási keretszámláról kell teljesíteni.

 (3) A támogatás mértéke állategységenként
a) étkezési tojást termelő tyúk és tenyésztyúk esetén 10 391 Ft,
b) tenyészliba esetén 7 903,2 Ft,
c) tenyészkacsa esetén 9 181 Ft,
d) tenyészpulyka esetén 6 373,8 Ft.

4. A támogatási kérelem benyújtása és elbírálása

4. § (1) Az  igénylő a  támogatási kérelmet a  tárgyévet megelőző év június 1-jétől június 30-áig nyújthatja be 
a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH) által rendszeresített és a  honlapján 
közleményben közzétett, a 3. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon. Egy tárgyévre baromfi megnevezés-
csoportonként kizárólag egy támogatási kérelem nyújtható be.

 (2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) a  támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a  tartási helyen az  étkezési tojást termelő tyúk, illetve 

tenyészbaromfi férőhely maximális kapacitása alapján tartható állategységről szóló, a  kormányhivatal által 
kiállított igazolás egy eredeti példányát,

b) a Baromfi Termék Tanácshoz (a továbbiakban: BTT) a tárgyévet megelőző év június 15-éig benyújtott és általa 
ellenjegyzett, a 4. melléklet I. pontja szerinti adattartalmú Szakmai Ellenőrzési Lap egy eredeti példányát, és

c) a 2. § (2) bekezdés h) pontja szerinti nyilatkozatokat.
 (3) Nagyvállalkozásnak minősülő igénylő a  támogatási kérelméhez köteles csatolni az  5.  melléklet szerinti, 

a  támogatás igénybevételével előálló és a  támogatás igénybevétele nélküli helyzetére vonatkozó elemzés alapján 
a  kormányhivatal által kiállított eredeti igazolást arról, hogy részvétele a  támogatási programban indokolt, amely 
igazolás a (2) bekezdés a) pontja szerinti dokumentumon is szerepeltethető.

 (4) Az  MVH a  támogatási kérelemről az  abban megjelölt, tervezett állatlétszám alapján jóváhagyható állatlétszámra 
vonatkozóan – az 1. melléklet szerinti baromfi megnevezés-csoportonként – hoz döntést.

5. A kifizetési kérelem benyújtása és elbírálása, valamint a támogatás kifizetése

5. § (1) Az  igénylő egy tárgyévre vonatkozóan egy kifizetési kérelmet nyújthat be az  MVH által rendszeresített és 
a  honlapján közleményben közzétett, a  6.  melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon. Egy tárgyévre baromfi 
megnevezés-csoportonként kizárólag egy kifizetési kérelem nyújtható be. A tárgyévre vonatkozóan be nem nyújtott 
kifizetési kérelem szerinti támogatás a tárgyévet követően nem fizethető ki.

 (2) A  kifizetési kérelemben kizárólag a  támogatási kérelemben megjelölt és az  MVH által jóváhagyott tartási helyre 
és állatlétszámra vonatkozó igény szerepelhet. A  támogatási kérelemben meg nem jelölt tartási helyre, valamint 
a jóváhagyott állatlétszámot meghaladó állatlétszámra vonatkozó kifizetési igényt az MVH elutasítja.

 (3) A tárgyévre vonatkozó kifizetési kérelmet az igénylő a 2. § (3) bekezdése szerinti időpontban birtokon tartott, azaz 
bennálló állományra vonatkozóan a tárgyévet követő év július 1-jétől július 31-éig nyújthatja be az (1) bekezdésben 
meghatározottak szerint.
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 (4) A kifizetési kérelemhez csatolni kell
a) a BTT-hez a tárgynegyedévet követő év július 15-éig benyújtott és általa ellenjegyzett, a 4. melléklet II. pontja 

szerinti adattartalmú Szakmai Ellenőrzési Lap egy eredeti példányát,
b) a  kezelő állatorvos által – az  étkezési tojást termelő tyúk esetében a  kormányhivatal igazolása, 

tenyészbaromfi esetében a  NÉBIH vagy a  kormányhivatal által, a „Hatósági bizonyítvány tenyészállomány 
termelésbe állításáról” megnevezésű hatósági bizonyítvány alapján – kiállított, a  tárgyév július 1-jén 
tenyésztésbe vont vagy átminősített állatlétszámról szóló igazolás egy eredeti példányát,

c) a 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szervezeti tagságról szóló, az adott szervezet által kiállított igazolás egy 
eredeti példányát,

d) a  2.  § (2)  bekezdés e)  pontjában foglaltak teljesítéséről szóló, a  kormányhivatal által kiállított igazolás egy 
eredeti példányát, valamint

e) a  felhasznált – a  6.  § (1)  bekezdése szerint bevizsgáltatott – takarmánynak az  akkreditált laboratóriumi 
eredmény alapján a  6.  §-ban foglalt előírásoknak történő megfeleléséről szóló, a  kezelő állatorvos által 
kiállított igazolás egy eredeti példányát.

 (5) Ha a  tárgyévben az  összes jogos igény meghaladja a  3.  § (1)  bekezdése szerinti támogatási keret összegét, akkor 
a tárgyévben az ügyfél részére legfeljebb kifizethető támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken.

 (6) Ha az  adott baromfi megnevezés-csoportra a  tárgyévre vonatkozóan benyújtott összes jogos támogatási igény 
összege meghaladja a tárgyévre a 2. mellékletben meghatározott baromfi megnevezés-csoportonként elkülönített 
támogatási keretet, akkor az  MVH az  érintett tárgyévre vonatkozóan – a  2.  mellékletben meghatározott baromfi 
megnevezés-csoportonként elkülönített támogatási keretek alapján – megállapítja a visszaosztás mértékét és ennek 
figyelembevételével a kifizetési kérelmenként maximálisan megállapítható támogatás összegét.

 (7) Ha egy vagy több baromfi megnevezés-csoport esetében a  jóváhagyott támogatás összege kevesebb, mint 
a tárgyévben megállapítható összeg, akkor az  így fel nem használt forrással az adott tárgyévben meg kell növelni 
azon baromfi megnevezés-csoport vagy csoportok támogatási keretét, ahol a  jóváhagyott támogatási igény 
meghaladja a rendelkezésre álló forrást.

 (8) Ha a  (7)  bekezdés alapján a  tárgyévben több baromfi megnevezés-csoport támogatási keretét kell megnövelni, 
akkor a 2. mellékletben meghatározott, adott tárgyévi keretek arányában kell a fel nem használt támogatási keretet 
felosztani.

 (9) A  benyújtott támogatási kérelemről, a  jóváhagyott igényről, továbbá a  kifizetett támogatás összegéről az  MVH 
a kifizetési kérelem elbírálásától számított harminc napon belül tájékoztatja a minisztert.

6. Az étkezési tojást termelő tyúk és a tenyészbaromfi állomány egészségére nem ártalmas 
takarmányának biztosítása

6. § (1) Az  e  rendelet szerinti támogatásra az  az igénylő jogosult, aki vagy amely az  étkezési tojást termelő tyúk, illetve 
tenyészbaromfi termelésben tartási ideje alatt – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – évente négy alkalommal 
ellenőrizteti az általa felhasznált tojótáp deoxinivalenol tartalmát, amely legfeljebb 2,5 mg/kg lehet.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti ellenőrzést a  tenyészbaromfi tenyésztésbe vonását és az  étkezési tojást termelő tyúk 
átminősítését követő I., II., III. és IV. tárgynegyedévben, tenyészpulyka esetében a  tenyésztésbe vonást követő 
I. és II. tárgynegyedévben történő mintavétellel kell elvégezni.

 (3) A mintavételt a 152/2009/EK rendeletnek a mintavételi és vizsgálati módszerek tekintetében történő módosításáról 
szóló, 2013. július 9-i 691/2013/EU bizottsági rendeletben előírt – vagy azzal egyenértékű – mintavételi eljárás 
alkalmazásával, deoxinivalenol vizsgálatok elvégzésére akkreditált laboratóriumban kell elvégezni.

7. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

8. §  Ez a rendelet
a) a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban, valamint a  vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról 

szóló, 2014–2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatás állatjóléti kötelezettségvállalások 
teljesítéséhez nyújtott támogatásról szóló 1.1.5.2 alfejezetének, valamint
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b) az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és 
az  1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 33. cikkének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

9. §  Hatályát veszti a  Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 1.  § 
(2) bekezdés 13. pontja, 3. § 18. pontja és 15. melléklete.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelethez

Az állategység számításához alkalmazandó váltószámok

A B

Baromfi megnevezés-csoport Váltószám (ÁE/állat)

1 étkezési tojást termelő tyúk, valamint tenyésztyúk 0,02

2 tenyészliba 0,04

3 tenyészkacsa 0,04

4 tenyészpulyka 0,04

2. melléklet a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelethez

A tárgyévre vonatkozó támogatási keret nagysága

A B

Baromfi megnevezés-csoport Támogatási keret (millió Ft)

1 étkezési tojást termelő tyúk, valamint tenyésztyúk 956,08 

2 tenyészliba 82,66

3 tenyészkacsa 84,59

4 tenyészpulyka 128,27

5 Összesen 1251,6

3. melléklet a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelethez

A támogatási kérelem adattartalma

1. Az igénylő azonosítására szolgáló adatok
2. A mezőgazdasági termelő vállalkozásnak a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti üzemmérete 

(KKV besorolása)
3. A kötelezettségvállalással érintett tartási hely és annak azonosítója
4. A támogatással érintett kötelezettségvállalás kezdő és befejező időpontja
5. A tervezett étkezési tojást termelő tyúk, tenyészbaromfi darabszáma, valamint állategysége négy tizedes jegy 

pontossággal történő megjelölése tartási helyenként és a támogatás ennek alapján számított összege
6. Nyilatkozatok
7. Mellékletek
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4. melléklet a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelethez

A Szakmai Ellenőrzési Lap adattartalma

I.  A támogatási kérelemhez csatolandó Szakmai Ellenőrzési Lap adattartalma
1. Igénylő azonosítási információ
2. Az állomány azonosításához kapcsolódó információk:

2.1. tartási hely azonosító
2.2. hasznosítási cél
2.3. állatlétszám (darabszám, állategység)

3. A támogatási igényre vonatkozó adatok
4. A kérelmező aláírása
5. A Baromfi Termék Tanács ellenjegyzése

II.  A kifizetési kérelemhez csatolandó Szakmai Ellenőrzési Lap adattartalma
1. Igénylő azonosító adatai
2. A támogatott állomány azonosítására vonatkozó információk
3. Tárgyév július 1-jén átminősített, illetve tenyésztésbe vont állatokra vonatkozó információk (hasznosítás, 

darabszám, állategység)
4. A támogatási igényre vonatkozó adatok
5. A kérelmező aláírása
6. A Baromfi Termék Tanács ellenjegyzése

5. melléklet a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelethez

A 4. § (3) bekezdése szerinti vizsgálat értékelési szempontjai

A B C

E rendelet szerinti támogatással
E rendelet szerinti támogatás 

nélkül

1 Foglalkoztatottak létszáma (fő)

2 Érintett állatlétszám (ÁE) 

3 Üzemi tevékenység eredménye (Ft)

4

Minőségre vonatkozó adatok

 – elhullások száma (ÁE)

 – csökkent értékű tojás értékesítés száma (db) 

6. melléklet a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelethez

A kifizetési kérelem adattartalma

1. Az igénylő azonosító adatai
2. A tenyészbaromfi fajok esetében a tárgyév július 1-jén tenyésztésbe vont állatok darabszáma és állategysége; 

az étkezési tojást termelő tyúk esetében a tárgyév július 1-jén átminősített állatok tényleges darabszáma és 
állategysége

3. Az igényelt támogatás összege (Ft)
4. Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása
5. Mellékletek
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 172/2016. (VI. 6.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
27.  § (3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének a  fenntartóval egyetértésben tett javaslatára – 
Dr. Jakab András Bálintot 2016. július 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2016. május 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. május 26.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03022-2/2016.

A köztársasági elnök 173/2016. (VI. 6.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Püski Leventét 2016. június 15. napjával 
egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2016. május 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. május 26.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03024-2/2016.
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A köztársasági elnök 174/2016. (VI. 6.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Simonné dr. Csoba Juditot 2016. június 15. 
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2016. május 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. május 26.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03024-3/2016.

A köztársasági elnök 175/2016. (VI. 6.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Tóth Valériát 2016. június 15. napjával 
egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2016. május 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. május 26.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03024-4/2016.
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A köztársasági elnök 176/2016. (VI. 6.) KE  határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Priyanee Wijesekera rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista 
Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.

Budapest, 2016. május 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. május 26.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02983-2/2016.

A köztársasági elnök 177/2016. (VI. 6.) KE  határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Paulina María Franceschi Navarro rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Panamai Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.

Budapest, 2016. május 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. május 26.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02984-2/2016.
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A köztársasági elnök 178/2016. (VI. 6.) KE  határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Kirsten Rosenvold Geelan rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Dán Királyság magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2016. május 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. május 26.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02985-2/2016.

A köztársasági elnök 179/2016. (VI. 6.) KE  határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Myo Aye rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Mianmari Unió Köztársaságának magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, belgrádi székhellyel.

Budapest, 2016. május 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. május 26.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02986-2/2016.
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A köztársasági elnök 180/2016. (VI. 6.) KE  határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Dimitrios Letsios rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Görög Köztársaság magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2016. május 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. május 26.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03001-2/2016.

A köztársasági elnök 181/2016. (VI. 6.) KE  határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Vilmārs Heniņš rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Lett Köztársaság magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2016. május 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. május 26.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03002-2/2016.
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A köztársasági elnök 182/2016. (VI. 6.) KE  határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Ugron Imre rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2016. május 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. május 26.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03064-2/2016.

A miniszterelnök 59/2016. (VI. 6.) ME határozata
a Végrehajtás Operatív Program Monitoring Bizottsága elnökének felmentéséről és új elnök kinevezéséről

 1. A 2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból 
és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 9.  § 
(2) bekezdése alapján

Héber Verát a Végrehajtás Operatív Program Monitoring Bizottsága elnöki tisztségének ellátása alól – 2016. február 
29-i hatállyal – felmentem,
Dányi Gábort, az Európai Uniós Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkárát a Végrehajtás Operatív 
Program Monitoring Bizottsága elnökévé – 2016. március 1-jei hatállyal – kinevezem.

 2. Hatályát veszti a  Végrehajtás Operatív Program Monitoring Bizottsága elnökének felmentéséről és új elnök 
kinevezéséről szóló 48/2014. (VI. 3.) ME határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Nemzeti Választási Bizottság 30/2016. (VI. 6.) NVB határozata
 

A Nemzeti Választási Bizottság – mint az  Országos Választási Bizottság hatásköri jogutódja, a  10/2016. (IV. 28.) 
AB határozattal elrendelt új eljárásban, a  határozat által megszabott keretek között – Sz. B., dr. S. A. és S. G. 
magánszemélyek (a  továbbiakban: Beadványozók) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés 
tárgyában – 9 igen és 2 nem szavazattal – meghozza a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a 2011. január 1-ig jogszerűen megszerzett nyugdíjjogosultságot az Országgyűlés ne vonja el?”

kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a  Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az  Alkotmánybírósághoz 
címzett kifogást lehet benyújtani a  Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 
1397 Budapest, Pf. 547; e-mail: nvb@nvi.hu).

Indokolás

I.  Beadványozók 2011. május 23-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtották be az Országos Választási Bizottsághoz 
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Nsztv.) 2. §-a 
szerinti hitelesítés céljából.
Az Országos Választási Bizottság 74/2011. (VI. 24.) számú határozatával döntött az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának 
hitelesítése tárgyában. Az  Országos Választási Bizottság – hivatkozva a  Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
szóló 1949. évi XX. törvénynek (a  továbbiakban: Alkotmány) 70/E.  § (3)  bekezdésére – megállapította, 
hogy a  népszavazásra feltenni kívánt kérdésben megtartásra kerülő országos népszavazás eredményének 
az  Országgyűlés csak úgy tudna eleget tenni, ha az  Alkotmányt módosítaná. Az  Országos Választási Bizottság 
álláspontja szerint a kérdésben nem lehetett országos népszavazást tartani, ezért a régi Nsztv. 10. § b) pontja alapján 
az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadta.
Az Országos Választási Bizottság e határozatával szemben kifogást nyújtottak be az Alkotmánybírósághoz.
Az Alkotmánybíróság 126/2011. (XII. 2.) számú határozatában megállapította, hogy a Beadványozók által benyújtott 
népszavazási kezdeményezésben szereplő kérdésnek nem tárgya az  Alkotmány 70/E.  § (3)  bekezdésének 
módosítása, továbbá kifejtette a  testület azt is, hogy a  kérdés eredményes népszavazáson történő támogatása 
esetén egyáltalán nem lenne szükség az  Alkotmány – hivatkozott – 70/E.  § (3)  bekezdésének módosítására. 
Erre figyelemmel az  Alkotmánybíróság az  Országos Választási Bizottság 74/2011. (VI. 24.) számú határozatát 
megalapozatlannak találta, azt megsemmisítette és a Bizottságot új eljárásra utasította.
Az Országos Választási Bizottság az  Alkotmánybíróság 126/2011. (XII. 2.) számú határozata alapján lefolytatott új 
eljárása során 7/2012. (I. 16.) számú határozatával az  aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesítette. Az  Országos 
Választási Bizottság az  új eljárás keretében meghozott határozatának indokolásában azt is leszögezte, hogy 
a  korábbi határozatában foglaltakhoz képest nem merült fel egyéb, az  elutasítást megalapozó körülmény, ezért 
döntött annak hitelesítése mellett.
Ezt követően – a  törvényes határidőn belül – két magánszemély is kifogással élt, kérve az  Országos Választási 
Bizottság határozatának megsemmisítését és új eljárásra utasítását.
Az Alkotmánybíróság – a  Nemzeti Választási Bizottság által nem ismert okokból, a  kifogások benyújtását 
követő több, mint négy év elteltével meghozott –, 2016. április 26-án kelt 10/2016. (IV. 28.) AB határozatával 
(a  továbbiakban: ABh.) az  Országos Választási Bizottság 7/2012. (I. 16.) OVB határozatát megsemmisítette és 
a Nemzeti Választási Bizottságot új eljárásra utasította.
Az Alkotmánybíróság indokolása szerint a testület megalapozottnak találta a kizárt tárgykörbe tartozásra vonatkozó 
kifogást. Az  Alkotmánybíróság kifejtette, hogy álláspontja szerint a  népszavazásra bocsátandó kérdés a  jelenlegi 
költségvetési törvény egyes elemeinek módosítását vonná maga után, mely az  Alaptörvény 8.  cikk (3)  bekezdés 
b) pontja alapján tiltott tárgykörbe tartozik.
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II.  A Nemzeti Választási Bizottság szükségesnek látja rögzíteni, hogy jelen ügyben az  alábbi eljárási szabályokra kell 
tekintettel lennie.
Az Országos Választási Bizottság 7/2012. (I. 16.) számú határozatának elfogadása és az az elleni kifogás benyújtását 
követően lépett hatályba a  népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint 
a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: új Nsztv.), illetve a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: új Ve.).
Az új Ve. 349.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerint az  új Nsztv. hatálybalépéséig a  választási eljárásról szóló 1997.  évi 
C. törvény (a  továbbiakban: régi Ve.) rendelkezéseit kell alkalmazni az  országos népszavazásokra. Továbbá 
az  új Ve.  349.  § (2)  bekezdése értelmében „Az 1997. évi C. törvényben az  Országos Választási Bizottság számára 
megállapított hatáskört a Nemzeti Választási Bizottság, az Országos Választási Iroda számára megállapított hatáskört 
a Nemzeti Választási Iroda látja el.”
Az új Nsztv. 102. § c) pontjában a jogalkotó hatályon kívül helyezte a régi Nsztv.-t, azonban a 94. § (1) bekezdésében 
rögzítette, hogy „[a]z e  törvény hatálybalépését megelőzően benyújtott népszavazási kezdeményezés és népi 
kezdeményezés során – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a benyújtáskor alkalmazandó rendelkezéseket 
kell alkalmazni.”
A fentiekben hivatkozott jogszabályok alapján a  jelen eljárás tárgyát képező 2011. május 23-án benyújtott 
népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének elbírálására a  Nemzeti Választási Bizottság – mint 
az időközben megszűnt Országos Választási Bizottság hatásköri jogutódja – rendelkezik hatáskörrel.

III.  Az Alkotmánybíróság által elrendelt új eljárás keretében a  Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy 
a  benyújtott népszavazási kezdeményezést az  ABh. keretei között kell vizsgálnia, valamint tekintettel kell lennie 
az ABh. meghozatalának azon körülményére is, hogy az Alkotmánybíróság döntését – a Nemzeti Választási Bizottság 
által nem ismert okokból – jelentős idő elteltével, a kifogások benyújtását követő több, mint négy év múlva hozta 
meg.
A Nemzeti Választási Bizottság kiemeli, hogy a kezdeményezés vizsgálata során, a népszavazási kérdés hitelesítése 
kapcsán elsőként az eljárás során alkalmazandó anyagi jogi jogszabályok vizsgálatát kellett elvégeznie.
Az Országos Választási Bizottságnak a  népszavazási kérdést a  2011. május 23-i benyújtáskor hatályos Alkotmány 
szabályai alapján kellett megvizsgálnia és elbírálnia. Kiemelendő, hogy az  Alaptörvény a  Záró és Vegyes 
rendelkezések 1. pontja értelmében – a kérdés benyújtását követően – 2012. január 1-jén lépett hatályba, továbbá 
az  Alaptörvény átmeneti rendelkezéseinek 31.  cikk (3)  bekezdés a)  pontja alapján hatályát vesztette a  Magyar 
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény.
Az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseinek 19.  cikk (1)  bekezdése továbbá az  Alaptörvény negyedik módosítását 
követően az Alaptörvény Záró és Vegyes rendelkezések 19. pontja is kimondja, hogy az Alaptörvény rendelkezéseit 
a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
A Nemzeti Választási Bizottság kiemeli, hogy a  fentiekben idézett két átmeneti, alaptörvényi szabályozás 
kizárólag a  folyamatban lévő népi kezdeményezések esetében engedte a  korábbi Alkotmány rendelkezéseinek 
továbbalkalmazását.
A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a jelen eljárás tárgyát képező népszavazási kérdést az Alaptörvény 
8. cikkében lefektetett alaptörvényi követelmények alapján vizsgálta meg.
Az Alaptörvény 8.  cikk (1)  bekezdése alapján az  országos népszavazás funkciója az, hogy az  Országgyűlést 
a  népszavazásra feltenni kívánt kérdés tekintetében meghatározott irányú döntésre kényszerítse. A  közvetlen 
hatalomgyakorlás kivételes jellegéből következőleg a  népszavazáshoz való jog több feltétel együttes fennállása 
esetén gyakorolható: a  rendeltetésszerű joggyakorlás mellett a  nép csak olyan kérdésben ragadhatja magához 
a döntést, amely a képviseleti szerv hatáskörébe tartozik.
Ez utóbbi rendelkezést az  Alaptörvény 8.  cikk (2)  bekezdése rögzíti, mely kimondja, hogy országos népszavazás 
tárgya csak az  Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés lehet. E  rendelkezés korlátját az  Alaptörvény 
8. cikk (3) bekezdésében meghatározott kivett vagy ún. tiltott tárgykörök képezik.
Az Alaptörvény 8.  cikk (3)  bekezdés b)  pontja alapján nem lehet országos népszavazást tartani a  központi 
költségvetésről, a központi költségvetés végrehajtásáról, központi adónemről, illetékről, járulékról, vámról, valamint 
a helyi adók központi feltételeiről szóló törvény tartalmáról.
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A régi Nsztv.-nek a jelen ügyben alkalmazandó – 2014. január 17-ig hatályban volt – rendelkezései:
„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha […]
b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,
c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,”
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy jelen eljárás tárgyát képező kérdés a 2011. január 1-jén hatályos 
nyugdíj-megállapítási szabályok visszaállítására vonatkozik. A  kérdésben az  is szerepel, hogy e  szabályokat 
a 2011. január 1-ig jogszerűen megszerzett nyugdíjak tekintetében kívánja elérni.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti azt a  tényt, hogy a  korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, 
a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Knymt.) 23. § 
(1)  bekezdése értelmében a  Knymt. – a  népszavazási kérdés benyújtását követően – 2011. december 9-én került 
közzétételre és hatálybalépésének dátuma 2012. január 1-je.
A Nemzeti Választási Bizottság – az ABh.-ban kifejtett indokolással összhangban – rögzíti, hogy a 2011. január 1-jén 
hatályos szabályok szerint értett „nyugdíj” lényegesen szélesebb körre vonatkozik, mint ahogy azt a jelenleg hatályos 
jogszabályok kijelölik. A 2011. január 1-jén hatályos szabályok visszaállítása tehát – a 2011. január 1-jén folyósított 
nyugdíjaknak a  Knymt. által hatályba léptetett csökkentése miatt – érintené a  jelenlegi szabályok szerint részben 
korhatár előtti ellátásként, részben továbbra is nyugdíjként, de más feltételekkel számon tartott ellátásokat.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a  benyújtott kérdésben megtartott érvényes és eredményes 
népszavazás – a  korhatár előtti ellátások fedezetének a  központi költségvetésből való biztosítása miatt – 
a költségvetési törvény módosítását eredményezné, mely a nyugdíjak összegszerű változása nélkül is megalapozza 
az  Alaptörvény 8.  cikk (3)  bekezdés b)  pontjában foglalt tiltott tárgykör érintettségét, így országos népszavazás 
tárgya sem lehet.

IV.  A nyugdíjrendszer átalakítása az alábbiak szerint ment végbe.
Az Alaptörvény XIX.  cikk (4)  bekezdése szerint Magyarország az  időskori megélhetés biztosítását a  társadalmi 
szolidaritáson alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi 
intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az  állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit 
a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is megállapíthatja.
A népszavazásra irányuló kérdéssel összefüggésben hangsúlyozandó, hogy 2012. január 1-jétől alaposan átalakult 
a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer.
Ennek lényege a következő: 2012. január 1-jétől – a nők 40 évi jogosultsági idővel szerzett nyugdíja kivételével [lásd 
az  Alaptörvény XIX.  cikk (4)  bekezdését] – megszűnt minden, az  általános korhatár előtt korábban megállapított 
nyugdíj. Ezek átalakultak – az általános nyugdíjkorhatár betöltéséig – szociális juttatássá, amely lehet: korhatár előtti 
ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék, balettművészeti életjáradék.
Az átalakulással összefüggésben 2012. január 1-jétől nem lehet megállapítani rokkantsági nyugdíjat, baleseti 
rokkantsági nyugdíjat ezen ellátások helyett rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági ellátás megállapítására van 
lehetőség. Az átalakított ellátások tehát nem nyugdíjak, bár a nyugdíjemelés mértékével egyezően emelkednek.
Az átalakítást követően jelenleg társadalombiztosítási nyugellátások az alábbiak:
− saját jogú nyugellátás (öregségi nyugdíj),
− hozzátartozói nyugellátások (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugellátás).
Egészségbiztosítási ellátás keretében kerülnek megállapításra a  megváltozott munkaképességűek ellátásai 
(rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás).
Új ellátási forma 2011-től a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetősége („nők 40”). Öregségi teljes nyugdíjra 
életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki a törvényben meghatározott feltételeknek megfelel.
Saját jogú nyugdíj csak az  általános nyugdíjkorhatárt betöltött személyek öregségi nyugdíja lehet, ideértve a  nők 
40 évi jogosultsági idejére alapozott öregségi nyugdíj. A  2012. január 1-je előtt megállapított más nyugdíjak 
(előrehozott, csökkentett előrehozott öregségi nyugdíj, korkedvezményes nyugdíj, korengedményes nyugdíj, 
bányásznyugdíj, művésznyugdíj, szolgálati nyugdíj, polgármesterek, európai parlamenti képviselők, országgyűlési 
képviselők korai nyugdíja) szociális juttatássá alakultak át, ami adott esetben lehet korhatár előtti ellátás, szolgálati 
járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék. Ezen új ellátási formák nem minősülnek 
nyugdíjnak.
Az átalakítás 2012. január 1-jétől érintette a  megváltozott munkaképességű személyek rokkantsági, baleseti 
rokkantsági nyugdíját, amelyek ezen időponttól megszűntek, helyükbe táppénzszerű ellátás, rokkantsági vagy 
rehabilitációs ellátás lépett.
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A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében 2012. január 1-jétől – a „nők 40” kivételével – megszűnt minden általános 
korhatár betöltése előtti nyugdíj.
A megszüntetéssel érintett ellátások a  következők voltak: előrehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegű 
előrehozott öregségi nyugdíj, korkedvezményes nyugdíj, bányásznyugdíj, művésznyugdíj, polgármesterek 
korhatár előtti öregségi nyugdíja, országgyűlési és európai parlamenti képviselők korhatár előtti öregségi nyugdíja, 
korengedményes nyugdíj (polgári személyek hazai nyugdíja), a fegyveres szervek és az MH hivatásos állományának 
(fegyveresek) szolgálati nyugdíja.
Ezek az ellátások 2012. január 1-jétől megszűntek, a már megállapított ellátásokat korhatár előtti ellátásként, a föld 
alatt végzett bányászati tevékenység esetén átmeneti bányászjáradékként, illetve fegyveresek esetében szolgálati 
járandóságként került tovább folyósításra (az általános öregségi nyugdíjra jogosító korhatár betöltéséig). Külön 
törvény alapján balettművészeti életjáradék megállapítható a jövőben is.
A felsorolt megszüntetett nyugellátások új ellátási formája a korhatár előtti ellátás és szolgálati járandóság.
A rendszer felülvizsgálatával a  nyugellátás rendszere, szabályai, az  ellátás alapjául szolgáló feltételek alapvetően 
és jelentősen megváltoztak 2012. január 1-jétől. Megállapítható az  is, hogy a  változás komplex jellegű volt, 
a társadalombiztosítás egészére hatással bírt.
A 2011. évet követő átfogó rendszerszintű változások komplexen átalakították a társadalombiztosítási nyugellátást 
(vegyes – finanszírozású nyugdíjrendszer, szociális hozzájárulási adó, ellátások elnevezése, tartalma, nyugellátás 
feltételei stb).

V.  A régi Nsztv. 13. § (1) bekezdése értelmében a népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy 
arra egyértelműen lehessen válaszolni.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint jelen eljárás tárgyát képező népszavazási kezdeményezés felveti 
azt is, hogy a kérdés a régi Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelműség követelményének sem felel meg.
Az egyértelműség népszavazási eljárásban alkalmazott követelménye azt jelenti, hogy a  népszavazásra szánt 
kérdésnek egyértelműen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a  választópolgár a  népszavazásra feltett 
kérdésre egyértelműen tudjon válaszolni az  szükséges, hogy a  kérdés világos és kizárólag egyféleképpen 
értelmezhető legyen, a  kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni. A  kérdés egyértelműségének 
megállapításakor továbbá azt is vizsgálni kell, hogy a népszavazás eredménye alapján az Országgyűlés – az akkor 
hatályban lévő jogszabályok szerint – el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen 
jogalkotásra köteles.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a  Knymt. által hatályba léptetett, az  egész nyugdíjrendszerre 
kiterjedő változásokkal a  nyugellátás rendszere, szabályai, az  ellátás alapjául szolgáló feltételek – a  IV. részben 
kifejtettek szerint – alapvetően és jelentősen megváltoztak 2012. január 1-jétől. Megállapítható továbbá az is, hogy 
a  változások komplex jellegűek, a  társadalombiztosítás egészére hatással voltak. A  Nemzeti Választási Bizottság 
rögzíti, hogy a  2012. január 1-jétől – tehát a  kezdeményezés benyújtását követően – teljes mértékben és átfogó 
módon változott meg a  társadalombiztosítás szabályrendszere, ezért az  nem hasonlítható a  2011. január 1-jén 
hatályos szabályokban foglalt nyugdíjjogosultsághoz. A  Bizottság álláspontja szerint a  kérdés benyújtáskori 
tartalma, az  abból levonható következtetés már nem koherens a  2016-ban hatályban levő társadalombiztosítás 
„nyugdíjjogosultság” fogalmával, jelentésével, feltételrendszereivel. A szabályozási különbség olyan mértékű, hogy 
az akkori – a 2011. január 1-ig hatályos szabályozás – és a jelenlegi, vagyis a 2016. évi hatályos szabályozás szerinti 
„nyugdíjjogosultság” tartalmi elemei nem egyeznek meg és teljesen eltérő tartalommal bírnak.
A Kúria a  Knk.IV.37.133/2016/4. számú végzésében a  közbeszerzési törvény összeférhetetlenségi szabályaival 
kapcsolatos népszavazási kérdés kapcsán megállapította, hogy a  szabályozás „… kérdés szerinti megváltoztatása 
olyan jogkérdésekben való jártasságot igényel […] amellyel csak a  gazdasági jogban mélyebb ismeretekkel bíró 
szakemberek rendelkeznek. A  választópolgári egyértelműség kritériumának ezért a  népszavazásra feltenni kívánt 
kérdés nem felel meg.”
A Kúria a  Knk.IV.37.222/2016/9. számú végzésében is – megerősítve korábbi gyakorlatát – kiemelte, hogy 
a  választópolgári egyértelműség esetén a  kérdéssel szembeni követelmény, hogy az  világos, kizárólag 
egyféleképpen értelmezhető legyen, feleljen meg a  magyar nyelv nyelvtani szabályainak, a  választópolgárok jól 
értsék, lássák át a  kérdés lényegét, jelentőségét, s azáltal tudatosan és átgondoltan tudják leadott szavazataikkal 
a jogaikat gyakorolni. A népszavazáshoz való jog tudatos döntés hiányában ugyanis csak formálisan érvényesülhet, 
ha a  népszavazási kérdés nem értelmezhető egyértelműen (Kvk.37.300/2012/2., Knk.IV.37.356/2015/2.,  
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Knk.IV.37.458/2015/3.). A  Knk.IV.37.457/2015/3. számú határozat alapján nem tekinthető legitimnek 
az a népszavazás, amelyen a választópolgár nem tudja pontosan, hogy miről szavaz.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a  népszavazási kérdés számos részkérdést von egységbe. 
A  fentiekben bemutatott jogszabályok alapján megállapítható, hogy a  népszavazási kérdés tízféle megszüntetett 
ellátást érintene, vagyis a  kérdés több – egyenként is eldönthető – kérdést foglal magába, melyek külön-külön is 
megválaszolhatók lennének. A Nemzeti Választási Bizottság kiemeli, hogy a kérdés a választópolgári egyértelműség 
követelményének azon okból nem felel meg, mert több részkérdésnek egy kérdésben való szerepeltetésével 
a választópolgároknak nincs lehetőségük azok között különbséget tenni és a kezdeményezésekről részkérdésenként 
véleményt nyilvánítani.
A fentiek alapján Nemzeti Választási Bizottság álláspontja az, hogy a  nyugdíjrendszer olyan mértékben átalakult, 
hogy az – részben az ABh., a kifogások benyújtását követő több, mint négy év elteltével történő meghozatalának 
eredményeként – nem összevethető és hasonlítható a 2011. január 1-jén hatályos szabályokhoz. Ebből következően 
a népszavazási kérdésben megfogalmazott „nyugdíjjogosultság” szóhasználat mára teljesen megváltozott tartalmat 
jelent, így a  kérdés ebben a  formában való megfogalmazása értelmezhetetlenné és – a  kifejtett változások 
következtében elsősorban – okafogyottá vált. A  Nemzeti Választási Bizottság azt is hangsúlyozni kívánja, hogy 
a  jelentős, több, mint négy éven keresztül elhúzódó eljárás és az  ezzel okozott időmúlás következtében ütközik 
a benyújtott népszavazási kérdés az egyértelműségi követelménybe.
A Nemzeti Választási Bizottság fontosnak tartja azonban annak megállapítását, hogy Beadványozókat 
a bekövetkezett késedelem miatt felelősség nem terheli, arra teljes egészében rajtuk kívül álló okok vezettek.
A Nemzeti Választási Bizottság felveti azt is, hogy a  kérdésnek az  a  jellege és hatása, hogy több részkérdést von 
egybe, már az eredeti benyújtáskor is felvetette a választópolgári egyértelműség követelményébe való ütközést.
A Nemzeti Választási Bizottság mindezeket mérlegelve megállapítja, hogy a  kérdésfelvetés mára kiüresedett és 
lényegében olyan kérdés eldöntésére irányul, ami már nem létezik, illetőleg más szabályok szerint bírálhatók el 
a nyugdíjjogosultság társadalombiztosítási feltételei, így végső soron a nyugdíj-megállapítás.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a  Beadványozók által benyújtott kérdés 
az  egyértelműség népszavazási eljárásban alkalmazott követelményének azon okból sem felel meg, hogy 
a  2011.  január 1-ig jogszerűen megszerzett nyugdíjjogosultság Országgyűlés általi fenntartásával kapcsolatos 
jogkérdés megítélése olyan jártasságot igényel a választópolgároktól, amellyel csak a társadalombiztosítási jogban 
mélyebb ismeretekkel bíró szakemberek rendelkeznek.
A Nemzeti Választási Bizottság a  Kúria által követett gyakorlat alapján rögzíti azt is, hogy a  választópolgárok 
nem látják át a  népszavazási kérdés lényegét, jelentőségét, és azáltal nem tudnák tudatosan és átgondoltan 
szavazataikkal a  jogaikat gyakorolni, ezért a  jelen népszavazási kérdés a  választópolgári egyértelműség 
követelményének amiatt sem felel meg.
A fentiekben kifejtettek alapján a  Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a  népszavazási kérdés a  régi 
Nsztv. 10.  § c)  pontja alapján nem felel meg a  törvényben foglalt a  régi Nsztv. 13.  § (1)  bekezdésében rögzített 
egyértelműség követelményéknek.

VI.  A fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság – figyelemmel az ABh. indokolásában rögzített jogi okfejtésre – 
megállapítja, hogy a jelen eljárás tárgyát képező népszavazási kérdés az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés b) pontjában 
foglalt tiltott tárgykörbe ütközik, ugyanis a jelenlegi költségvetési törvény egyes elemeinek módosítását vonná maga 
után, továbbá nem felel meg a régi Nsztv. 13. § (1) bekezdésében megfogalmazott egyértelműség népszavazási eljárás 
során alkalmazott követelményének sem, ezért a régi Nsztv. 10. § b) és c) pontjai alapján az aláírásgyűjtő ív hitelesítését 
megtagadta.
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VII.  A határozat az  Alaptörvény XIX.  cikk (4)  bekezdésén, a  8.  cikk (3)  bekezdés b)  pontján, a  régi Nsztv. 10.  § 
b)  és  c)  pontján, a  13.  § (1)  bekezdésén, a  94.  § (1)  bekezdésén, a  Knymt. 1.  § c)  pontján és 3.  § (1)  bekezdésén, 
a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2016. május 31.

  Prof. Dr. Patyi András s. k.,
  a Nemzeti Választási Bizottság  
  elnöke



5962 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 77. szám 

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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