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Bevezetés 

AMagyarNemzetiBankStatisztikaiszakterületeimmárharmadikalkalommaltesziközzéaMagyarország fizetésimérleg-sta-
tisztikáicíműkiadványát(atovábbiakbanKiadvány),hogyazérdeklődőfelhasználókszéleskörénektájékoztatástnyújtson
afizetésimérleg-statisztikaésakülfölddelszembenibefektetésipozíciónemzetközimódszertanáról,ésbemutassaestatisztikák
előállításánakhazaigyakorlatát.AKiadványrövididőnbelüliújbólikiadásánakoka,hogyazEurópaiUniónbelüliországokban
2014-benkerültsoramaivilággazdaságijelenségeknek(globalizációterjedése,amultinacionálisvállalatokszerepéneknöve-
kedése,szabadtőkeáramlásstb.)jobbanmegfelelő,újnemzetközistatisztikaimódszertanbevezetésére.EzazEU-nbelüliközös
dátumigazodikanemzetiszámlákrendszerével(SNA2008)összhangbanmegújítotteurópaiszektorszámlákrendszerének(ESA
2010)2014-esbevezetéséhez.

AKiadványalapvetőcélja,hogybemutassaéselmagyarázzaafizetésimérleg-statisztikaésakülfölddelszembenibefektetési
pozícióalapfogalmait,szerkezetét,azösszeállítássoránalkalmazottkonvenciókat.Amakrostatisztikákrendszerének,sbenne
afizetésimérleg-statisztikaszerepénekmegértéséhezanemzetiszámlákrendszerévelvalóösszefüggésmegvilágításaalapvető
fontosságú.Azújmódszertanbevezetésévelugyanisafizetésimérleg-statisztikaszerkezeteúgyváltozottmeg,hogyazalkalma-
zottfogalmikeretösszhangbakerült a nemzeti számlák rendszerével. Ezafőbbrészmérlegekmegváltozottelnevezésében(az
elsődlegesjövedelmek,illetvemásodlagosjövedelmekhasználataafizetésimérlegbenisakorábbijövedelmek,illetvefolyó
transzferekcímkékhelyett),ésazegyenlegezőtételek(nettófinanszírozásiképesség,illetveszükséglet)standardszerkezetbe
valóintegrálásábanismegnyilvánult.Az1.fejezetanemzetközimódszertanbemutatásárafókuszál.

AKiadvánnyalazMNBanemzetközimódszertanbemutatásántúlafizetésimérleg-statisztikákösszeállításasoránalkalmazott
hazaigyakorlatmegismertetéséretörekszik.Ennekkeretébentárgyaljuka2.fejezetbenazadatgyűjtési,feldolgozásiéspubli-
kációsrendszerrelkapcsolatossajátosságainkat.

AzMNBhonlapján a felhasználók folyamatosanmegtalálhatják az éppen aktuális fizetésimérleg- és külfölddel szembeni
befektetésipozíció-adatokat,ezértaKiadványhoznemtartozikstatisztikaiadatokattartalmazókülönmelléklet.A3.fejezetben
viszontbemutatjukazújmódszertanravalóáttérésfontosabbaggregátumokragyakorolthatását.

Azelőzőkiadáshozhasonlóankülönmellékletbenismertetjükafizetésimérleg-statisztikaösszeállításánakalapjáulszolgáló
havi,negyedévesésévesadatgyűjtésekteljeslistáját.Azújmódszertanielszámolásnakmegfelelőenfrissítettükafüggeléketis,
amelybenazérdeklődőfelhasználókkonkrétpéldánkeresztülkísérhetiknyomonazegyestranzakciókstatisztikaielszámolásához
kapcsolódótechnikailépéseket.AKiadványtafontosabbspeciálisfogalmakatrövidenmagyarázórészésahasznosinternetes
hivatkozásokoldalazárja.

AKiadványegyesfejezeteinekmegírásábanaMagyarNemzetiBankStatisztikaiIgazgatóságánakfizetésimérleggelfoglalkozó
kollégáivettekrészt:BánhegyiPéter,DurucskóMihály,KanyónéPetőMagdolna,MontvaiBeáta,SimonnéTánczosVandaés
VeitznéKenyeresErika,mígazMNBhonlapjánelérhetőadatokBasaJános,LipcseiGyöngyiésBräutigamDóramunkájának
eredményeképpenállnakelő.AKiadványtjóváhagytaTardosÁgnesigazgató.
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Rövidítések jegyzéke

Rövidítés Angol megfelelő Magyar megfelelő

BD BenchmarkDefinitionofForeignDirectInvestment azOECDáltalkészítettKözvetlentőkebefektetések
módszertanikézikönyve

BOP BalanceofPayments fizetésimérleg

BOPCOM CommitteeonBalanceofPaymentsStatistics azIMFfizetésimérleg-statisztikaibizottsága

BPM5 BalanceofPaymentsManualFifthEdition Fizetésimérlegkézikönyv,5.kiadás

BPM6 BalanceofPaymentsandInternationalInvestmentPosition
ManualSixthEdition

Fizetésimérlegéskülfölddelszembenibefektetésipozíció
kézikönyv,6.kiadás

c.i.f. cost,insuranceandfreight importazimportálóországhatáráigfelmerülőköltségekkel
(biztosításésfuvardíj)

COPC Currentoperatingperformanceconcept anormálüzletmenethezkapcsolódóvállalatieredmény
figyelembevétele

EGR EuroGroupsRegister Európaivállalatcsoportregiszter

ESA EuropeanSystemofAccounts Európaiszektorszámlákrendszere

Extrastat Extrastat EU-nkívülikülkereskedelmistatisztika

f.o.b. freeonboard exportazexportálóországhatáráigfelmerülőköltségekkel
(biztosításésfuvardíj)

FDI Foreigndirectinvestment közvetlentőke-befektetés

FDIR FrameworkofDirectInvestmentRelationships közvetlentőke-befektetésiviszonykeretrendszere

FISIM Financialintermediationservicesindirectlymeasured pénzügyiközvetítőkközvetettenmértszolgáltatásidíja

IIP InternationalInvestmentPosition külfölddelszembenibefektetésipozíció

Intrastat Intrastat EU-nbelülikülkereskedelmistatisztika

NEO Neterrorsandomissions tévedésekéskihagyásokegyenlege

SDDS SpecialDataDisseminationStandard IMFKülönlegesadatközzétételiszabványa

SNA SystemofNationalAccounts Nemzetiszámlákrendszere

SPE/SCV SpecialPurposeEntity speciáliscélúvállalat

TÁSA CorporateTaxDeclaration társaságiadó-bevallás(NAV/APEH)
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1. A nemzetközi módszertan 
áttekintése

1.1. A fizetésiMérleg- és külfölddel szeMbeni befektetésipozíció-
stAtisztikA AlApfogAlMAi, száMbAvételi rendszere

A fizetési mérleg(BalanceofPayments,BOP)egyolyanforgalmi (flow)típusústatisztikaikimutatás,amelyegyadottország
rezidensésnemrezidensgazdaságiszereplőiközöttegymeghatározottidőszakbanlezajlóreálgazdaságiéspénzügyiműveletek
számbavételéreszolgál.Aforgalmitípusúfizetésimérleghezszorosankapcsolódikazállományi(stock)szemléletűkülfölddel 
szembeni befektetési pozíció(InternationalInvestmentPosition,IIP),amelyanemrezidensekkelszembenipénzügyikövetelés
éstartozásállományokravonatkozó statisztikaiinformációkatfoglaljaössze.Azállományokértékekétidőpontközöttegyrészt
a tranzakciók,másrésztadevizaárfolyamok,valamintazinstrumentumokpiaciáránakváltozásamiattbekövetkezőátértéke-
lődések,harmadrésztpedigazezekenkívüliegyéb állományváltozásokmiattmódosulhat.Egyországnettóvagyonaegyrészt
areáleszközökalkottavagyonából,másrésztpedigakülfölddelszembenipénzügyikövetelések(+tartalékeszközkénttartott
rúdarany)éstartozásokkülönbségekéntadódónettópénzügyipozíciójábóláll.Ezutóbbittartalmazzaakülfölddelszembeni
befektetésipozíció.Afizetésimérleg-statisztikaésahozzákapcsolódókülfölddel szembeni befektetési pozícióállományista-
tisztikaalkotjatehátegyadottgazdaságkülfölddel kapcsolatos tranzakcióinak és pozícióinak koherens módon összeállított 
elszámolását, amelybenaz összeállító ország szempontjából kerülnekelszámolásraareálgazdaságiéspénzügyiműveletek.

A rezidensfogalomazegyébmakrogazdaságistatisztikákkalösszhangbanafizetésimérleg-statisztikábanisagazdasági érdek 
ésagazdasági területfogalmakfelhasználásávalkerülmeghatározásra.Egyadottországrezidensénekminősülmindenolyan
természetesésjogiszemély,valamintjogiszemélyiséggelnemrendelkezőszervezet,akire,illetveamelyreteljesülazafeltétel,
hogyalapvetőgazdaságiérdeke(állandólakhelye,székhelye,telephelye,termelésestb.)azadottországgazdaságiterületéhez
kapcsolódik.Statisztikailagtehátaz,hogyvalamelygazdaságiszereplőazadottországrezidensénekszámít-e,avagysem,nem
azállampolgárságtólvagynemzetiségihovatartozástólfügg,hanemaz alapvető gazdasági érdek meglététől.Ilyennekszámít
egyvállalkozásszempontjábólpéldáulaz,haazadottországbanvanbejegyezveatelephelye,sottgazdaságitevékenységet
folytatvagy–indulásnál–legalábbegyévigaztszándékoziktenni.

Afizetésimérleg-statisztikaszámbavételirendszere–azüzletiszámvitelhezhasonlóan–egysorkonvenciónnyugszik.Ezek
közülazegyiklegfontosabba kettős könyvelés elve. Mindenegyestranzakciókéthelyenkerülelszámolásra:egyrésztmagaaz
üzletiesemény,másrésztpedigazahhozkapcsolódófinanszírozás–tartozik(debit),illetvekövetel(credit)tételként–kerülbe
astatisztikába(lásdaz1.ábrát).Afizetésimérlegbenrögzítetttranzakcióktúlnyomótöbbségérejellemző,hogyvalamekkora
értékűreál-,illetvepénzügyieszközcserél gazdátvalamelyazonosértékűreál-,illetvepénzügyieszközért.Apénzügyieszkö-
zökesetébennemcsupánatulajdonosváltás,hanemazújkövetelésekéskötelezettségekkeletkezése(pl.kötvénykibocsátás),
illetvemegszűnése(pl.azadósságtörlesztése)vagyéppenaszerződőfelekközöttújfeltételekkelvalómegújítása(pl.alejárat
megváltoztatása)isrészeafizetésimérlegnek.Vannakolyanüzletieseményekis,amikoranyújtottgazdaságiértékértcserébe
amásikfélnemadsemmit,ezekatranszferek(pl.élelmiszer-ésgyógyszersegély,beruházásisegély).Mivelakettőskönyvelés
elveuniverzálisanérvényesül,ezértezeknélazeseményeknéliskétoldalasankellatranzakciótrögzíteni.Haegyáru,szolgáltatás
vagyegypénzügyieszközjelenikmegellentételezésnélkül,akkortranszferkéntezeknekazellentételezésnélküliügyleteknek
ahiányzó„finanszírozási”oldalajelenikmegafizetésimérlegben.Amennyibenazegyoldalúátutalásafelhalmozásifolyama-
tokatérinti,akkoratőkemérlegbenelszámolandótőketranszferről,mindenmásesetbenafolyófizetésimérlegmásodlagos
jövedelmekrészmérlegébenkimutatandófolyótranszferrőlvanszó.
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Akettőskönyveléselvébőlkövetkezőenafizetésimérlegegészénekszintjénaköveteltételekösszesenje(azösszesbevétel)
megegyezikatartoziktételekösszesenjével(azösszeskiadás),azazafizetésimérleg-statisztikadefiníciószerűenmindignulla
egyenleggelzár.Másképpenfogalmazva,elméletilegafolyófizetésimérleg,atőkemérlegésapénzügyimérlegegyenlegének
összegemindigzérus.

Afizetésimérleg-statisztikábanazaggregáltmegjelenítéssoránafolyófizetésimérlegésatőkemérlegbruttóforgalmakattartal-
maz,mígapénzügyimérlegbenaforgalmiszárak(bevétel/kiadás)helyettegyenlegekkerülnekközlésremindenegyespénzügyi
instrumentumesetében:követelésekegyenlege,illetvetartozásokegyenlege(netacquisitionoffinancialassets/netincurrance
offinancialliabilities).Aközzétettfizetésimérleg-statisztikapénzügyimérlegébenezzelmegszűnikaz(elemiszintentovábbra
isérvényes)előjelkonvenciókövetkezménye,miszerintazelőjelekattólfüggőenmutatnaknövekedéstvagycsökkenést,hogy
követelésrőlvagytartozásrólvan-eszó.Apénzügyikövetelések,illetvetartozásoknövekedése„+”,mígcsökkenése„–”előjellel
szerepel.Ebbőlkövetkezőenapénzügyimérlegegyenlegeegyenlőleszafolyóésatőkemérlegegyenlegével,amianettóhitel-
nyújtás(+)/nettóhitelfelvétel(–)egyenlegezőtételalulrólésfelülrőlszámítottmutatója.

Akövetelésatartozikoldalegyezőségénekvalómegfelelésagyakorlatbannyilvánvalóancsakakkorteljesülhetne,haafize-
tésimérleg-statisztikaazegyeselemiüzletieseményekbőlépülnefel,amikorisbiztosítanilehetneakettőskönyveléselvének
valómegfeleléstmindenegyestranzakcióesetében.Agyakorlatbanazonbanastatisztikaösszeállításaeltérőadatforrásokra
(banki,vállalatijelentésekstb.)épül.Azegyesadatforrásokközöttiértékelésbeli,időbeliésegyébeltérések,valamintazeset-
legesszámbavételihibákkövetkeztébenavalóságbanazegyezőségcsakvéletlenszerűlehet,ezértazösszhangmegteremtése
márcsakutólagosésformailehet.Ezatényönmagábanfüggetlenastatisztikaiinformációsrendszerjellemzőitől,scsupánazt
fejeziki,hogyazelvekhezképestavalódigazdaságifolyamatokésazokmegfigyelésesokkalbonyolultabbannál,semminthogy
mindenegyesmozzanatróltökéletesésteljeskörűinformációvalrendelkezhetnénk.Ezérttartalmazmindenegyesországfize-

1. ábra
A kettős könyvelés elve az elemi tranzakciók szintjén a fizetésimérleg-statisztikában

követel (+, bevétel) tartozik (–, kiadás)

árukésszolgáltatásokexportja

jövedelmekbeáramlása

kapottegyoldalúátutalások

követelésekcsökkenése

tartozásoknövekedése

árukésszolgáltatásokimportja

jövedelmekkifizetése

nyújtottegyoldalúátutalások

követeléseknövekedése

tartozásokcsökkenése

Azegyes tranzakciókelszámolásaesetébennincssemmiváltozásaBPM6-ravalóáttéréssel, továbbra isugyanúgyérvényesülakettős

könyveléselvénekmegfelelőelszámolás,mintkorábban:mindenegyes„követel”(CR)tételhezkapcsolódikegy„tartozik”(DR)tétel,más-

képpenbevételhezkiadás,vagy–afizetésimérleg-statisztikaértelmezésikeretében–egyalaptranzakcióhozegyfinanszírozásitranzakció.

(Azelemitranzakciókelszámolásánaktechnikairészleteitlásdafüggelékbenszereplőpéldában.)Amimegváltozikakorábbigyakorlathoz

képestaz, ahogyanapénzügyimérlegegyes tételeipublikálásrakerülnek.Apénzügyimérleg tételeinekelőjelemegváltozott, ésazúj

módszertanszerintapénzügyimérlegbenakövetelésekéstartozásokegyenlegénekelőjeleezentúlazállományragyakorolthatásukat

mutatja.Azegyesinstrumentumokegyenlegeígyaköveteléséstartozástranzakciókkülönbségekéntnettóköveteléstranzakciótmutat

(azeddiginettótartozáshelyett).EzéppenellentétesaBPM5-hözkapcsolódópénzügyimérleg-egyenlegnettótartozástípusútartalmával.

Ezértapénzügyimérlegegyenlegeezentúlafolyófizetésimérlegésatőkemérlegegyüttesegyenlegévelazonoselőjellelmutatjaakülföld-

del szembeni finanszírozási képességalakulását. Ennekmegfelelőenpéldául apénzügyimérlegadatainakpozitív előjele a követelések

nettónövekedésétjelenti,amiegyenértékűakülsőtartozásnettócsökkenésévelésaforrásokkiáramlásával.

1. keretes írás
Az előjel-konvenció az elemi szintű tranzakciók és az aggregált megjelenítés során
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tésimérleg-statisztikájaolyansort,amelyutólagosanésformailagteremtimegatartozikésköveteloldalegyezőségétafizetési
mérlegegészénekszintjén.Eztasortnevezik tévedések és kihagyásoknak (net errors and omissions, neo).Ezazegyenlegező 
tételelőjeléttekintvelehetnegatívvagypozitív,attólfüggően,hogyastatisztikaihibakorrigálásaéppenmitkövetelmeg.Ha
tartósanegyirányúvagynövekvőnagyságúahiba,azjelezhetiazadatgyűjtésirendszertökéletlenségét,hibáját.

Akülfölddelkapcsolatosstatisztikákösszeállításasorána tranzakciók egységes értékeléseként atranzakcióbanrésztvevő,álta-
lábanegymástólfüggetlengazdaságiszereplőkáltalmeghatározottpiaci árattekintiaszámbavételalapjának.Astatisztikában
valórögzítésük időpontjának atranzakcióáltalérintettreál-vagypénzügyieszközrevonatkozótulajdonjog rezidensek és nem 
rezidensek közötti átszállásának,sazezzelkapcsolatoskövetelésvagytartozáskeletkezésének,megszűnésének,átadásának
stb.időpontjábankellelvégezni.

Arezidensekésnemrezidensekközötti–reál-,illetvepénzügyieszköztérintő–tulajdonosváltás, mint a tranzakciók fizeté-
simérleg-statisztikában való megjelenítésének fő kritériuma jelzi,hogy–azelnevezéseáltalsugallttartalommalellentétben
–afizetésimérlegjellegéttekintvenempénzforgalmi,hanem eredményszemléletűstatisztika.Atranzakciókelszámolásának
megtörténtétésannakidejétnemazellenértékkiegyenlítésénekidejehatározzameg,hanematulajdonosváltás(aszolgáltatások
esetébenannakigénybevétele)időpontja.

Azeddigelmondottakbólaziskövetkezik,hogyazegyestranzakciókfizetésimérleg-statisztikábanvalómegjelenéséneknem
feltételeakülföldifizetőeszközbentörténőelszámolás,aztörténhetnemzetivalutában,barterügyletkeretében,vagyakárel-
lentételezésnélkülis.Ennekellenéreafizetésimérleg-tranzakciókáltalábankülönböződevizákbanbonyolódnak,illetveanem
rezidensekkelszembenitartozásokéskövetelésekkülönböződevizanemekbendenomináltak.Azügyleteknekésapozícióknak
astatisztikaösszeállításáhozhasználtpénznembenvalóösszegzéséhezszükségvanamegfelelőárfolyamonvalóátszámításukra.
Azátváltásirátaatranzakciókesetébenazügylethezkapcsolódó,mígazállományokesetébenareferenciaidőpontbanérvényes
árfolyam.Aforgalmakesetébensokszornemállnakrendelkezésreatranzakciósárfolyamok,ilyenkorazidőszakiátlagárfolyamot
szokásalkalmazni.

1.2. A fizetési Mérleg struktúrájA

1. Folyó fizetési mérleg
 1.A.Árukésszolgáltatások
 1.B.Elsődlegesjövedelmek
 1.C.Másodlagosjövedelmek
2. Tőkemérleg
 2.1.Nemtermelt,nempénzügyijavakforgalma
 2.2.Tőketranszferek
3. Pénzügyi mérleg
 3.1.Közvetlentőke-befektetések
 3.2Portfólióbefektetések
 3.3.Pénzügyiderivatívákésmunkavállalóirészvényopciók
 3.4.Egyébbefektetések
 3.5.Tartalékeszközök

Afizetésimérlegkétfőalkotóelemeafolyófizetésimérlegéstőkemérlegegyüttese,valamintapénzügyimérleg.Afolyóéstőke-
mérlegegyenlegezőtételeafelülrőlszámítottfinanszírozásiképesség(vagynegatívelőjeleseténfinanszírozásiigény),apénzügyi
mérlegegyenlegeazalulrólszámítottfinanszírozásiképesség/igény.Ezdefiníciószerintmegegyezikanettóhitelfelvétel/nettó
hitelnyújtásalkalmazásával,agyakorlatbanazonbanritkánteljesülazadatgyűjtéssajátosságaibólkifolyólag.Afelülrőlszámított
finanszírozásiképesség–afolyófizetésimérlegegyenlegeatőkemérlegegyenlegévelegyütt–megmutatja,hogyazárukés
szolgáltatások,ajövedelem,valamintakapottésfizetetttranszferekegyüttesenmilyenegyenlegetmutatnak.Haeznegatív,
akkorazaztjelenti,hogykülsőfinanszírozásiigénykeletkezett,amikülföldiforrásbevonásáttesziszükségessé,amennyiben
pozitív,akkorazországkülföldfelénettóhitelnyújtó.Apénzügyimérlegrészeipedigarróladnakrészletesebbképet,hogyen-
nekafinanszírozásnakmikajellemzői:milyenamegoszlásaaközvetlentőke-befektetéseknek,portfólióbefektetéseknek,egyéb
befektetéseknek,atartalékokváltozásahogyanalakulegyidőszakban.
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1.2.1. Folyó fizetési mérleg

Afolyófizetésimérlegafizetésimérlegfontosaggregátuma,amelytartalmazzaarezidenseknemrezidensekkelfolytatottáru-
forgalmi,szolgáltatás,elsődlegesésmásodlagosjövedelemtranzakcióit.

Azújmódszertanszerintafolyó fizetési mérleg fő kategóriáinak megváltozott elnevezésébenegyértelművéváltazösszhang 
a nemzeti számlák rendszerével (pl.anemzetiszámlákbanmárkorábbanisalkalmazottelsődlegesjövedelmek,másodlagos
jövedelmekkategóriákalkalmazásrakerültekakorábbijövedelmek,viszonzatlanátutalásokmegkülönböztetéshelyett).Aválto-
zássalatermékekhezéstermeléshezkapcsolódóadókéstámogatásokisazelsődlegesjövedelmekközöttkerülnekelszámolásra,
ellentétbenaBPM5folyótranszferkéntvalóelszámolásával.

A folyó fizetési mérleg instrumentumai (1.A+1.b+1.c)
1. folyó fizetési mérleg (1.A+1.b+1.c)

1.A.a. Áruk
1.A.a.1.Általánostermékforgalom
1.A.a.2.Közvetítőkereskedelem
1.A.a.3.Nemmonetárisarany

1.A.b. Szolgáltatások
1.A.b.1.Másoktulajdonábanlévőfizikaiinputokonvégzettfeldolgozásiszolgáltatások
1.A.b.2.Máshovánemsoroltkarbantartásiésjavításiszolgáltatások
1.A.b.3.Szállítás
1.A.b.4.Utazás
1.A.b.5.építés-szerelésiszolgáltatások
1.A.b.6Biztosításiésnyugdíjszolgáltatások
1.A.b.7.Pénzügyiszolgáltatások
1.A.b.8.Szellemitermékhasználatánakmáshovanemsoroltdíja
1.A.b.9.Távközlési,számítástechnikaiésinformatikaiszolgáltatások
1.A.b.10.Egyébüzletiszolgáltatások
1.A.b.11.Személyes,kulturálisésszórakoztatássalkapcsolatosszolgáltatások
1.A.b.12.Kormányzatiárukésszolgáltatások

1.B Elsődleges jövedelmek
1.B.1.Munkavállalóijövedelmek
1.B.2.Befektetésekjövedelmei
1.B.2.1.Közvetlentőke-befektetésekjövedelmei
1.B.2.1.1.Részesedésekjövedelmei
1.B.2.1.1.1.Osztalékokéskvázivállalatokbóltörténőjövedelemkivonás
1.B.2.1.1.2.Újrabefektetettjövedelmek
1.B.2.1.2.Adósságtípusúinstrumentumokjövedelmei
1.B.2.2.Portfólióbefektetésekjövedelmei
1.B.2.2.1.Részvényekésbefektetésijegyekjövedelmei
1.B.2.2.2.Hitelviszonytmegtestesítőértékpapírok
1.B.2.2.2.1.Egyévnélnemhosszabblejáratú
1.B.2.2.2.2.éventúlilejáratú
1.B.2.3.Egyébbefektetésekjövedelmei
1.B.2.4.Tartalékeszközökjövedelmei
1.B.3Egyébelsődlegesjövedelmek

1.C Másodlagos jövedelmek
1.C.1.Államháztartás
1.C.2.Egyébszektorok



ANEMzETKözIMóDSzERTANÁTTEKINTéSE

Magyarország fizetésiMérleg- és külfölddel szeMbeni befektetésipozíció-statisztikái • 2014 11

Áruként kerülelszámolásraarezidensekésnemrezidensekközöttitulajdonosváltássaljáróáltalános termékforgalom, a közvetítő 
kereskedelem(amelysoránarezidenskereskedőarezidensországhatárainkívülmegveszi,majdugyancsakahatárokonkívül
eladjaatermékeketanélkül,hogyarezidensországbabehoztavolnaőket),valaminta nem monetáris célú−atartalékeszközök
részétnemképező–arany adásvétele.Azáltalánostermékforgalomrészétképezimindazonrezidensekésnemrezidensek
közöttitulajdonosváltássaljáróáruforgalmitranzakció,amelynemtartoziksemamásikkétáruforgalmikategóriába,semazon
szolgáltatásokközé,amelyekszinténmagukbanfoglalnakárumozgásokat(utazás,építésiszolgáltatások,kormányzatiszolgálta-
tások).Ilyenárumozgásnakminősülaszimplaadásvételitranzakciókonfelültöbbekközöttarezidensekáltaltovábbfeldolgozás
céljábólkülföldönmegvett,debelföldrebenemhozott,hanemkülföldönfeldolgoztatottáruk(beleértveakésztermékeknem
rezidenseknektörténőértékesítését),amagánforgalombanbehozottnagyértékűáruk,apénzügyilízingvagyazillegálisanbe-
hozottárukforgalma.Apénzügyilízing esetébenugyannembeszélhetünkjogiértelembenatulajdonosváltásmegtörténtéről
mindaddig,amígaszerződéslenemzárul,azonbanaténylegesközgazdaságitartalmánakmegfelelőenalízingeltáruátvételekor
kerülrögzítésreazárukközött,sezzelszembenapénzügyimérlegbenelkellszámolniegypénzügyikötelezettséget.Azálta-
lánostermékforgalommagábanfoglaljaanemrezidensszállítóeszközökáltalastatisztikátösszeállítóországbanigénybevett
üzemanyagotésegyébellátmányt(illetvearezidensszállítóeszközökáltalkülföldönigénybevetthasonlótartalmúárukat)is.
Aközvetítőkereskedelemesetébenabeszerzéseknegatívexportkéntjelennekmeg.

Azáruforgalommindkétiránybanpiaci értéken,azexportálóországhatáránszámoltparitásnak(f.o.b.)megfelelőenkerülrögzí-
tésre.(Ac.i.f.ésf.o.b.paritásokrólésazelszámolásróllásdrészletesena2.1.3.4.fejezetet.)Aszámlaszerintiértékazonelemeit,
amelyekaf.o.b.paritásonkívülszállítási,biztosításivagyegyébköltségekettartalmaznak,afolyófizetésimérlegmegfelelő
tételéhezkellátsorolni.

Szolgáltatáskéntkerülelszámolásramindenolyanreálgazdaságitevékenység,amelynemtartozikazárukközé.Aszolgáltatások
osztályozásaáltalábanannaktárgyátképezőtevékenységhez kötődik.Ezalólkivételaz utazás, a kormányzati szolgáltatások 
és az építési szolgáltatások, ezek esetében a szolgáltatást igénybe vevőhöz kapcsolódik.Ezutóbbiszolgáltatásokközöttáru-
mozgásokislehetnek,azonbanazemlítettfőbesorolásielveztisfelülírja.

Aszolgáltatásokközötttalálhatóktovábbáazonáruforgalmitételekis,aholmégközgazdaságiértelembensemtörténiktulajdo-
nosváltás.Ezekközésorolhatóegyrészta bérmunka,amikorcsakfeldolgozásrakerülazátadotttermék(olaj,textilstb.),majd
ezutánvisszakerülazeredetitulajdonosához,másrésztpediga javítás.Mindakettőtnettóértékenkellelszámolni.Abérmunka
esetébenugyanakkorazokatatételeket,amelyekesetébenarezidensgazdasághatáraitcsakazalapanyaglépiát,akésztermék
amásikiránybanmárnem,átkellsorolniazárukközé.Aszolgáltatásoktartalmazzákaszellemitulajdonkörébetartozó(termelt)
javak,jellemzőena kutatás-fejlesztéseredményeinekforgalmátis,akárcsakahasználatukértkellfizetni,akárateljestulajdon-
jogukért(nohamás-másszolgáltatáskategóriaalatt).Anemaszellemitulajdonkörébetartozó(nemtermelt,nempénzügyi)
javakközülamarketingeszközök(védjegyek,logók,domainnevekstb.)esetébenviszontcsakahasználatutánidíjakkerülnek
aszolgáltatásokközé,azadásvételatőkemérlegrésze.Sokszornagyonnehézmeghatározniazárukésszolgáltatásokközötti
határvonalat,mitartozikazáruk,illetveszolgáltatásokkategóriájába.EgyüresCDpéldáuláru,akészszoftverttartalmazóCD
ugyantartalmazáruésszolgáltatásielemeketis,deárukéntkellelszámolni,ugyanakkorajogdíjasszoftveraszámítógépesés
információsszolgáltatásokközétartozik.

A pénzügyi termékek(hitelek,biztosítások,értékpapírok)adásvételeszinténtartalmaz(közvetett)szolgáltatáskomponenst. 
Etermékekeladója,illetveforgalmazójaatermékárakbanmegjelenítiaztaténytis,hogyőnemegyszerűencsakeladója(forgal-
mazója),hanemegyúttalszolgáltatójaisetermékeknek.Eközvetett szolgáltatásokatabiztosításiésapénzügyiszolgáltatások
közöttkellelszámolni(ezutóbbirapéldaaFISIM,azazafizetendőkamatokbanimplicitebennefoglaltpénzügyiszolgáltatás).
AFISIMfogalmáróléselszámolásáróllásda2.keretesírást.
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Ahitelintézetekáltalalkalmazottésténylegesenfizetetthitelésbetétikamatoktartalmazzáka hitelintézetek által a pénzügyi közvetíté-

sért felszámított közvetítési díjhatását.Ezaztjelenti,hogyanyújtotthitelekfizetendőkamataiezzelazösszeggelnőnek,ahitelintézetek

általfizetendőbetétikamatokpedigezzelazösszeggelcsökkennekapénzügyitermékekreferenciakamataihoz(azazalapárához)képest. 

Epénzügyiközvetítésidíj,azazaFISIMahitelintézetekazontevékenységétfejeziki,hogyforrásokatgyűjtenek,majdezeketamegfelelő

helyekrekihelyezik,ésezáltalszolgáltatásokatnyújtanakanemhitelintézetekszámára.AFISIM-etígyapénzügyiszolgáltatásokközött,

akamatoktólelkülönítvekellkimutatniafizetésimérlegben.

AfentidefinícióbóladódóanFISIM-bevétele csak a hitelintézeti szektornak lehet,FISIM-kiadása pedig csak a nem hitelintézeti körnek.

AFISIM-eteredményezőtranzakciókugyanakkorcsak az egyéb befektetések között találhatók,mertmagaaFISIMléteaztfejeziki,hogy

ahitelintézetekatulajdonosistruktúráttekintvefüggetlenfelekközöttközvetítenek,vállalatcsoportonbelülitranszferárazástóléselszá-

molóáraktólmentesen,avállalatcsoportonbelüliegyébkövetelésekéstartozásokpedigdefiníciószerintnemtartoznakebbeakörbe.

UgyancsaknincsFISIM-forgalomelszámolásajegybankoktranzakcióiesetében,mertezekrenemfeltétlenülajövedelmezőségi,azazpiaci

szempontok alapján kerül sor, valamint a hitelintézetek egymással szembeni tranzakciói során (a hitelintézeteknek nem lehet FISIM-

kiadása,ígyfeltételezhető,hogyazegymássalszembenitranzakcióikreferenciakamatontörténnek).

Példa a kamatok FISIM-re (pénzügyi közvetítési szolgáltatás közvetetten mért díja) és referenciakamatra történő felosztására

1.  Éden Bankja (FISIM-termelő) hitelt nyújt nem rezidens autógyárnak (FISIM-felhasználó) 100 millió peták értékben 6% éves kamatláb mel-

lett (a referencia kamatláb 5%).

2.  Nem rezidens autógyár (FISIM-felhasználó) 5 millió peták betétet helyez el Éden Bankjánál 3% éves kamatláb mellett (a referencia kamat-

láb 3,5%).

3.  Éden háztartásai megtakarításaik egy részét, 3 millió petákot nem rezidens Banque-nál helyezik el 4,5% éves kamatláb mellett (a referen-

cia kamatláb 5%).

4. Éden konzervgyára 20 millió peták hitelt vesz fel nem rezidens Banquet-tól 4% éves kamat mellett (a referencia kamatláb 3,5%)

Adatok petákban

Éves adatok Bevétel kiadás

fisiM-termelő esetén

1. rezidens hitelintézet által nyújtott hitel eredményszemléletű kamata összesen 6 000 000

1.a.referenciakamat 5 000 000

1.b.FISIM 1 000 000

2.  rezidens hitelintézetnél elhelyezett betét eredményszemléletű kamata összesen  150 000    

2.a.referenciakamat 175000

2.b.FISIM 25 000

FISIM-felhasználó esetén

3. rezidens háztartás által elhelyezett betét eredményszemléletű kamata 135 000

3.a.referenciakamat 150 000

3.b.FISIM  15 000    

4. rezidens vállalat hitelfelvételének eredményszemléletű kamata  800 000    

4.a.referenciakamat 700000

4.b.FISIM  100 000    

Fizetési mérleg éves adatok Bevétel kiadás

1.A.b.7.1Különfelszámítottésmáspénzügyiszolgáltatások(FISIM) 1 025 000 115 000

1.B.2.3.2.Kamat(referenciakamat) 5 150 000 875 000

B.1.Hitelintézetek(S.122) 5 000 000 175000

D.2.Nempénzügyiintézmények,háztartásokésháztartásokatsegítőnonprofitintézmények(S.1V) 150 000 700000

összesen 6 175 000 990 000

2. keretes írás
közvetett módon elszámolt pénzügyi közvetítési díj (fisiM)
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Akorábbanidegenforgalomkéntfordítotttravelkategóriamagyarelnevezése2014-tőlutazás lesz.Azelszámolttételektartalma
nemváltozott(mindazonvásároltárukésszolgáltatásokértéke,amelyetazutazóazutazásasoránsajáthasználatravásárol),
csakazelnevezése.

Az elsődleges jövedelmek atermelésitényezőkésapénzügyieszközökhasználatával,illetveatermelésiadókkaléstámogatá-
sokkalkapcsolatosbevételeketéskiadásokattartalmazzák.

A munkából származó jövedelmek közöttkellelszámolniazokatabérkéntkapottvagyfizetettösszegeket,amelyeketafizetési-
mérleg-statisztikátösszeállítóországszemszögébőlrezidensmunkavállalókkapnakkülföldön,illetvenemrezidensmunkavállalók
számárafizetnekbelföldön.Statisztikaiszempontbólahangsúlyebbenazesetbenazonvan,hogymikorszámítegymunkavállaló
rezidensnekésmikornemrezidensnek.Ajogiszemélyiséggelrendelkezőgazdaságiszereplőkhözhasonlóan,atermészetes
személyekesetébenisazalapvetőgazdaságiérdekhatározzamegazt,hogyholrezidensazillető.Eztnemazállampolgárság
vagyabejelentettállandólakóhelydöntiel,hanemaz,hogyatermészetesszemélyholfejtikiaztatevékenységet,amellyel
amegélhetésétbiztosítja(aholaháztartástvezeti).Atermészetesszemélyabbanazországbanleszrezidens,aholhuzamosabb
ideig −statisztikailagezlegalábbegyesztendő−él,illetvedolgozik.

A befektetések jövedelmeiabefektetésiformákszerintmegkülönböztetettmódonkerülnekbeafolyófizetésimérlegbe.Afize-
tésimérleg-statisztikaabefektetőmotivációja,illetveabefektetésformájaalapjánfunkcionálisbontásbancsoportosítjaabe-
fektetéseketésahozzákapcsolódójövedelmeket.

A közvetlentőke-befektetések jövedelmetartalmazmindenolyanjövedelmet,amelyrezidensekésnemrezidensekközöttiköz-
vetlentőke-befektetésiviszonyeredményekéntszármazóállománybólkeletkezik.Aközvetlentőke-befektetésiviszonytazúj
módszertanpontosította,errőlrészletesenlásdaz1.5.4.fejezetet.Apénzügyiközvetítőkközöttihitelekjövedelmeazújmód-
szertanszerintnemrészeaközvetlentőke-befektetéseknek,azokataportfólió,vagyazegyébbefektetésekközöttkellelszámolni. 
Aközvetlentőke-befektetésekjövedelmeatulajdonosiviszonybólszármazóbefektetésekjövedelméreésazadósságtípusúesz-
közökhözkapcsolódókamatjövedelmekrebonthatók.Atulajdonosiviszonybólszármazójövedelmekafelosztottjövedelmeket
(osztalék)ésafelnemosztott(újrabefektetett)jövedelmekettartalmazzák.

Az osztalékabefektetőnekarészvénybefektetéseutánjárófelosztottjövedelem.Anagyságátgyakranegyrészvényrejutófor-
mábanhatározzákmeg.Afiókvállalatokbólkivontjövedelmetisosztalékkéntkellelszámolni.Ugyanakkorakivételesnagyságú,
eredménytartalékterhéremegszavazottosztalékot(superdividend)nemosztalékként,hanemtőkekivonáskéntkellelszámolni
amódszertaniajánlásokszerint.Azosztalékotakkorszámoljukel,amikoratulajdonosokannaknagyságáróldöntenek,azaz
amegszavazáskor.Abefektetőrejutórészesedésekjövedelmét(avállalatiadózotteredményt,nyereségetvagyveszteséget)annak
azévnekafizetésimérlegébenkellújrabefektetettjövedelemkéntkimutatni,amikorazténylegesenkeletkezett.Amegszavazott
osztalékazadottidőszakiújrabefektetettjövedelmetcsökkenti.Avállalatiadózotteredményújrabefektetett jövedelemként 
valóelszámolásamegmutatja,hogyaközvetlentőke-befektetésekhogyanérintikajövedelemfolyamatokonkeresztülafolyó
fizetésimérlegegyenlegét:afolyófizetésimérlegegyenlegétnöveliamagyarokkülföldibefektetéseinkeletkezettjövedelem,
hiszenazamagyartulajdonosokatilleti,éscsökkentiakülföldiekmagyarországibefektetéseinekeredménye,amiakülföldi
tulajdonosoknakjárójövedelem.Azelszámolásmódjábólkövetkezően,atulajdonosokosztalékkalkapcsolatosdöntése,ésaz
osztalékténylegeskifizetésemársemlegeshatásúafolyófizetésimérlegegyenlegérenézve.

Az adósság típusú eszközökhöz kapcsolódó(kamat) jövedelmekaközvetlentőke-befektetéskapcsolatbanérintettvállalkozások
közöttarészesedésenkívüliegyébtőkemozgások(tulajdonosihitel,vállalatcsoportonbelülielszámolásiszámla,cash-pool,
kereskedelmihitelekstb.)révénkeletkezettjövedelmek.

A portfólióbefektetések jövedelmeiugyancsaktulajdonosiviszonybólszármazójövedelmekbőlésadósságtípusúértékpapírokhoz
kapcsolódókamatjövedelmekbőlállnakössze.Atulajdonosiviszonybólszármazójövedelmekegyrésztavállalatcsoportonkívüli,
10százalékalattiszavazatierőtjelentőrészvények,másrésztabefektetésijegyekjövedelmeittartalmazzák.Részvénytulajdon-
láshozkapcsolódóancsakosztalékjövedelmetkellelszámolni,újrabefektetettjövedelmetnem.Abefektetésijegyekesetében
azonbanmármindfelosztott,mindfelnemosztottjövedelmet(újrabefektetettjövedelmet)elkellszámolniazújmódszertan
szerint.Azadósságtípusúértékpapírokon(kötvények,pénzpiacieszközök)pedigdefiníciószerintkamatjövedelemkeletkezik.
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Az egyéb befektetések jövedelmei azelőzőkétkategóriábanemsoroltbefektetésekutánijövedelmek.Ezekközöttszinténta-
lálhatóaktulajdonosiviszonybólszármazójövedelmekésadósságtípusúinstrumentumokhozkapcsolódókamatjövedelmek.
Atulajdonosiviszonyesetébenavállalatcsoportonkívüliszavazatierőnemériela10százalékotésnemértékpapírosított
(példáulegyfiókvállalatbanlévő10százalékalattiténylegesbefolyásesetén),azadósságtípusúeszközpedignemközvetlen-
tőke-befektetésiviszonybanállóvállalatokközöttiésszinténnemértékpapírosított(bankbetétek,bankhitelek).Ugyanakkor
abankokésegyébpénzügyiközvetítőkközöttavállalatcsoportonbelüliadósságtípusúeszközökisazegyébbefektetésekközött
kerülnekelszámolásraésnemaközvetlentőke-befektetésekközött,kamatjövedelmeikpedigazegyébbefektetésekjövedelmei
között.Azegyébbefektetésekjövedelmeiközétartoznaktovábbáabiztosításitartalékoknakabiztosítókügyfeleihezrendelt
állományaiutánijövedelmek.

Azegyébbefektetésekközésoroltadósságtípusú instrumentumokesetébenakamatjövedelmekben implicitebenne lévő
szolgáltatáskomponenst(FISIM)nemakamatjövedelmek,hanemapénzügyiszolgáltatásokközöttkellkimutatni,azazazered-
ményszemléletűkamatokatezzelakomponensselkorrigálnikell.Eszolgáltatásnyújtójacsakhitelintézet,mígigénybevevője
csakhitelintézetenkívüligazdaságiszereplőlehet.

Azújmódszertanszerintkülönsoronkerülnekelszámolásraa tartalékeszközök jövedelmei(atartalékokrészétképezőeszközök
utánijövedelmek),amelyekszinténlehetnektulajdonosiviszonybólszármazójövedelmek(elsősorbanbefektetésijegyekután)
ésadósságtípusúinstrumentumokhozkapcsolódókamatjövedelmek.

Mivelafizetésimérlegeredményszemléletűstatisztika,ajövedelmeketalapvetőeneredményszemléletben ésnempénzfor-
galmi szemléletben kellelszámolni.Ennekértelmébenabefektetésekhezkapcsolódójövedelmekabefektetésekidőtartama
alattfolyamatosan keletkeznek, snemcsakaténylegesfizetéskorkellazokatfigyelembevenni.Akamatokesetébenazegyes
időszakokracsakazokatilletőelhatároltkamatokjelennekmegazegyesinstrumentumokon.Aténylegeskamatfizetésmeg-
történtéigazelszámoltjövedelembevétellelvagy-kiadássalszembenapénzügyimérlegbenazonosnagyságú,abefektetés
instrumentumáhozkötöttkövetelés-vagytartozásnövekedéstkellkimutatni.Atulajdonosiviszonybólszármazójövedelmek
esetébenaközvetlentőke-befektetések,illetveaportfólióbefektetésekalátartozóbefektetésijegyekesetébenkellkövetniaz
eredményszemléletűelszámolást(újrabefektetettjövedelmek).

Amunkábólésbefektetésekbőlszármazójövedelmekenkívüliegyéb elsődleges jövedelmekatermelésiadókatéstámogatásokat,
továbbáatermészetierőforrásokkitermeléséhezkapcsolódóbérletidíjakattartalmazzák.

A másodlagos jövedelmekközéazonbevételekéskiadásoktartoznak,amelyekareálgazdaságitranzakciókésazelsődleges
jövedelmekutánijövedelmipozíciókrezidensekésnemrezidensekközöttiújraelosztásávalkapcsolatosak,arezidensekésnem
rezidensekközöttifolyótranszferek.Ezekjellemzőenolyantranzakciók,amelyeknemagazdaságiszereplőkközötticserén,hanem
kétfélközöttiviszonzatlanjuttatásokonalapulnak,éshatássalvannakarendelkezésreállójövedelmekre.Azígyértelmezett
folyótranszferekjellemzőenpénzbennyújtotttranszferek,rendszeresek,éssokterületetölelnekfel:jövedelemadókat,társa-
dalombiztosításijárulékokatésjuttatásokat,segélyeketésbiztosításiprémiumokat,magánszemélyekéskülönbözőszervezetek
folyóátutalásait,nemzetköziszervezeteknekfizetendőéstőlükkapottkülönbözőjuttatásokatstb.

1.2.2. tőkemérleg

2. tőkemérleg (2.1+2.2)
2.1.Nemtermelt,nempénzügyijavakforgalma
2.2.Tőketranszferek

A tőkemérlegarezidensekésnemrezidensekközöttiviszonzatlanésnemtermelt,nempénzügyijavakkalkapcsolatosvagyon-
mozgásokattartalmazza.

A nem termelt, nem pénzügyi javak forgalmaanemaszellemitulajdonkörébetartozójavakvételéből,illetveeladásábólszár-
mazókiadásokatésbevételeketfoglaljamagában.Ezenjavakközétartoznakatermészetierőforrásokátruházhatókitermelési
jogai,marketingésegyébátruházhatóeszközök(példáulgoodwill,vagyjátékosokadásvétele).Akorábbantárgyaltakértelmé-
benaszellemitulajdonbólszármazó,termeltjavakkalkapcsolatosbármilyenforgalomaszolgáltatásokközöttszerepel,anem
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termelt,nempénzügyijavakhasználatávalkapcsolatosdíjakpedigrészbenaszolgáltatások,részbenazelsődlegesjövedelmek
közöttszerepelnek.

A tőketranszferek –amásodlagosjövedelmektőleltérően–olyanellentételezésnélkülijuttatások,amelyeknemarendelkezésre
állójövedelmekre,hanemarendelkezésreállóreálvagypénzügyivagyonravannakhatással.Formájukattekintveegyarántlehet-
nekpénzbenvagytermészetbennyújtotttranszferek.Szélesterületeketfoglalnakmagukban:beruházásisegély,állóeszköztulaj-
donjogánakátadása,adósságelengedésstb.,deanemzetköziszervezetekrészéretörténthozzájárulásokfizetéseisidetartozik.

1.2.3. pénzügyi mérleg

3. Pénzügyi mérleg (nettó követelés) (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)
3.1. Közvetlentőke-befektetések (nettó követelés)

3.1.k.Közvetlentőke-befektetések(követelések)
3.1.1.k.Részesedések

3.1.1.1.k.Részvényésegyébrészesedés
3.1.1.2.k.Jövedelmekújrabefektetése

3.1.2.k.Adósságtípusúinstrumentumok
3.1.t.Közvetlentőke-befektetések(tartozások)

3.1.1.t.Részesedések
3.1.1.1.t.Részvényésegyébrészesedés
3.1.1.2.t.Jövedelmekújrabefektetése

3.1.2.t.Adósságtípusúinstrumentumok
3.2. Portfólióbefektetések (nettó követelés)

3.2.kKövetelések
3.2.1.kRészvényésbefektetésijegy

3.2.1.1.kRészvény
3.2.1.2.kBefektetésijegy

3.2.2.kHitelviszonytmegtestesítőértékpapír
3.2.2.1.kEgyévnélnemhosszabblejáratú
3.2.2.2.kéventúlilejáratú

3.2.tTartozások
3.2.1.tRészvényésbefektetésijegy

3.2.1.1.tRészvény
3.2.1.2.tBefektetésijegy

3.2.2.tHitelviszonytmegtestesítőértékpapír
3.2.2.1.tEgyévnélnemhosszabblejáratú
3.2.2.2.téventúlilejáratú

3.3. Pénzügyi derivatívák és munkavállalói részvényopciók
3.3.k.Követelések
3.3.t.Tartozások

3.4. Egyéb befektetések (nettó követelés)
3.4.kKövetelések
3.4.k.r.Egyévnélnemhosszabblejáratúadósság
3.4.k.h.éventúlilejáratúadósság

3.4.1.kEgyébrészesedés
3.4.2.kKészpénzésbetét
3.4.3.kHitelek
3.4.4.kBiztosítás,nyugdíjésstandardizáltgaranciák
3.4.5.kKereskedelmihitelek
3.4.6.kEgyéb

3.4.tTartozások
3.4.t.r.Egyévnélnemhosszabblejáratúadósság
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3.4.t.h.éventúlilejáratúadósság
3.4.1.tEgyébrészesedés
3.4.2.tKészpénzésbetét
3.4.3.tHitelek
3.4.4.tBiztosítás,nyugdíjésstandardizáltgaranciák
3.4.5.tKereskedelmihitelek
3.4.6.tEgyéb
3.4.7.tSDRallokáció

3.5.k Tartalékeszközök
3.5.1.k.Monetárisarany
3.5.2.k.SDR
3.5.3.k.TartalékpozícióaNemzetköziValutaalapnál(RPF)
3.5.4.k.Készpénzésbetét
3.5.5.k.értékpapírok
3.5.6.k.Egyébtartalékeszközök

A pénzügyi mérleg arezidensekésnemrezidensekközöttipénzügyikövetelésekéstartozásoktranzakciókmiattiváltozását
tartalmazza.Ezekegyenlege,anettóhitelnyújtás,illetvenettóhitelfelvételafolyófizetésimérlegésatőkemérlegegyüttes
egyenlegével,anem rezidensekkel szembeni nettó finanszírozási képességgelegyezikmeg.Példáulhaafolyófizetésiéstőke-
mérlegegyenlegealapjánanemrezidensekkelszembeninettófinanszírozásiképességpozitív,akkorapénzügyimérlegalapján
arezidensgazdaságugyanakkoramértékűnettóhiteltnyújtottanemrezidensekszámára.

Apénzügyimérlegbenabefektetéseknekabefektetőkmotivációjaésabefektetésformájaazelsődlegesosztályozásiismér-
ve.Ezalapjánapénzügyimérlegakövetkező funkcionáliskategóriákatkülönböztetimeg:aközvetlentőke-befektetéseket,
a portfólióbefektetéseket,apénzügyi derivatívákat és munkavállalói részvényopciókat,azezekenkívüliegyéb befektetéseket,
valamintamonetárishatóságnemrezidensekkelszembenilikviddevizaeszközeit,atartalékeszközöket.Mindenkategóriánbelül
azelsődlegesbontásakövetelésekéstartozásokszerintiszétválasztás,ezenbelültovábbiinstrumentumoktalálhatók.

A közvetlentőke-befektetések kategóriájábaazokakülföldibefektetésektartoznak,amelyekreteljesül,hogyegyországrezidens
befektetőjeegymásikországrezidensvállalatábanvalótartósérdekeltségmegszerzéséretörekszik.Aközvetlentőke-befekte-
téseknagyságátésformájátelsődlegesennemarövidtávúhozamelvárások,hanemazazokontúlnyúlóstratégiaielképzelések,
tulajdonosimegfontolásokhatározzákmeg,amelyeknemegyesetbenamultinacionáliskeretekközöttműködővállalatcsoport
egészeszintjénoptimalizáljákabefektetésiésfinanszírozásidöntéseket.Atartósérdekeltségutalegyrésztabefektetésidőtávjára,
másrésztpedigabefektetéssellétrehozottvállalkozásirányításábavalóhatékonybeleszólásra.Azújmódszertanfontosváltozása
a közvetlentőke-befektetési viszony keretrendszerének világosabb, pontosított meghatározása.Ennekkeretébenabefekte-
tésiláncmeghatározásakorazirányítás(50%felettiszavazatierő)ésabefolyás(10-50%szavazatierő)szerepénektisztázása, 
illetveatársvállalatokkalvalóviszony(10%alattiszavazatierő)szabályozásaváltmeghatározottá.Atulajdonosirészesedés
helyettaszavazatierőbenvalórészesedésváltakapcsolatkritériumává.Akeretrendszerkiterjedatulajdonosiláncokközötti
kapcsolatokrais.Haegyvagytöbbtulajdonosilánceredegyközösbefektetőtől,akkorazösszesláncösszesvállalataközött
közvetlentőke-befektetésiviszonyállfenn.Azújmódszertanbansokkalnagyobbhangsúlykerültatársvállalatokkalkapcsolatos
tranzakciókéspozíciókelszámolására.Megnőttavállalatimérlegadatokelemzésénekaszerepe.Aváltozásoknagyrészeaz
adatokkorábbinálrészletesebb,újmegbontásokattartalmazóprezentációjábanmutatkozikmeg(pl.részesedésekleányvállalat-
ban,akereszttulajdonlás[10%alattirészesedésazanyavállalatban]ésatársvállalatokközöttitranzakciók/pozíciókkülönsoron
történőbemutatásával).Afizetésimérleg-statisztikastandardprezentációjábaakövetelés-tartozásszerintimegbontáskerült
beillesztésreabefektetésirányaszerintimegbontáskiegészítőjellegűmegjelenítésemellett.

Atulajdonosirészesedést,illetveatulajdonosiviszonytérintőműveletekkétformábanvalósulhatnakmeg:abefektetőáltal
tulajdonolt,illetveirányítottvállalatnormálműködésieredményébőlatulajdonosrajutójövedelemújrabefektetésekéntés
asajáttőkéjét(vagytőketartalékát)ezenkívülérintő,egyébtranzakcióként(részvényvásárlás,tőkeleszállítás,kiugróosztalék1 
megszavazásstb.).

1Azosztalékkéntkivételes(ennagy)kifizetéseket(kiugróosztalék−superdividend),amelyeketavállalatazeredménytartalékbólfizetarészvénye-
seinek,vagyhaanormálüzletmenetnélszámítottnálnagyobbazosztalék,aztaBPM6módszertanszerintnemosztalékként(folyófizetésimér-
leg),hanemtőkekivonásként(pénzügyimérleg)kellmegjeleníteni.
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Aközvetlentőke-befektetésekközöttkellelszámolniabefektetőésabefektetéssellétrehozottvállalkozás,illetveatársvállala-
tokközöttatulajdonosikapcsolatokontúlmenőhitel-ésegyébfinanszírozásikapcsolatokatis.Ezekalapvetőenadósságtípusú
pénzügyiinstrumentumok,bárnemfeltétlenüljelentenekhosszúlejáratúfinanszírozásiforrástavállalkozásszámára.Aközvet-
lentőke-befektetésekközésorolásukatazindokolja,hogynemegymástólfüggetlen,hanemegymássaltartós,közvetlentőke-
befektetésiviszonybanlévőgazdaságiszereplőkrőlvanszó,ígyafelekközöttitranzakciókanormálpiacitóleltérőfeltételekkel
bonyolódhatnak.Ezenaviszonyonbelülkellelszámolniafelekközöttihiteleket,amegszavazottésfizetettosztalékelszámolása
miattiköveteléseketéstartozásokat,acash-pooléselszámolásiszámlaköveteléseketéstartozásokat,avállalatcsoportonbelüli
kereskedelmihiteleketéshitelviszonytmegtestesítőértékpapírokat,valamintazegyébköveteléseketéstartozásokat.

A portfólióbefektetések hasonlóképpentulajdonosirészesedéseketésadósságtípusúinstrumentumokattartalmaznak.Tulajdo-
nosirészesedésekegyrészta10százalékalattiszavazatierőtképviselővállalatirészvényektulajdonlása,másrésztabefektetési
jegyek.Jövedelmekújrabefektetésétittcsakabefektetésijegyekesetébenkellelszámolni,aközvetlenrészvénytulajdonláshoz
kapcsolódóannem.Azadósságtípusúinstrumentumokértékpapíralapúhitelkapcsolatokat(kötvények)éspénzpiacieszközöket
foglalnakmagukban.Ahitelviszonytmegtestesítőértékpapírokateredetilejáratukszerintkellbesorolni.

Aportfólióbefektetésekrejellemzőanagyrésztanonimkapcsolatakibocsátókésatulajdonosok között,valamintazittelszámolt
eszközökmagasfokúpiaciadásvétele.

A pénzügyi derivatívák és munkavállalói részvényopciókkeretébenelszámolttranzakciókvalamelyreálvagypénzügyieszköz
piaciárváltozásáhozkapcsolódó,általábanönállópénzügyitermékkéválókockázatkereskedelmétvagyrealizálásátfoglalják
magukban.Aderivatívákkalkapcsolatosforgalmakegyarántjelentkezhetnekazügyletekkezdetén,menetközbenésalezárás-
kor.Etranzakcióknemsorolhatókbesematulajdonosirészesedések,semazadósságtípusúinstrumentumokforgalmaközé.

A pénzügyi derivatívákkétfőcsoportjátkülönböztetjükmeg:ahatáridős típusúakat,amelyekbebeleértjükaswapokatis,és
az opció típusú származékosügyleteket.Egyhatáridőstípusúszármazékosügyletbenafelekarraszerződnek,hogyegyreál
vagypénzügyieszközmeghatározottmennyiségétegymeghatározottidőpontban,aszerződésbenmegállapítottáronkicse-
rélikegymással.Bizonyosswapügyletekesetébencash-flow-kcseréjébenegyeznekmeg,amelyekértékétazelőrelefektetett
szabályokalapjánszámítottreferenciaártól(kamatvagyárfolyam)valóeltéréshatározzameg.Kötéskorahatáridőstípusúügy-
letekértékeáltalábanzérus.Idetartoznakakamatcsereügyletek,ahatáridőskamat-megállapodások(ésakülönbözőhatáridős
devizaügyletek).Azopciótípusúszármazékosügyletbenazopcióvevőjeopciósprémiumfizetésefejébenarraszerezjogot−de
nemkötelezettséget−azopciókiírójától,hogyegymeghatározottreálvagypénzügyieszköztegymeghatározottidőpontban
vagyazelőtt,meghatározottároneladneki(putopció)vagymegvesz(callopció)tőle.Kötéskorazopcióértékeaszerződésben
meghatározottprémiummalegyenlő(ezáltalában,denemfeltétlenülegyenlőaténylegesenkötéskorkifizetettprémiummal).
Lényegeskülönbségahatáridőstípusúésazopcióstípusúszármazékosügyletközött,hogymígazelőbbibenazalaptermék
áránakváltozásátólfüggőenbármelyféllehetkövetelésvagytartozáspozícióban,addigazutóbbibanazopciókiírójánakaz
opciólejártáigvégigtartozásavan,sazopcióvásárlójaveleszembenvégigkövetel.

A munkavállalói részvényopciók–afentiopcióktóleltérően–nemrendelkezneksajátpiaccal,hanemsokkalinkábbmunkaadói
juttatásnaktekinthetők.Apénzügyiderivatívákhozhasonlóanazonbanakiértékelésükésarealizálásukamögöttes(általában
pénzügyi)termékáralakulásátólfügg.

Az egyéb befektetésekaközvetlentőke-befektetésekésaportfólióbefektetésekközöttelnemszámoltbefektetésekettartal-
mazzák(nemszámítvamégakülönkezelendőtartalékeszközöket).Ebefektetésekismagukbanfoglalnaktulajdonosirészese-
déseketésadósságtípusúinstrumentumokat.Azelőbbiekközöttkellelszámolnia10százalékalattiszavazatierővel bíróés
nemértékpapírosítotttulajdonosikapcsolatokat.Azutóbbiak(adósságtípusúinstrumentumok)közöttkellelszámolniegyebek
mellettavállalatcsoportonkívülikereskedelmihiteleket,abankközihiteleket,aszindikálthiteleket,ésazonvalutaésabetét
forgalmakat,amelyeknemtartoznakatartalékeszközökközé.Ahitelekesetébenalejáratotahátralévőlejáratalapjánkell
megállapítani.Abankokésegyébpénzügyiközvetítőkanyavállalataikkal,illetveleányvállalataikkalszembeniköveteléseités
tartozásaitnemaközvetlentőke-befektetések,hanemazegyébbefektetésekközöttkellelszámolni.

AzegyébbefektetésekközöttjelenikmegtartozáskéntazIMF-felszembenazegyestagországokrajutóSDR-allokációmiatti
kötelezettség,jelezve,hogyatartalékeszközökközöttelszámoltSDR-allokációhozkötelezettségiskapcsolódik.
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A tartalékeszközök forgalmaafizetésimérlegegyiklegfontosabbkomponense,akülsőpozícióelemzésénekkulcsfontosságú
aggregátuma.Afizetésimérleg-módszertanatartalékeszközökközéazokatanemrezidensekkelszembenilikviddevizaeszközöket
soroljabe,amelyek a monetáris hatóság által ellenőrzöttek és számára azonnal elérhetők.Ezekazeszközökfizetésiproblémák
eseténközvetlenülfizetésrefordíthatók,illetveközvetettmódon−devizapiaciintervencióútjánazárfolyambefolyásolásával−
felhasználhatókefizetésinehézségekcsökkentésére,vagyezektőleltérőegyébcélokraszabadonigénybevehetők.Atartalékesz-
közökkelszembenazonban–amintaztazSDRpéldájaismutatja–afizetésimérlegmásrészeibenkötelezettségekisállhatnak,
ésezeket,mintatartalékeszközökhözkapcsolódókötelezettségeketkiegészítőinformációkéntbekellmutatni.

1.3. külfölddel szeMbeni befektetési pozíció

3.1.Közvetlentőke-befektetések
3.1.1.Részesedések

3.1.1.1.Közvetlentőke-befektetéssellétrehozottvállalatokban
3.1.1.2.Közvetlentőke-befektetőkben(kereszttulajdonlás)
3.1.1.3.Társvállalatokban

3.1.2.Adósságtípusúinstrumentumok
3.1.2.1.Közvetlentőke-befektetéssellétrehozottvállalatokban
3.1.2.2.Közvetlentőke-befektetőkben(kereszttulajdonlás)
3.1.2.3.Társvállalatokban

3.2. Portfólióbefektetés 
3.2.1.Részvényekésbefektetésijegyek

3.2.1.1.Részvények
3.2.1.2.Befektetésijegyek

3.2.2.Hitelviszonytmegtestesítőértékpapírok
3.2.2.1.Egyévnélnemhosszabblejáratú
3.2.2.2.éventúlilejáratú

3.3.Pénzügyiderivatívákésmunkavállalóirészvényopciók
3.4. Egyéb befektetések

3.4.1.Egyébrészesedés
3.4.2.Készpénzésbetét
3.4.3.Hitelek
3.4.4.Biztosítás,nyugdíjésstandardizáltgaranciák
3.4.5.Kereskedelmihitelek
3.4.6.Egyéb
3.4.7.SDR-allokáció(csaktartozás)

3.5. Tartalékeszközök
3.5.1.Monetárisarany
3.5.2.SDR
3.5.3.TartalékpozícióaNemzetköziValutaalapnál(RPF)
3.5.4.Készpénzésbetét
3.5.5.értékpapírok
3.5.6.Egyébtartalékeszközök

A forgalmi szemléletű fizetésimérleg-statisztikáhozszorosankapcsolódikakülfölddelszembenibefektetésipozíciótbemutató
állományi szemléletű statisztika.Ezakétstatisztikaalkotjaegyadottgazdaságkülfölddelkapcsolatostranzakcióinakéspozícióinak
koherensmódonösszeállítottelszámolását.Akülfölddelszembenibefektetésipozícióegymeghatározottidőpontban egyadott
országnemrezidensekkelszembenfennállópénzügyikövetelés-éstartozásállományánaknagyságát,összetételét,valamintaz
előzőidőszakhozképestbekövetkezettváltozásánaktényezőitmutatja.Akülfölddelszembenibefektetésipozíciópénzügyiinst-
rumentumokszerintiszerkezetemegegyezikafizetésimérlegpénzügyimérlegénekszerkezetével,ésösszhangbanvanafolyó
fizetésimérlegbefektetésijövedelemkategóriáinakcsoportosításával.Ezzelbiztosíthatóaforgalmiésállományiadatokközötti
összhang,illetveazegyesbefektetésikategóriákhozkapcsolódójövedelmekkonzisztenselszámolása.Amérlegkétoldalának,
aköveteléseknekéstartozásoknakakülönbségeakülfölddelszembeninettópozíció(nettó követelés vagy tartozás), amely az 

3.1.K�zvetlent<0151>ke
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országnettó vagyonának külfölddelszembenipénzügyibefektetésekbőlszármazó részévelegyenlő.Amennyibenatartozásés
követelésoldalonatulajdonviszonytmegtestesítőértékpapírokés tulajdonosibefektetések,valamintpénzügyiderivatíváknélkül
számoljukkiugyaneztakülönbséget,akkorakülfölddel szembeninettó hitelezői vagy adósi pozíciótkapjukmeg.

Közgazdaságilagatartozások ésazadósság nemszinonimák.Azáltalánosanelfogadottmeghatározásszerintabruttó külső adósság 
egyadottországrezidenseinekegymásikországrezidenseifeléfennállóolyantartozásait(kötelezettségeit)foglaljamagában,ame-
lyekhez−kamatfizetésselvagykamatfizetésnélkül−törlesztésikötelezettség,vagyéppenfordítva−törlesztésselvagytörlesztés
nélkül−kamatfizetésikötelezettségtársul.Ezenmeghatározásalapjánatulajdonosirészesedéstmegtestesítőbefektetések–akár
aközvetlentőke-befektetések,akáraportfólióbefektetések,akárazegyébbefektetésekközött−nemminősülnekadósságnak.
Adefinícióalapjánapénzügyiderivatívákatsemtekintjükadósságnak,mégpedigabbólamegfontolásból,hogyezekhezazesz-
közökhöznemkapcsolódikazügyletkötésekorforrásátadás,amitkésőbbvisszakellenefizetni(nincstörlesztésikötelezettség),
illetvekamatjövedelemsemkeletkezikrajtuk.Apénzügyiderivatíváknemforrástbiztosítanakagazdaságiszereplőknek,hanem
akockázatokkezelését,illetveakockázatokkalvalókereskedéstteszikszámukralehetővé.Atulajdonosirészesedéskülönböző
típusaihozkapcsolódópénzügyieszközökkeltörténőfinanszírozásésapénzügyiderivatívákkalkapcsolatostranzakcióknemnövelik
azországkülfölddelszembeninettóadósságát,ezértezeketatranzakciókatnem adóssággeneráló finanszírozásnaktekintjük.

Kétidőpontközöttazállományokértékébenbekövetkezőváltozásokatmeghatározzák(1)atranzakciók,ezeketmutatjaafize-
tésimérlegpénzügyimérlege,(2)azátértékelődés (devizaárfolyam-változás,árváltozás)és(3)azegyéb állományváltozások 
(pl.akövetelésekleírása).Azállományokértékeugyanisnemcsakatranzakciókvagyátértékelődésekkövetkeztébenváltozhat,
hanemegyébokbólis,példáulazért,mertvalamilyenkéteskintlévőségetleírnak,azazkivezetnekakönyvekből.Azisazegyéb
állományváltozásokatérinti,hapéldáulvalamilyenosztályozásiszempontnakvalómegfelelésmegváltozásamiattazegyikcso-
portbólegymásikbakellbizonyostételeketátsorolni.Errepéldaaközvetlentőke-befektetésekésaportfóliórészvénybefektetések
közötti10százalékoshatárátlépése.Haazelőzőidőszakbanmégaküszöbértékalattmaradóbefektetőakövetkezőidőszakban
végrehajtottpótlólagosbefektetésévelmárátlépieztahatárt,akkorapénzügyimérlegbenatárgyidőszakitranzakciótaköz-
vetlentőke-befektetésekközöttkellelszámolni(visszamenőlegesenapénzügyimérlegbennemkellmódosítástvégrehajtani),
azállományistatisztikábanviszontazelőzőidőszakbanportfólióbefektetéskéntkimutatottértéketátkelltenniaközvetlentőke-
befektetésekközé.Eztazátcsoportosítástazegyébállományváltozásokközöttkellelszámolni.

1.4. A fizetésiMérleg-stAtisztikA helye A MAkrostAtisztikákbAn, 
kApcsolAtA A neMzeti száMlák rendszeréhez 

Ezafejezetbemutatja,hogyafizetésimérlegésahozzákapcsolódóállományistatisztikákhogyanképezikszerveséskoncepcio-
nálisrészétatágabbértelembenvettnemzetiszámlákrendszerének.

AzENSznemzeti számlák rendszere(SystemofNationalAccounts,SNA),amelyaXX.századegyiklegjelentősebbhozzájárulása
agazdaságelemzésieszköztárbővüléséhez,egynemzetköziszabványrendszer,amiazegyesországoknemzetiszámlarendsze-
rénkeresztülösszemérhetővétesziatagállamokgazdaságiteljesítményét.Anemzetiszámlákfeladataegyországgazdasági
folyamatainakdokumentálásaegymássalösszefüggőéskonzisztensrendszerben.Ezekfelölelikatermelésésszolgáltatások
teljesítményének,ajövedelemképződésés-elosztás,afogyasztás,valamintafelhalmozásjellemzőit.

Anemzetiszámlákzártelszámolásirendszer:azegymásraépülő,egymásbakapcsolódószámláinésmérlegeinkeresztülamak-
rogazdaságműködésétmutatják.Anemzetiszámlákrendszerefolyószámlákra,felhalmozásiszámlákraésmérlegekrebontható.
Ezeketaszámlákatanemzetiszámlákrendszereazalábbiszektorokraállítjaössze:rezidensszektorok,ezenbelülnempénzügyi
vállalatok,pénzügyivállalatok,államháztartás,háztartás,háztartásokatsegítőnon-profitszervezetekésanemrezidensszektor,
akülföld.Ezekösszegzéseadjaanemzetgazdaságegészéreatermelési,jövedelemésfelhalmozásifolyamatokatésanettó
vagyon(networth)alakulását.

A fizetésimérleg-statisztikaésahozzákapcsolódókülfölddel szembeni befektetési pozíció állományistatisztikaalkotjaegyadott
gazdaságkülfölddelkapcsolatostranzakcióinakéspozícióinakkoherensmódonösszeállítottelszámolását.Tulajdonképpenmeg-
felelanemzetiszámlákrendszerébenakülföldszektorszámlájánakazzalakülönbséggel,hogymígafizetésimérleg-statiszti-
kákarezidens(belföldi)gazdaságiszektorokkülföldiekkelszembenitranzakcióit,követeléseitéskötelezettségeitmutatjabe,
addigakülföldszámlaanemrezidensekperspektívájábólszámoljaelazokat.AzangolelnevezésszemléletesenInternational
Accountskéntemlítiafizetésimérleg-statisztikátésahozzákapcsolódóállományistatisztikát.
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Az2.ábránbemutatjukanemzetiszámlákrendszerét.Ebbenbeszíneztükazokataszámlákat,amelyekmegfelelőjemegtalálható
aBOP-ésIIP-statisztikábanis,ésazegyesszámláknálvastagítottbetűveljeleztükaszámlaegyenlegezőtételét.

A nemzeti számla aggregátumok és a fizetési mérleg összefüggései

Anemzetiszámláktermelésszámlájánaforrásokésfelhasználásokegyensúlybanvannak.Ezabruttókibocsátásésazimport,
illetveafogyasztás,termelőfelhasználásésfelhalmozásközöttiegyensúlytjelenti.Abruttóhazaitermék(GDP)agazdaságiteljesít-
ményegyiklegjellemzőbb,széleskörűenhasználtmérőszáma,amelyetegyfelőlabruttókibocsátásésafolyótermelőfelhasználás
különbözetekénthatároznakmeg.Ugyanakkorolyanteljesítménymérőszám,amelyegybenjövedelmikategóriais,mivelamért
produktummalazonosjövedelemtömegetfejezki.AGDPnemtartalmazzaazországokközöttijövedelemátutalásokat,egyadott
országrezidenseiáltalelőállítottjövedelmetméri,ésnemazt,hogyholkapjákmegajövedelmet.AmennyibenaGDPértékét
korrigáljukazelsődlegesjövedelmekegyenlegével(BPI),akkormegkapjukabruttónemzetijövedelmet(GNI).

Haakülfölddelkapcsolatostranzakciókatvesszükszámba,azazazárukésszolgáltatásoknettóexportjáhozhozzáadjukanem
rezidensekkelszembenielsődleges,valamintmásodlagosjövedelmekegyenlegét,eljutunkafolyófizetésimérlegegyenlegéhez
(CAB).

2. ábra
A makrogazdasági statisztikák részeként a fizetésimérleg-statisztikákat is tartalmazó nemzeti számlák rendszerének 
legfontosabb számlái és egyenlegező tételei

Tranzakciók/
Fizetésimérleg

Termelésiszámla
Hozzáadottérték/GDP
Áruésszolgáltatás

számla,X-M
Jövedelemkeletkezési

számla
Működésieredmény
Elsődlegesjövedelmek

elosztásaszámla
Nemzetijövedelem

GNI
Másodlagosjövedel-

mekelosztása
Rendelkezésreálló
jövedelem,DI
Jövedelmek
felhasználása
Megtakarítás,S

Felhalmozásiszámlák

Nyitómérleg
Tőkeszámla

Nettófinanszírozási
képesség/igény,NL

Átértékelődés
számla

Egyébvolumen
változásszámla

záró
mérleg

Reáleszközök
Pénzügyiszámla

Nettófinanszírozási
képesség/igény,NL

Pénzügyi 
instrumentumok

Nettóvagyon
Nwo dNW1 dNW2

Nettó
vagyon
NWc

Állományok Tranzakciók Átértékelő-
dések

Egyébvolumen-
változások

Állomá-
nyok

ahol színezéssel jelöltük a fizetési mérleghez és a hozzá kapcsolódó állományi statisztikához tartozó részeket, illetve vastagítva jeleztük az egyen-
legező mutató nevét. 
gdp = bruttó hazai termék
S = megtakarítás
nl = nettó hitelnyújtás
nWo = nettó vagyon az időszak elején
nWc = nettó vagyon az időszak végén
dnW1= átértékelődésből származó nettó vagyonváltozás
dnW2= egyéb volumenváltozásból származó nettó vagyonváltozás
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A nemzeti számla aggregátumok és a fizetési mérleg összefüggései
Forrás  = Felhasználás (1a)

GO+M  = C+G+I+X+IC (1b)

GDP  = GO-IC (2a)

  = C+G+I+(X-M) (2b)

GNI  = GDP+BPI (3)

GNDI  = GDP+BPI+BSI (4a)

  = C+G+I+(X-M)+BPI+BSI (4b)

  = C+G+I+CAB (4c)

CAB  = (X-M)+BPI+BSI (5a)

  = GNDI-(C+G+I)=GNDI-A (5b)

S  = GNDI-C-G (6a)

  = I+CAB (6b)

CAB  = S-I (7a)

  = (SH-IH)+(SE-IE)+(SG-IG) (7b)

KAB  = NKT-NPNNA (8)

CAB+KAB  = S-I+NKT-NPNNA=NFI (9)

go = bruttó kibocsátás
ic = termelő felhasználás
c = magánfogyasztás (háztartások fogyasztási kiadásai)
cAb = folyó fizetési mérleg egyenlege
G = államháztartás fogyasztási kiadásai
gdp = bruttó hazai termék
gni = bruttó nemzeti jövedelem
A = belföldi felhasználás
gndi = bruttó nemzeti rendelkezésre álló jövedelem
I = bruttó hazai (nem pénzügyi) beruházás 
M = áruk és szolgáltatások importja
BSI = másodlagos jövedelmek egyenlege
nfi = nettó külföldi (pénzügyi) befektetés (nettó hitelnyújtás külföld felé)
nkt = nettó tőketranszfer külföldről
npnnA = nem termelt, nem pénzügyi eszközök nettó felhalmozása
kAb = tőkemérleg egyenlege 
bpi = elsődleges jövedelmek egyenlege
S = bruttó megtakarítás
X = áruk és szolgáltatások exportja
(sh-ih) = háztartások nettó pénzügyi megtakarítása
(se-ie) = vállalatok nettó pénzügyi megtakarítása
(sg-ig) = az államháztartás nettó pénzügyi megtakarítása

Afolyófizetésimérlegegyenlegeazországkülfölddelszembenimegtakarítóipozíciójáttükrözi(7a),azt,hogyabruttómegta-
karításokésberuházásokegymáshozviszonyítottértékekülföldiforrásbevonást(folyófizetésimérlegdeficit)vagyellenkezőleg,
forráskihelyezést(folyófizetésimérlegtöbblet)eredményez-e.

Arendelkezésreállójövedelembőlbelföldönfelnemhasználtrészautomatikusankülföldikihelyezésként,illetvearendelkezésre
állójövedelmetmeghaladóbelföldifelhasználáskülföldiforrásbevonáskéntjelenikmegafizetésimérlegben(5b).Ahhoz,hogy
összességébenmegtudjukmondani,hogyazországazadottidőszakbanakülfölddelszembennettóhitelnyújtóvagyhitelfelvevő
pozícióbanvolt-e,afolyófizetésimérlegésatőkemérlegegyüttesegyenlegérevanszükség(9).Aszektoronkéntinettópénzügyi
pozíciókésafolyófizetésimérlegegyenlegénekösszefüggésétmutatjaa(7b)egyenlet.

Azegyenletekazelszámolásielvekbőlkövetkező,szükségszerűenteljesülőazonosságokat,nempedigmagatartásiszabályokat
fogalmaznakmeg.Ebbőlkövetkezik,hogyönmagukbannemalkalmasakamakrogazdaságiaggregátumokközöttiok-okozatikap-
csolatokleírására.Azokságikapcsolatfeltárásaeváltozókközöttmáraközgazdaságielméletterülete.Azazonosságokjellegükből
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következőenarraviszontjólhasználhatók,hogyapublikáltstatisztikaiadatokközöttikonzisztenciát,vagyprognóziskészítéskor
azegyesrészmutatókközöttiösszhangotvizsgáljukasegítségükkel.

1.5. jelentősebb változások Az előző kiAdáshoz képest 

Az IMFfizetésimérlegésnemzetközibefektetésipozíciókézikönyvének6.kiadásában a változások nagy része fogalmi és 
módszertani pontosítás, tisztázás,a6.kiadásváltozásaaz5.kiadáshozképestkisebb,mintazelőzőváltozásvolt.Azáltalános
keretrendszermegváltoztatásáraafelülvizsgálatsoránnemvoltszükség,ugyanakkorbizonyosterületekenjelentősváltozásokat
hozottamódszertanirevízió.

ABPM5felülvizsgálatárapárhuzamosankerültsorazENSzégiszealattfolyónemzetiszámla-módszertan(SNA1993helyett 
SNA2008),illetveazOECDirányításamelletttörténőközvetlentőke-befektetésekrevonatkozóstatisztikaimódszertan(Benchmark
DefinitiononForeignDirectInvestment)aktualizálásával.Akülönbözőmakrogazdaságistatisztikákközöttiösszhangnövelése
elsődlegesszempontvolt.

Akézikönyvterjedelméttekintve−akorábbikiadáshozképest−közelduplájáranőtt,arészletesebbmagyarázatokésaspeciális
témákattárgyaló,illetvetematikusösszefoglalófüggelékekszámánaknövekedésemiatt.AváltozásokrészleteslistájátaBPM6
8.függeléketartalmazza.

1.5.1. Az új kiadás szükségessége

Afizetésimérlegkézikönyv5.kiadása1993-banjelentmeg,azótaavilággazdaságbanaglobalizációnagymértékbenkiterjedt:
egyrenagyobbszámbantalálhatókmagánszemélyekésvállalatok,akikmárnemegy,hanemtöbbországhozkapcsolódnak.Ezzel
összefüggésbenpontosítanikellettarezidensfogalmatis.Ameghatározásbanagazdaságiérdekközpontjáravalóhivatkozást
felváltjaagazdaságiérdekelsődlegesközpontjára(predominantcenterofeconomicinterest)történőutalás.Ezzellehetővé
válta„többlaki”háztartásokésvállalatokellentmondásmentesebbbesorolása.Aszektor-ésinstrumentumfelosztáskibővült.

A globalizációhoz kapcsolódóannagyobbazérdeklődésahatáronátnyúlótermelésifolyamatok,anemzetközimunkaerő-áram-
lássalösszefüggőjelenségek,aspeciális,többországrakiterjedővállalatistruktúrákiránt,ezértezekstatisztikaielszámolására
nagyobbhangsúlytkellettfektetni:azújmódszertanszerintabérmunkához és a közvetítői kereskedelmi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó árukiselszámolásrakerülnek.Aváltozásazzalfüggössze,hogyazegyszerűtulajdonosváltáshelyettkövetkezete-
sebbéváltannakamegközelítésnekazalkalmazása,hogyatranzakciókatagazdaságiértelembenvetttulajdonosváltás(change
ineconomicownership)alapjánkellelszámolni.Ígyabérmunkátahozzáadottérték(bérmunkadíj)alapjánszolgáltatáskéntkell
elszámolni,mígaközvetítőkereskedelmiszolgáltatásokkeretébenérintettárut(goodsundermerchanting)nettóexportként
(kiegészítőinformációkéntbruttómódonis)áruként.Ajavításazújmódszertanszerintszolgáltatásként,nempedigáruként
kerülelszámolásra.

Ahatáronátnyúlóátutalásoktartalmaújradefiniálásrakerült–azújkategóriaaszemélyes transzferfogalma,ezenszámolják
elamunkavállalókhazautalásait.Elkülönítésrekerültekaszemélyesátutalásokazintézményiátutalásoktól.Amigránsokkal
kapcsolatostranszferekelszámolásaugyanakkortöbbénemtranzakció,hanemegyébállományváltozás.

A közvetlentőke-befektetési viszony keretrendszerét(FrameworkforForeignDirectInvestmentRelationship)aglobalizációs
hangsúlyokalapjánkiszélesítették:atulajdonosirészesedésszerepétfelváltjaaszavazatierőbenvalómeghatározórészvétel,
illetvenagyobbhangsúlytkapaközvetettszavazatierőésatársvállalatokszerepe.(Részletesebbenlásdaz1.5.4fejezetben.)

Amultinacionálisvállalatoktevékenységénekkomplexitásanő.Amultinacionálisvállalatokonbelülspeciálismunkamegosztás
alakulhatki,ígylétrejönnekaspeciális célú vállalatok (scv),atöbbgazdaságotérintőszervezetistruktúrák.Szükségessévált
azegyesgazdaságokbanhatástnemgyakorló,destatisztikáttorzítóátfolyótőkékelkülönítése.

Aspeciáliscélúvállalatokrólrészletesenlásda2.1.3.1.fejezetet.Amultinacionálisvállalatokgyakranlétrehoznakspeciáliscéllal
leányvállalatokategyországban,hogyazonkeresztülbonyolítsákbelsőéskülsőközvetlenbefektetéseiket–beleértveanagy
mennyiségűtőketranzitotis–ahelyihatóságokáltalnyújtottelőnyöket(pl.adózásiszempontból)kihasználva.Ezekahatáro-
konátnyúlótőketranzakciók,amelyekamultinacionálisvállalatokszámáramegkönnyítikabefektetéseikfinanszírozását,részei
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aközvetlentőke-befektetéseknek,hiszenarésztvevővállalatokrészeiamódszertanáltaldefiniáltközvetlentőke-befektetés
keretrendszernek(FDIR).Ugyanakkorezekatranzakciók,amelyekgyakorlatilagátfolynakegyországon,ottnemfejtikkiaköz-
vetlentőke-befektetésekáltalmegszokottkedvezőhatásokat,hiszenabefektetéscélországaegyharmadikországbanvan.Mivel
ezekatranzakcióktorzítjákazadottországközvetlentőke-befektetésektranzakcióinakéspozícióinakelemzését(abefektetések
forrásaéscéljaeltérőaközvetlenpartnertől),ezértazújnemzetközimódszertaniajánlásokszerintarezidensspeciáliscélú
vállalatoktranzakcióitéspozícióitelkülönítettenkellbemutatni,ezazújmódszertannalstandardelváráslett.

Továbbbonyolítjaaképet,amikoregymultinacionálisvállalatonbelülegyországbanvegyes csoportok alakulnak ki scv és 
az adott országban tényleges gazdasági aktivitást folytató nem scv vállalatokból(lásda3.ábrát).Ígyafentemlítettvegyes
csoportonátfolyótőkékminősítése,elkülönítésesemegyértelmű.Sőtamultinacionálisvállalatoknormál vállalatokon keresz-
tül is fektethetnek be külföldön,ezenátfolyótőke-tranzakciókelkülönítésemégnehezebbenmegvalósítható,amódszertan
kidolgozásamégajövőfeladata.

Aspeciáliscélúvállalatokgyakrantöbbországonkeresztülihosszabbláncotalkotnak.Azelemzésekmegkönnyítéseérdekében
önkéntes adatszolgáltatásként megadhatóazösszesspeciáliscélúvállalat(rezidensésnemrezidens)kiszűrésévelelőállított
statisztika.Ezagyakorlatbanaztjelenti,hogyazország-éságazatibontásnálazelsőnemSCV-partnertkellfigyelembevenni
astatisztikaösszeállításánál.Ezazösszeállításönkéntes.Általábanajelenlegösszeállítottstatisztikákesetébenaziselőrelépés,
haarezidensvállalatokközülazonosítanilehetaspeciáliscélúvállalatokat.Arrólastatisztikaösszeállítójának(ésarezidens
adatszolgáltatóvállalatnak)ritkánvaninformációja,hogyamásikországbanlévőpartnerSCV-evagysem,éshaigen,akkormelyik
országbanlehetazelsőnemSCV-partner.Astatisztikaösszeállítóicsakarezidensvállalatoktólkérhetnekadatszolgáltatásokat.
Ugyanakkorelemzésiszempontbólfontoslenneolyanstatisztikátelemezni,amelyáttudnézniazösszes(rezidensésnemrezi-
dens)speciáliscélúvállalaton,éscsaka„normál”,ténylegesgazdaságiaktivitástfolytatóvállalatokközöttibefektetéseketvizsgálja.

Anemzetközimódszertanbanarraistörténnektörekvések,hogyhogyanlehetmeghatároznia befektetés végső forrását, illetve 
végső célját, agyakorlatimegvalósíthatóságazonbanmégekérdésbeniskutatásifázisbanvan.önkéntesadatszolgáltatásként
abefektetésekállományairamegadhatóavégsőbefektetőszerintimegbontás,ehhezolyanfejlettregiszterrelkellrendelkezni,
amelytartalmazzaamultinacionálisvállalatoktulajdonosiláncait(delegalábbatöbbségitulajdonosokonvégigavégsőbefek-
tetőig).EztabontástMagyarországon2015szeptemberétőltervezzükbevezetni.Avégsőkedvezményezettországánakmegha-
tározásamégnehezebbkérdés,hiszenittakisebbségitulajdoniláncokrólkelleneinformációtszerezni,ésazmégszerteágazóbb
lehet,ezértittmégafogalommeghatározásaiskutatásifázisbanvan.

Részbenazátfolyótőketémakörhözkapcsolódika „körbejáró befektetés” (round tripping)kezeléseis,amikorhazaibefek-
tetőkülföldönkeresztülfektetbeasajátországába,általábanszinténahelyihatóságokáltalnyújtottelőnyöket(pl.adózási
szempontból)kihasználva.Anemzetközimódszertaniajánlásokszerinteztatípustisérdemeselkülönítettenmegjeleníteni.
Ameghatározáshozavégsőbefektetőismereteszükséges:aholavégsőbefektetőrezidens,ésaközvetlenbefektetőkülföldi,
azokabefektetésektartoznakakörbejáróbefektetéskategóriájába.Akörbejárótőkeazonosítását/kiszűrésétanemrezidens
láncokbonyolultságanehezíti,amintazta4.ábramutatja.

3. ábra
scv-láncok

A
normálvállalat

B
SCV

C1
SCV

C2
normálvállalat

D2
normálvállalat

D1
normálvállalat

1.ország

2.ország

100%

100% 100%

100%100%
3.ország
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Az állományi statisztika megnövekedett fontosságátjelziazerrevalóutalásazújkézikönyvcímébenis:BalanceofPayments
and International InvestmentPositionManualSixthEdition(BPM6).Azüzenetegyértelmű:akülsőgazdaságiéspénzügyi
folyamatokésazezekhezkapcsolódókockázatokésafenntarthatóságmegítéléseszempontjábólmárnemelegendőcsupán
atranzakciókatfigyelembevenni,szükségvanapozícióknagyságátbefolyásolóegyébváltozáselemeknek(átértékelés,egyéb
állományváltozás)ésmagánakazállománynakazelemzéséreis.

1.5.2. A nemzeti számlákkal való összhang

Az új fizetésimérleg-módszertan az snA szektorbeosztását alkalmazza,és4főcsoportothozlétreezekből:

A.MagyarNemzetiBank(S.121)

B.Egyébmonetárisintézmények(S.12T)

B.1.Hitelintézetek(S.122)

B.2.Pénzpiacialapok(S.123)

C.Államháztartás(S.13)

D.Egyébszektorok(S.1P)

D.1.Egyébpénzügyiintézmények(S.12M)

D.2.Nempénzügyiintézmények,háztartásokésháztartásokatsegítőnonprofitintézmények(S.1V)

Az új fizetésimérleg-módszertan az snA terminológiáját alkalmazza

A fizetésimérleg-statisztikaszerkezetébenúgyváltozottmegazújmódszertanbevezetésével,hogyazalkalmazottfogalmikeret
átvételetekintetébenisegyértelművéváltazösszhang a nemzeti számlák rendszerével: afőbbrészmérlegekmegváltoztatott
elnevezésében(pl.anemzetiszámlákbanmárkorábbanisalkalmazottelsődlegesjövedelmek,másodlagosjövedelmekkate-
góriákkerültekalkalmazásraakorábbijövedelmek,folyótranszferekmegkülönböztetéshelyett),ésazegyenlegezőtételként
alkalmazottnettóhitelfelvétel,nettóhitelnyújtásalkalmazásával.Aváltozássalatermékekhezéstermeléshezkapcsolódóadók
éstámogatásokisazelsődlegesjövedelmekközöttkerülnekelszámolásra,ellentétbenaBPM5folyótranszferkéntvalóelszá-
molásával.ÍgyafizetésimérlegalapjánisközvetlenüllevezethetőaGDP–GNIátmenet,hiszentöbbénemkellbizonyosfolyó

4. ábra
A körbejáró tőke több érintett vállalattal, amelyeket a tőke útja során érint, míg eléri a hazai gazdaságot

vagy:

A

B1

B2

B3

C

Azútonlévőtőkegazdaságai

Helyigazdaság

A

B1 B2

A1

B3

A2 C

Azútonlévőtőkegazdaságai

Helyigazdaság
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transzferelemeketisfigyelembevenniaszámításhoz.AzújmódszertanszerintazEU-valkapcsolatostranzakciókisfőkéntaz
elsődlegesjövedelmekközöttkerülnekelszámolásra.Megvalósulapénzügyieszközökkörénekésazokbesorolásánakteljes
harmonizációja(pl.anyugdíjjogosultságvagyazalkalmazottirészvényopciópénzügyieszközkéntvalóelismerése),azértékpa-
pír-adásvételsoránalkalmazotteladásiésvételiárközöttikülönbség,valamintabiztosításiésnyugdíjszolgáltatásokkezelése.

A2014.évimódszertaniváltozásokrészekéntafizetésimérlegben ismegjelenikaközvetettenmértpénzügyiszolgáltatás
(FISIM)forgalom,amelyetanemzetiszámlákbanaszolgáltatásokrészekéntmáreddigiselszámoltak.Afizetésimérlegbenaz
egyébbefektetésekadósságtípusúidőarányosjövedelmeitmegkellbontaniirányadókamatokraésközvetettenmértpénzügyi
szolgáltatásielemekre.Azelőbbitaszolgáltatások,utóbbitajövedelmekközöttkellelszámolni.AFISIMfogalmáróléselszámo-
lásáróllásda2. keretes írást. 

A szellemi tulajdonnal kapcsolatos tranzakciókelszámolásatisztázásrakerültazegyeskategóriákrészletesebbbemutatásával,
atermeltésnemtermelt,nempénzügyieszközökközöttikülönbségtételpontosításával.Akutatás-fejlesztésselkapcsolatos
„termékek”(szabadalom,védjegy,know-how)példáulimmártermelteszköznekszámítanakésaszolgáltatásokközöttelszámo-
landókellentétbenaBPM5-benfoglaltakkal.

Aharmonizációvalösszefüggésbenmegváltozikapénzügyimérlegbenastandardprezentáció(aggregáltszint).Aforgalmiszá-
rak(bevétel/kiadás)helyettegyenlegekkerülnekamérlegkétoldalára:követeléseknettónövekedése,illetvetartozásoknettó
növekedése.Ezzelastandardprezentációszintjénmegszűnikaz(elemiszintentovábbraisérvényes)előjel-konvenciókövetkez-
ménye,miszerintazelőjelekattólfüggőenmutatnaknövekedéstvagycsökkenést,hogykövetelésrőlvagytartozásrólvan-eszó.
Anövekedésfüggetlenülattól,hogykövetelésrőlvagytartozásrólvan-eszó„+”,mígacsökkenés„–”előjellelszerepel.Ebből
következőenapénzügyimérlegegyenlegeegyenlőleszafolyóésatőkemérlegegyenlegével,amianettóhitelnyújtás(+)/nettó
hitelfelvétel(–)egyenlegezőtételalulrólésfelülrőlszámítottmutatója.

1.5.3. változások a pénzügyi instrumentumok besorolásában

Apénzügyieszközökéskötelezettségekalapvetően3szélescsoportbasorolhatók,ezekbeacsoportokbaapénzügyiinnovációk
általkeletkezettújinstrumentumfajtákisbesorolhatók.

Ezek(1)részvényekésbefektetésijegyek,(2)adósságtípusúinstrumentumok,(3)egyéb.

Arészvényeklehetnektőzsdeirészvények,nemtőzsdeirészvényekésegyébrészesedések.

Akötvényekéspénzpiacieszközökhelyettarövidlejáratú,illetvehosszúlejáratúhitelviszonytmegtestesítőértékpapírokkate-
góriákatalkalmazzaazújmódszertan.

Amonetárisaranyfogalmátpontosították:arúdarany,azallokáltésnemallokáltaranyszámlákbesorolásátrészletesebbma-
gyarázattalláttákel.

Adolgozóirészvényopciótispénzügyiinstrumentumkéntismertékel.

AzallokáltSDRadósságtípusúpénzügyieszközzéválik,ezértkötelezettségkéntiskikellmutatni,azSDR-teremtést(allokáció)
tranzakciókéntkellelszámolni.

Amennyibenarezidensistátuszmegváltozásamiattkövetkezikbeváltozásapénzügyiinstrumentumokban,akkoreztegyéb
állományváltozáskéntkellkimutatni.

1.5.4. Lényeges változások a funkcionális kategóriákon belüli besorolásban

Azelőzőkiadásótaanemzetközitőkemozgásokatmegakadályozókorlátokmegszűnésévelabefektetőkmindkomplexebb
vállalatistruktúrákathoznaklétre,hatékonyirányítási,finanszírozási,alapkezelésimódszereketalkalmaznak.Leányvállalatokat
alapítanakéserőforrásokatcsoportosítanakátegyikországbólamásikba,hogyoptimalizáljákbefektetéseikjövedelmezőségét.
Azújmódszertannakeztaváltozástislekellettképeznie.AzOECDirányításaalattközösenkialakítottújközvetlentőke-befekte-
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tésmódszertanleglényegesebbelemeaközvetlentőke-befektetési viszony keretrendszerének világosabb megfogalmazása, 
pontosítása. Abefektetésiláncolatmeghatározásábanújazirányítás (50% feletti szavazati erő) és a befolyás (10-50% közötti 
szavazati erő) szerepének tisztázása, a társvállalatokkal való viszony (10% alatti szavazati erő) szabályozása.Atulajdonosi
részesedéshelyettaszavazatijogbanvalórészesedésváltakapcsolatkritériumává.Akeretrendszerkiterjedatulajdonosiláncok
közöttikapcsolatokrais.Haegyvagytöbbtulajdonosilánceredegyközösbefektetőtől,akkorazösszesláncösszesvállalataközött
közvetlentőke-befektetésiviszonyállfenn.Azújmódszertanbansokkalnagyobbhangsúlykerültatársvállalatokkalkapcsolatos
tranzakciókéspozíciókelszámolására.Megnőttavállalatimérlegadatokelemzésénekaszerepe.Aváltozásoknagyrészeaz
adatokkorábbinálrészletesebb,újmegbontásokattartalmazóprezentációjábanmutatkozikmeg(pl.akereszttulajdonlásés
atársvállalatokközöttitranzakciók/pozíciókkülönsorontörténőbemutatásával).Afizetésimérleg-statisztikastandardprezen-
tációjábaakövetelés-tartozásszerintimegbontáskerültbeillesztésreabefektetésirányaszerintimegbontáskiegészítőjellegű
megjelenítésemellett.

Bevezetésrekerülarezidens vállalatcsoport(localenterprisegroup)fogalma,amelyaközvetlentőke-befektetésstatisztikák
összeállításasorán,amennyibenazközgazdaságilagindokolt,elfogadhatóvátesziegymultinacionáliskeretekbenműködővál-
lalatcsoportrezidensvállalatairakiterjedőkonszolidációt.

Az sdr allokáció kötelezettségként(tranzakcióként)azegyébbefektetésekközöttkerülkimutatásra.

Azegyébrészesedéseketnemaközvetlentőke-befektetésekközött,hanemazegyébbefektetésekenbelülkellelszámolni.

Abefektetésialapoknáliselkellszámolniújrabefektetettjövedelmet.

Speciálisszabályokathoztaklétreazállamháztartásáltallétrehozottvagyellenőrzöttspeciális,elsődlegesenfiskáliscélokat
szolgálónemrezidensegységekkel(unit)kapcsolatosan.Anemrezidensegységkülföldihitelfelvételeegyúttalazállamháztar-
tásteljes(imputált)kötelezettségénekésrészesedéséneknövekedésévelisjárahitelfelvevőegységgelszemben.Haaforrást
megkapjaazállam,akkormindakötelezettség,mindpedigarészesedéscsökkenazátadottforrásértékénekmegfelelően.
Haviszontharmadikfélkapaforrásból,akkorarészesedéscsökkenésévelszembenfolyóvagytőketranszfertkellelszámolni
(imputálni)azegységgelszemben.Aspeciálisszabályokkizárólagazállamésazáltalalétrehozottvagyellenőrzöttnemrezidens
egységközöttielszámolásokatérintik.Azutóbbi,sbármelyharmadikszereplőközöttitranzakciótazáltalánosszabályoknak
megfelelőenkellelszámolni.

1.5.5. Az új fizetési mérleg kézikönyv szerkezete

ABPM6összesen14fejezetetés9függelékettartalmaz.Azelsőhatfejezet(1–6.)tárgyaljaazokatazáltalánostémákat,amelyek
arendszeregészéhez,nempedigegy-egyspecifikusrészmérleghezkapcsolódnak.

1.fejezet:Bevezetés
2.fejezet:Azáltalánoskeretekáttekintése
3.fejezet:Elszámolásielvek
4.fejezet:Azalapvetőkategóriákáttekintése(gazdaságiterület,gazdaságiegységek,intézményiszektorok,arezidensfogalom)
5.fejezet:Apénzügyikövetelésekéstartozásokkülönbözőcsoportosításai
6.fejezet:Apénzügyieszközökfunkcionáliskategóriái

Akövetkezőhétfejezet(7–13.)azegyesrészmérlegekkelfoglalkozik,mígazutolsófejezet(14.)bepillantástengedazadatok
elemzésébe,afizetésimérleggelkapcsolatosmakrogazdaságiösszefüggésekbe.Afejezeteksorrendje,haúgytetszik,önkényes,
nyugodtanlehetettvolnamásis,viszontaznemvéletlen,hogyakülfölddelszembenibefektetésipozícióazelső.Aszerkesztők
szándékaiszerintéppenaztamegnövekedettjelentőségetemeliki,amelyaBPM51993-askiadásaótaelteltidőszakbanaz
állományiadatokhozkapcsolódott.

7.fejezet:Akülfölddelszembenibefektetésipozíció(IIP)
8.fejezet:Pénzügyimérleg
9.fejezet:Atranzakciónkívüliegyébállományváltozások
10.fejezet:Árukésszolgáltatások

http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/chap1.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/chap2.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/chap3.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/chap4.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/chap5.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/chap6.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/chap7.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/chap8.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/chap9.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/chap10.pdf
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11.fejezet:Elsődlegesjövedelmek
12.fejezet:Másodlagosjövedelmek
13.fejezet:Tőkemérleg
14.fejezet:Bevezetésafizetésimérlegésakülfölddelszembenibefektetésipozícióelemzésébe

A9függeléktöbbségeegy-egyolyankonkréttémáttárgyalrészletesebben,amelytöbbrészmérlegetisérintegyszerre(pl.va-
lutauniók,kivételesfinanszírozás,közvetlentőke-befektetések),deittkapotthelyettastandardösszetevők(9.),ésaBPM5-höz
képestbekövetkezettváltozásokrészletesfelsorolása(8.)is.

1.függelék:Kivételesfinanszírozás(exceptionalfinancing)
2.függelék:Adósságátszervezés
3.függelék:Regionálismegállapodások:gazdaságiésvalutauniókésegyébregionálisformációk
4.függelék:Amultinacionálisvállalatoktevékenységétleíróstatisztikák
5.függelék:Átutalások(Remittances)
6a.függelék:Közvetlentőke-befektetések(tematikusösszefoglaló)
6b.függelék:Pénzügyilízing(tematikusösszefoglaló)
6c.függelék:Biztosítás,nyugdíjrendszerek,standardizáltgaranciák(tematikusösszefoglaló)
7.függelék:Anemzetiszámlákkülföldszámlájávalvalókapcsolat
8.függelék:VáltozásokaBPM5-hözképest
9.függelék:Astandardösszetevőkésegyébtételek

http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/chap11.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/chap12.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/chap13.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/chap14.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/appx1.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/appx2.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/appx3.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/appx4.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/appx5.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/appx6a.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/appx6b.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/appx6c.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/appx7.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/appx8.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/appx9.pdf
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2. A magyar gyakorlat

2.1. A fizetésiMérleg- és A külfölddel szeMbeni befektetésipozíció-
stAtisztikák összeállításA során AlkAlMAzott MódszertAn

2.1.1. általános megjegyzések

Az1.fejezetbenismertetettújnemzetközimódszertaniajánlásokatMagyarországazalábbiakszerinthajtjavégre.Afizetésimér-
leget,valamintanemrezidensekkelszembenfennállókövetelésekéstartozásokállományánaknagyságát,illetveazokváltozását
tartalmazóstatisztikákösszeállításáértMagyarországonajegybankafelelős.Afizetésimérleg-statisztikaösszeállításaazonban
mártöbbmintegyévtizedeaKözpontiStatisztikaiHivatallal(KSH)szorosegyüttműködésbentörténik.Többfizetésimérleg-inst-
rumentumesetébenaKSHáltalgyűjtöttadatokátvételetörténik,ezek:áruforgalom(2003-tól),üzletiszolgáltatásokésutazás
(2004-től),egyébszolgáltatások(2005-től),munkavállalóijövedelem,valamintazEU-éslakosságitranszferek(2008-tól)(lásd
a1.táblát).

AstatisztikákösszeállításáhozszükségesadatgyűjtésekáltalánosjogszabályihátterétaJegybanktörvény(2013.éviCXXXIX.törvény
aMagyarNemzetiBankról),valamintaStatisztikárólszóló(1993.éviXLVI.)törvénybiztosítják.Azévesadatszolgáltatásikötele-
zettségeketazéventefrissülőMNB-rendelet,valamintazOrszágosStatisztikaiAdatgyűjtésiProgram(OSAP)tartalmazza.Aje-
lentésektáblázatainaktartalma,valamintakitöltésükhözszükségesrészletesmódszertanileírásokelérhetőkazMNBhonlapján.

AzMNB-velszembentámasztottnemzetköziadatszolgáltatásikötelezettségekbőleredőadatigényekbővülése,apénzügyikap-
csolatoknövekvőbonyolultsága,illetveanemzetköziszabályozásikörnyezetváltozásamiattastatisztikaiadatgyűjtésbenis
módszertaniváltástkellettvéghezvinni.2008-tólaMagyarNemzetiBankaKözpontiStatisztikaiHivatalegyüttműködésévelúj,
közvetlenjelentésekenalapulóadatgyűjtésirendszertvezetettbeafizetésimérleg-statisztikákösszeállítására2.Afizetésimérleg
összeállításábanközpontiszerepjutazMNBáltalelrendeltadatszolgáltatásokathavigyakorisággalteljesítőnagyvállalatoknak,
anegyedéventevagyéventejelentőkis-ésközépvállalatimintának(értékhatáralapján),amindezeketkiegészítőterületspecifikus
kérdőívesfelméréseknek,valamintakülönbözőbecslésieljárásoknak.

Anemzetközimódszertan2014-esbevezetéséhezazadatgyűjtésekbenkisebbváltoztatásokatkellettvégrehajtani,afeldolgozási
eljárásokatmódosítanikellettésapublikációkatátkellettalakítaniazújinformációigényeknekmegfelelően.

Astatisztikaösszeállításasoránadevizanemenkéntjelentetthaviforgalmi(flow)adatokazMNBhivatalosnapidevizaközép-
árfolyamainakmunkanapokkalsúlyozotthaviátlagánkerülnekforintraátszámításraésnemzetgazdaságiszintűösszegzésre.
Ahalmozott,illetvenegyedévesforgalmiadatokazegyedihaviadatokösszeadásávalszámíthatók.Azugyancsakdevizanemen-
kéntjelentettállományi(stock)adatokatazMNBidőszakvégihivatalosnapidevizaközépárfolyamainszámítjukátforintraés
összegezzük.Azeuróbanpublikáltadatokaforintadatokhaviátlagos(forgalmistatisztikák),illetvenegyedévvégi(állományi
adatok)HUF/EURárfolyamontörténőátszámításávaladódnak(az1999előttistatisztikákbanazecuazonosazeuróval).

2Afizetésimérlegkorábbiösszeállításanagyrésztapénzátutalásokjogcímezésénalapulóhitelintézetijelentésekretámaszkodott.
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1. táblázat
Munkamegosztás a ksh és az Mnb között

Fizetési mérleg instrumentumai pénzügyi és nem pénzügyi 
vállalatok

kormányzat és Mnb háztartások

Áruk KSH

Szolgáltatások KSH

Munkavállalóijövedelmek KSH

Befektetésekjövedelmei MNB

Egyébelsődlegesjövedelmek KSH

Másodlagosjövedelmek KSH/MNB KSH KSH

Nemtermelt,nempénzügyijavak MNB

Tőketranszferek KSH/MNB

EU–transzferekateljesfizetési
mérlegben

KSH

Közvetlentőke-befektetés–részvény MNB

Közvetlentőke-befektetés–egyébtőke MNB

Portfólióbefektetések MNB

Pénzügyiderivatívák MNB

Egyébbefektetések MNB

Tartalékeszközök MNB

Aközzétettfizetésimérleg-statisztikaamódszertannalegyezőennégyfőintézményiszektortkülönböztetmeg:

•azMNB-tmintmonetárishatóságot,

•azegyébmonetárisintézményeket(bankok,szakosítotthitelintézetek,szövetkezetihitelintézetek,hitelintézetifióktelelepek
ésapénzpiacialapok),

•azállamháztartást(központikormányzat,ahelyiönkormányzatokésatársadalombiztosításialapok),valamint

•azegyébszektorokat(egyébpénzügyiintézmények:azegyébpénzügyiközvetítők,apénzügyikiegészítőtevékenységetvég-
zők,zártkörűpénzügyiközvetítők;anempénzügyivállalatok,aháztartásokésaháztartásokatsegítőnonprofitintézmények).

Apublikációkbanisezastandardszektorbontásjelenikmeg:

A.MagyarNemzetiBank(S.121)
B.Egyébmonetárisintézmények(S.12T)

B.1.Hitelintézetek(S.122)
B.2.Pénzpiacialapok(S.123)

C.Államháztartás(S.13)
D.Egyébszektorok(S.1P)

D.1.Egyébpénzügyiintézmények(S.12M)
D.2.Nempénzügyiintézmények,háztartásokésháztartásokatsegítőnonprofitintézmények(S.1V)

MagyarországonazMNB2006.januárótaállítjaösszekülönaspeciáliscélúvállalatokkal(SCV-k)együttésaspeciáliscélúvál-
lalatoknélkülafizetésimérlegetésahozzákapcsolódóállományistatisztikákatazSCV-adatoktorzítóhatásánakkiküszöbölése
érdekében.(AzSCV-krőllásdrészletesebbena2.1.3.1.alfejezetet.)Anemzetközimódszertanajánlásaszerint2014-tőlazegyes
országoknakelkellkülöníteniazSCV-krevonatkozóadatokat.
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2012szeptembereótakülöntáblábankerülnekpublikálásraatúlnyomórésztközvetlentőke-befektetésekközöttmegjelenő,
anemzetgazdaságkülsőfinanszírozásátközvetlenülnemérintőtőkemozgások,azúgynevezettátfolyótőke-tranzakciókis.(Az
átfolyótőke-tranzakciókrólrészletesebbinformációa2.1.3.2.alfejezetbentalálható.)

AMagyarNemzetiBankmár1996-bancsatlakozottaNemzetköziValutaalapkülönlegesadat-közzétételiszabványához(SDDS)3,
sennekkeretébenafizetésimérlegre(ésaszabványbanelőírttöbbimakrogazdaságistatisztikaikategóriára)vonatkozóan
metaadatokat,átfogómetodológiátéspublikációsnaptáratközöl.

2.1.2. A fizetési mérleg és a külfölddel szembeni befektetési pozíció fő részei és 
instrumentumai

Afizetésimérlegfőrészeiésinstrumentumaifejezetbenújraazegyesinstrumentumokkerülnekbemutatásra,demostamagyar
alkalmazottstatisztikaigyakorlatnakmegfelelően.Apénzügyimérlegtételeiesetébenatranzakciósésállományiadatokataz
adottinstrumentumonbelültárgyaljuk.Igyekeztünkmindentételesetébenstandardszempontokatkövetni,ígymindenleírás
tartalmazegyrövidismertetéstazadottinstrumentumról,afelhasználtadatforrás(ok)ról,azesetlegesenalkalmazottbecslés(ek)
ről,azinstrumentummódszertanispecialitásairól,azalkalmazottrevízióspolitikáról,valamintarról,hogyastandardpubliká-
ciókbanhogyanjelenikmegazinstrumentum.

2.1.2.1. Folyó fizetési mérleg

i. folyó fizetési mérleg (1.A.+1.b.+1.c.)
1.A.Árukésszolgáltatások
1.B.Elsődlegesjövedelmek
1.C.Másodlagosjövedelmek

Afizetésimérlegrészekéntafolyófizetésimérlegareálgazdaságitranzakciókat(azáruforgalomhozésaszolgáltatásokhoz
kapcsolódóügyleteket),amunkavégzésbőlszármazójövedelmeket,abefektetésekhezkapcsolódó–részesedéshezkötődőés
kamat–ésegyébelsődlegesjövedelmeket,valamintamásodlagosjövedelmeketvesziszámba.Mindeninstrumentummegje-
lenikbevétel,kiadás,egyenlegbontásban.

1.A. áruk és szolgáltatások
1.A.a.Áruk
1.A.b.Szolgáltatásokösszesen

áruk

Az1.A.aárukonbelülanemzetközimódszertannakmegfelelőenkülönmutatjukbeazáltalánostermékforgalmat,aközvetítő
kereskedelmetésanemmonetárisaranyat.Azáltalánostermékforgalomazáruexportésimportmellettmagábanfoglalja
anemrezidensszállítóeszközökáltalastatisztikátösszeállítóországbanigénybevettüzemanyagotésegyébellátmányt(illetve
arezidensszállítóeszközökáltalkülföldönigénybevetthasonlótartalmúárukat)is.Aközvetítőkereskedelemesetébenabe-
szerzéseknegatívexportkéntjelennekmeg.

AfizetésimérlegáruksoránakelsődlegesforrásaaKSHáltalösszeállítottkülkereskedelmistatisztika.

Akülkereskedelmiésafizetésimérleg-statisztika(illetvenemzetiszámlákszerintikülkereskedelem)közöttimódszertanieltérések 
miattazonbanafizetésimérleg(ésanemzetiszámlák)részéreátadottkülkereskedelmiadatokonaKSHazalábbimódosításokatvégziel.

•Afizetésimérlegbenazáruforgalmiadatoknakazexportálóországhatáránvettértéken(f.o.b.paritáson)kellszerepelniük,
ezértafizetésimérlegbenakülkereskedelmistatisztikaáltalMagyarországhatáránvettértéken(c.i.f.paritású)elszámoltimport
adatátannakf.o.b.paritásúértékévelkellhelyettesíteni(lásdmégerrőla2.1.3.4alfejezetet).

3AzSDDSmagyaroldalaitttalálható:http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/DQAFBase.aspx?ctycode=HUN&catcode=BOP00

http://dsbb.imf.org/Applications/web/sddscountrycategorylist/?strcode=HUN
http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/DQAFBase.aspx?ctycode=HUN&catcode=BOP00


AMAGyARGyAKORLAT

Magyarország fizetésiMérleg- és külfölddel szeMbeni befektetésipozíció-statisztikái • 2014 31

•AkülkereskedelmiadatgyűjtéssajátosságaikövetkeztébenaMagyarországonlétrehozottáfa-regisztrációkhozkapcsolódó
áruforgalomazeseteknagytöbbségébenolyanhozzáadottértékettartalmaz,amelynemarezidensgazdasághoztartozik,
ezértafizetésimérlegből–ésanemzetiszámlákból–eztahozzáadottértéketegybecsültkorrekciókeretébenelkelltávo-
lítani.Ezzelpárhuzamosanakülkereskedelmiadatoknemtartalmazzákarezidensvállalatokáltalkülföldönlétrehozottáfa-
regisztrációkonkeresztülelszámolthozzáadottértéket,amelyarezidensgazdasághoztartozik,ígyafizetésimérleghez–és
anemzetiszámlákhoz−eztegybecsültkorrekcióvalhozzákelladni.Azáfaregisztrációkhozkapcsolódókorrekciókróla2.1.3.3.
alfejezetbenolvashatbővebben.

•Akülkereskedelmitermékforgalombanbruttómódonjelenikmegatértiárukforgalma,amelyafizetésimérlegmódszertana
szerintstornótétel,ezértezzelkapcsolatbanszinténkorrekciórakerülsoraKSH-tólkapottáruforgalmiadatokon.Astatisztika
tértiárukéntkezeliazokatatermékeket,amelyekahatárátlépéstkövetőenváltozatlanállapotbanvisszakerülnekazeladóhoz,
avevőnemtartrájukigényt(nemazonosígyezakörpéldáulakülönbözőtermékkiállításokrakiszállított,majdvisszavitt
árukra,amelyekesetébenelevenemtörténtadásvétel).Atértiáruvalkapcsolatoskorrekcióazáruforgalmiegyenlegetnem
érinti(exportbólimportstornó,importbólpedigexportstornólesz).

•AKSH-tólkapottkülkereskedelmiadatoktartalmazzákabérmunkaforgalmat,amelyaszolgáltatásokközöttkerülelszámolásra.
Akülkereskedelmiforgalomnakeztarészétezértáthelyezzükaszolgáltatásokközé.

Afizetésimérlegáruforgalombizonyostételeinemszerepelnekakülkereskedelmitermékforgalomban.Ezekreaforgalmakra
anegyedévesszolgáltatáskérdőívekalapjánszinténaKSH-tólvesszükátazadatokat,segészítjükkivelükajelentettáruforgalmi
adatokat.Ezekközüljelentősaközvetítőkereskedelemtétele,deidetartozikmégajárműveküzemanyagtartályábanlévőún.
bunkerüzemanyagis.

Azárukközöttelszámoltpénzügyilízingalízingeltárupiaciértékénazáruforgalomáltalánoselszámolásielveinekmegfelelően
kerülszámbavételre.Apénzügyilízinghezkapcsolódóanfinanszírozótételkéntazegyébbefektetésekközötthitelköveteléseket
vagy-tartozásokatszámolunkel.

AzújmódszertannakmegfelelőenaKSH-tólkapottkülkereskedelmiadatoktartalmazzákmégadrogkereskedelemésacsem-
pészárukbecsültforgalmát,illetveamagánforgalombanbehozottnagyértékűjavakat,amelyazutazáshelyettazárukközött
kerülelszámolásra.

AzárukesetébenmárciusbanrevideáljaaKSHazelőzőév1–12.hónapját,szeptemberbenazelőzőév1–12.hónapjátésatárgyév
1–6.hónapját.EzeketarevíziókatazMNBsajátmárciusiésszeptemberipublikációjábanfigyelembeveszi.

Szolgáltatások

1.A.b. Szolgáltatások      
1.A.b.1.Másoktulajdonábanlévőfizikaiinputokonvégzettfeldolgozásiszolgáltatások   
1.A.b.2.Máshovánemsoroltkarbantartásiésjavításiszolgáltatások     
1.A.b.3.Szállítás     
1.A.b.4.Utazás    
1.A.b.5.építés-szerelésiszolgáltatások     
1.A.b.6.Biztosításiésnyugdíjszolgáltatások    
1.A.b.7.Pénzügyiszolgáltatások     

1.A.b.7.1Különfelszámítottésmáspénzügyiszolgáltatások     
1.A.b.7.2Apénzügyiközvetítésiszolgáltatásokközvetettenmértdíja(FISIM)

1.A.b.8.Szellemitermékhasználatánakmáshovanemsoroltdíja     
1.A.b.9.Távközlési,számítástechnikaiésinformatikaiszolgáltatások     
1.A.b.10Egyébüzletiszolgáltatások     
1.A.b.11.Személyes,kulturálisésszórakoztatássalkapcsolatosszolgáltatások    
1.A.b.12.Kormányzatiárukésszolgáltatások

1.A.b.4.Utaz�s
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Aszolgáltatásokazáruktólelsősorbantermelésük(megelőziegymegállapodás)ésnemzetközikereskedelmük(egyidejűleg
történikatermeléssel)jellemzőibentérnekel.

AzadatátvételebbenazesetbenisaKSH-tóltörténik.AzutazásadatokfőforrásaaKSHáltalvégzetthatárfelmérés,melynek
soránakülföldrőlhazatérőmagyarokatésahazautazókülföldieketkérdezikmegazutazásokfinanszírozásasoránfelmerült
kiadásokról.Ezkiegészülegyregressziósbecslésselaschengenihatárokra.Atöbbiszolgáltatásadatfőforrásaegyrésztakülke-
reskedelmiszolgáltatásokatnyújtó,illetveigénybevevővállalkozásokáltalkitöltöttkérdőívek,másrésztadminisztratívforrások
(pl.akormányzatiésabiztosításiszolgáltatásokesetében).

Azutazásakorábbiidegenforgalomelnevezéshelyérelépett,mivelezafordításjobbantükröziazinstrumentumangolmeg-
felelőjét(travel),azonbantartalmiváltozásnemtörténtakategóriában.Azutazásadatoknálegyadottidőszakravonatkozóan
egyszerikérdőívesadatfelvételtörténik,mígaszolgáltatás-külkereskedelemrevonatkozóanmárciusbanésszeptemberbenre-
videálódhatnakvisszamenőlegesenazadatok.AzMNBmárciusiésszeptemberipublikációjábanezeketfigyelembeveszi.

Akülkereskedelmitermékforgalombanbeérkezőbérmunkaaszolgáltatásokközöttkerülelszámolásra(lásdMásoktulajdonában
lévőfizikaiinputokonvégzettfeldolgozásiszolgáltatások).Azújmódszertannakmegfelelőenaszolgáltatásokközöttkerülnek
elszámolásraajavításokis,amelyekeztmegelőzőenisaszolgáltatásadatokközöttérkeztekaKSH-tól,deBPM5keretében
átsorolásrakerültekazárukközé.

Aszállítmányozásiszolgáltatásokgyűjtöttadatainazáruforgalomf.o.b./f.o.b.paritásakövetkeztébenmégegypluszkorrekciós
tételisszükséges,hiszenagyűjtöttadatokbancsakazexplicitmódonmegjelenőszállítmányozásidíjaktalálhatóak,azonbanaz
áruforgalomkötöttparitásakövetkeztébenmégimplicitmódonmegjelenőszállítmányozásidíjakkalisszámolnunkkell.Apénzügyi
mérlegbenelszámolandófinanszírozásitételegyenlegétazáruforgalomésahozzákapcsolódószállítmányozásiszolgáltatások
esetébenugyanisaténylegesenszámlázottértékekösszege,azazaszerződésesparitáshatározzameg.Aszerződésesparitásés
af.o.b.paritáskülönbözetébenpedigmegjelennekolyanszállítmányozásitételek,amelyekrezidensekésnemrezidensekközötti
tranzakciókéntszámolandókel.AKSHezenkorrekcióstételekrebecsléstkészít,ésaszállítmányozásiszolgáltatásokközöttadja
átafizetésimérlegrészére.

AK+Feredményeképpenelőállószabadalmakésvédjegyekforgalmaazújmódszertannakmegfelelőenaszolgáltatásokközött
kerülelszámolásraazegyébüzletiszolgáltatásokonbelül.

Hasonlóképpenújelemkéntkerülapénzügyiszolgáltatásokközéafizetettéskapottkamatokbanimplicitemegjelenőszolgál-
tatáselem(FISIM),amelynekazeladójaahitelintézetiszektor,vevőiahitelintézetenkívüliszektorok.Azadatszolgáltatókáltal
jelentettkamatokennekmegfelelőentartalmazzákaFISIMhatását.Tekintve,hogyanemhitelintézetiadatszolgáltatóknem
ismerikahitelintézetekközvetítésidíját,eztközvetlenülnemlehetmegállapítani.Aszámításnemzetgazdaságiszintentörténik,
ajelentettadatokország-,szektor-ésdevizabontásátfigyelembevéve.

Abiztosításiszolgáltatásokelszámolásakorcsakabiztosításidíjbafoglaltszolgáltatás,snemateljesbiztosításidíjkerülelszá-
molásraaszolgáltatásokközött(afennmaradórészamásodlagosjövedelmekközékerül).

Aszolgáltatásadatokmindezekenkívültartalmazzákabecsültprostitúciós„szolgáltatások”adataitis.

Amagánforgalombanbehozottnagyértékűjavakazutazáshelyettazújmódszertanalapjánazárukközöttkerülnekelszámolásra.

elsődleges jövedelmek

1.b. elsődleges jövedelmek
1.B.1.Munkavállalóijövedelmek
1.B.2.Befektetésekjövedelmei
1.B.3.Egyébelsődlegesjövedelmek

Azelsődlegesjövedelmekenbelülmegkülönböztetjükamunkábólszármazójövedelmeket(munkavállalóijövedelmek),abefek-
tetésekjövedelmeit(közvetlentőke-befektetésekhez,portfólióbefektetésekhez,egyébbefektetésekhez,valamintatartalékesz-
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közökhözkapcsolódójövedelmeket),illetveazegyébelsődlegesjövedelmeket.Ajövedelmeket2004ótaeredményszemléletben
számoljukelafizetésimérleg-statisztikákban,mígkorábbanezpénzforgalmiszemléletbentörtént.

Munkavállalói jövedelmek

Itt,az1.B.1soronkellelszámolniarezidensekmunkavállalókéntkapott,illetvenemrezidensmunkavállalókszámárafizetett
bruttójövedelmeket.

Amunkábólszármazójövedelmekrevonatkozóan2008-tólaKSHadminisztratívforrások(személyijövedelemadó,munkaerő-
felmérés,Eurostatadatbázisábanlévőeurópaiországokkeresetadataistb.)alapjánkészítettbecsléséthasználjafelazMNB.
Ezlényegesenmagasabb,mintakorábbiévekbenapénzforgalmiadatokalapjánszámítottértékek(melyekbencsakazadózás
utáninettójövedelemjelenhetettmeg).

Azegyévnélrövidebbideigalkalmazottakdíjazásáravonatkozóadatok3évrevisszamenőlegrevideálódnak,azazazadatatárgy-
évetkövető11.negyedévbenleszvégleges.

Befektetések jövedelmei

1.B.2.Befektetésekjövedelmei
1.B.2.1.Közvetlentőke-befektetésekjövedelmei
1.B.2.2.Portfólióbefektetésekjövedelmei
1.B.2.3.Egyébbefektetésekjövedelmei
1.B.2.4.Tartalékeszközökjövedelmei

Abefektetésekjövedelmeiközötttartjukszámonaközvetlentőke-befektetésekjövedelmeit,aportfólióbefektetésekjövedelmeit,
azegyébbefektetésekjövedelmeit,valamintújdonságkéntaBPM5-benmégmegnemjelenttartalékeszközökjövedelmeit.

A közvetlentőke-befektetésekhez kapcsolódó jövedelmek

1.B.2.1. közvetlentőke-befektetések jövedelmei
1.B.2.1.1.Részesedésekjövedelme

1.B.2.1.1.1.Osztalékokéskvázivállalatokbóltörténőjövedelemkivonás
1.B.2.1.1.2.Újrabefektetettjövedelem

1.B.2.1.2.Adósságtípusúinstrumentumok

Aközvetlentőke-befektetésekjövedelmeitartalmaznakmindenolyanjövedelmet,amelyekrezidensekésnemrezidensekközötti
közvetlentőke-befektetésiviszonyeredményekéntszármazóállománybólkeletkeznek.(Aközvetlentőke-befektetésiviszonytaz
újmódszertanpontosította,eszerintabefektetésiláncolatmeghatározásábanazirányítás[50%feletti]ésabefolyás[10-50%]
szerepénektisztázására,valamintatársvállalatokkalvalóviszony[10%alatti]szabályozásárasorkerült.Atulajdonosirészesedés
helyettaszavazatijogbanvalórészesedésváltakapcsolatkritériumává.Akeretrendszerkiterjedazegyvégsőbefektetőellenőr-
zésealattlévő,deakármásláncolatokonlévővállalatokközöttikapcsolatokra,avállalatcsoportra,amelyösszesvállalataközött
közvetlentőke-befektetésiviszonyállfenn.Azújmódszertanbansokkalnagyobbhangsúlykerültatársvállalatokkalkapcsolatos
tranzakciókéspozíciókelszámolására.)Aközvetlentőke-befektetésekjövedelmeinbelül2013-tóla10%alattitársvállalatokrais
elszámolunkosztalékot,mígújrabefektetettjövedelmetcsaka10%-otelérőszavazatijogutánkellelszámolni.

Aközvetlentőke-befektetésekjövedelmeiarészesedésekjövedelméből,valamintazadósságtípusúinstrumentumokhozkapcso-
lódókamatjövedelmekbőlállnak.Arészesedésekjövedelmetartalmazzaazosztalékotésafiókvállalatokbólkivontjövedelmet,
illetveazújrabefektetettjövedelmet.

osztalékok és kvázi vállalatokból történő jövedelemkivonás

Azosztalékabefektetésektulajdonosánakjárófelosztottjövedelem.Afiókvállalatoktólkivontforrásról,hafeltételezhető,hogy
osztalékjellegű,akkorazadatszolgáltatóekkéntjelentileésígyosztalékkéntszámoljukel.
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Ugyanakkorakivételes(ennagy)kifizetéseket,amelyeketavállalatazeredménytartalékbólfizetarészvényeseinek,vagyha
anormálüzletmenetnélszámítottnálnagyobbazosztalék,nemosztalékként,hanemtőkekivonáskéntkellmegjeleníteni(kiugró
osztalék−superdividend).

Azosztalékotabbanazidőszakbankellelszámolni,amikoratulajdonosokazosztalékmegszavazásáróldöntenek.A2008-tól
bevezetettadatgyűjtésirendszertettelehetővé,hogyahaviésnegyedéveskérdőívekalapjánamegszavazásidőpontjában
kerüljönsorazosztalékelszámolásra.

ApublikációstáblákbanazOsztalékok és kvázi vállalatokból történő jövedelemkivonás soronabevételenarezidensbefektetők
külföldrőlkapottosztaléka,mígakiadásonakülföldibefektetőknekjáróosztaléklátható.

Azosztalékraahaviésanegyedéveskérdőívekből,illetveacsakévesjelentőkeseténazévesadatszolgáltatásokbólleszadat,
amelyetaTÁSA-adatokalapjánteljeskörűsítünk.

újrabefektetett jövedelem 

Azújrabefektetettjövedelemarészvényésegyébtulajdonosirészesedésutánatulajdonosoknakjáró,felosztottjövedelmen
(osztalékon)felülijövedelemrész,azadottidőszakbankeletkezettpozitívvagynegatívadózotteredményésazadottidőszak-
banmegszavazottosztalékkülönbsége.Azévesvállalatibeszámolókelkészültéigazadózotteredményrevonatkozóanbecslés
szerepelafizetésimérleg-statisztikában.

Azeredményszemléletűelszámoláskövetkeztébenarészesedéshezkapcsolódójövedelemértékekizárólagazadottévben
megtermeltjövedelemtőlfügg–lehetnegatívis,haavállalatveszteségesvolt–,tehátfüggetlenatulajdonosokosztalékfizetés
mértékérevonatkozódöntésétől.Azadottidőszakbankeletkezettpozitívvagynegatívkorrigáltadózotteredményésazadott
időszakbanmegszavazottosztalékkülönbségeazújrabefektetettjövedelem.Mivelosztalékotnemcsakazadottidőszakiered-
ményterhérelehetmegszavazni,ezértazújrabefektetettjövedelempozitívvállalatieredménymellettislehetnegatív,kifejezve
aztatényt,hogyatulajdonosavállalatsajáttőkéjévelszemben,aztcsökkentvenövelteavállalatbólkivontjövedelmét.

Azelszámolástechnikájábólkövetkezik,hogyajövedelemmérlegegyenlegétnembefolyásoljaajövedelemfelosztásárólhozott
döntés,mivelellenkezőelőjelleljelenikmegugyanazazösszegosztalékkéntésújrabefektetettjövedelemként.

Anegyedévesadatmegértésébensokszorproblémátokozazújrabefektetett jövedelemszintjénekéven belüli megoszlása.
Azújrabefektetettjövedelemhavi/negyedévesértékemegegyezikazegyhónapra/negyedévrejutórészvényjövedelemnekés
azabbanahónapban/negyedévbenmegszavazottosztaléknakakülönbségével.Arészvénybefektetésekjövedelme(amimeg-
egyezikakorrigáltadózotteredménnyel)forrásáttekintveévesadat,aminekévenbelülimegoszlásátaztfeltételezvehatározzuk
meg,hogyajövedelemnagyjábólegyenletesenkeletkezik.AkülföldiekmagyarországibefektetéseinekjövedelménélaGDP
szezonálismegoszlásáthasználjukfelazelosztáshoz,arezidensekkülföldibefektetéseinélpedigegyenletesen osztjuk szét az 
éves jövedelmet negyedéves, illetve havi adattá.Ezaztjelenti,hogyegyhónapra/negyedévreazévesadattizenketted/negyed
részejut.Ugyanakkorazosztalékotakkorkellelszámolni,amikormegszavazzák.Mivelavállalatoktöbbségenormálüzletiéves,
aközgyűlésekésazosztalékmegszavazásokfőképpáprilis-májusbantörténnekmeg,ezértamásodik negyedévre esik az éves 
osztalékmennyiség döntő része.Emiattnegyedévesbontásbanamásodiknegyedévbenmindignegatívazújrabefektetett
jövedelem,amigyakranmegzavarjaafelhasználókat.Ittishangsúlyozzuk,hogyezanegatívnegyedévesújrabefektetettjöve-
delemkizárólagtechnikaiokokmiattnegatív,ésnincsensemmi„negatív”közgazdaságitartalma.Nemjelentmást,minthogy
„természetesen”nagyobbamásodiknegyedévrejutóosztalék,mintanegyedévrejutórészvényjövedelem.

Arészvény-ésegyébrészesedésjövedelmeinekmeghatározásáhozavállalatijövedelmekmérésébenkétmegközelítésismere-
tes:ajövedelemelszámolásamindeneredményelemet–ígypéldáulazárfolyamnyereséget,illetve-veszteséget,akövetelés
leíráshozkapcsolódóveszteségetis–magábanfoglaló(allinclusiveconcept),illetvecsakazezeknélküli,normálüzletmenethez
kapcsolódóvállalatieredménytfigyelembevevő(currentoperatingperformanceconcept,COPC).Errőlrészleteka2.1.3.5feje-
zetbentalálhatók.2008-igafizetésimérleg-statisztikaamindeneredményelemettartalmazójövedelemelszámolástalkalmazta.
A2008-tólbevezetett,részletesebbinformációkatbegyűjtővállalatikérdőívekrévénváltlehetségesséanormálüzletmenethez
szorosannemkapcsolódójövedelemelemekkiszűrése.
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A módszertan szerint újrabefektetett jövedelmet csak a közvetlen befektetőnek járó 10%-nál nagyobb szavazati erő után kell 
elszámolni. sem a kereszttulajdonlás, sem a társvállalatok esetén nem kell újrabefektetett jövedelmet elszámolni.

A tulajdonosi láncon (közvetett tulajdonlás után) keletkező jövedelem elszámolása

Azújrabefektettjövedelemelszámolásnakugyanakkortartalmazniakellatulajdonosilánconvégighaladvaaközvetetttulajdon
után„járó”újrabefektettjövedelmetis.Aközvetetttulajdonután„járó”újrabefektettjövedelemelszámolásánakmegvalósí-
tásáhozelsőlépéskéntakülfölditulajdonbanlévőanyavállalatokraakülföldileányvállalatoktóljutójövedelmetszámoljukel.

Aközvetetttulajdonlásutánjárójövedelemakülföldileányvállalatkifizetettosztalékkal(osztalékelőleggel)csökkentettmegter-
meltjövedelmébőlakülföldianyavállalatrajutórész.(Amegtermeltjövedelmetazértakifizetettosztalékkal−osztalékelőleggel
−kellcsökkenteni,mertcsakaténylegesenkifizetettosztalék−osztalékelőleg−jelenikmegazanyavállalatnáljövedelemként.)
Afentimódonmeghatározottjövedelmetaközvetlentőkebefektetésekjövedelme,részvényésegyébjövedelem,újrabefektetett
jövedelemsoronkiadásioldalonszámoljukel.

Azújrabefektetettjövedelemadózotteredményún.COPC-korrekciókomponenséreazévesvállalatibeszámolókalapjánkészülő
évesadatszolgáltatásokbólésatársaságiadó-bevallásokadataibólleszadatatárgyévetkövetőszeptembervégére,amelyet
atársaságiadó-bevallásokalapjánteljeskörűsítünk.Atárgyévetkövetőévszeptembervégéigarészesedésekjövedelmének
ezenkomponenseiegyüttbecsültadatok.

Az adósság típusú eszközökhöz kapcsolódó kamatjövedelmek 

Aközvetlentőke-befektetésenbelülatulajdonosirészesedésenkívüliegyébkövetelésekenéstartozásokonkeletkezőkamattípusú
jövedelmekazeredményszemléletűelszámolásnakmegfelelőenfolyamatosjövedelemáramláskéntjelennekmegafolyófizetési
mérlegben.Azadottidőszakraelszámolt,demégkinemfizetettkamatokamegfelelőinstrumentumkövetelésvagy-tartozás
soránezzelpárhuzamosanállománynövekedéskéntkerülnekelszámolásra.Akamatfizetés(pénzügyirendezés)időpontjábanaz
adottpénzügyieszközönpedigállománycsökkentőtranzakciótmutatkiastatisztikaapénzügyimérlegben.

Azegyébjövedelmektartalmazzákahitelekre,ahitelviszonytmegtestesítőértékpapír-követelésekreéstartozásokraelhatárolt
kamatokat,továbbáazelszámolási,cash-poolszámlákrakapottésfizetettkamatokat.Abevételekmindigakövetelésekhez
kapcsolódó,mígakiadásokatartozáshozkapcsolódókamatokatmutatják.

Ajövedelmeketazalapjánismegbontjuk,hogyakamatalapjáulszolgálókövetelésvagytartozásazállományistatisztikákban
melyikirányúbefektetésen(Magyarországonvagykülföldön)kerültelszámolásra.

Ugyanakkorapénzügyiközvetítőkközöttiadósságtípusújövedelemnemrészeaközvetlentőke-befektetésekjövedelmének,
azokataportfólió,vagyazegyébbefektetésekjövedelmeiközöttkellelszámolni.

Akamatjövedelmeketahaviésanegyedévesadatszolgáltatásokalapjánszámoljukel.

A portfólióbefektetések jövedelmei

1.B.2.2.Portfólióbefektetésekjövedelmei
1.B.2.2.1.Részvényekésbefektetésijegyekjövedelmei

1.B.2.2.1.1.Részvények
1.B.2.2.1.2.Befektetésijegyek

1.B.2.2.1.2.1.Osztalékok
1.B.2.2.1.2.2.Újrabefektetettjövedelem

1.B.2.2.2.Hitelviszonytmegtestesítőértékpapírok
1.B.2.2.2.1.Egyévnélnemhosszabblejáratú
1.B.2.2.2.2.éventúlilejáratú
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Aportfólióbefektetésekjövedelmeiközötta10%alattitulajdonihányaddalrendelkezővállalatcsoportonkívülitőzsdeiéstőzsdén
kívülirészvényekpénzügyilegrendezettosztalékát,abefektetésijegyekosztalékátésújrabefektetettjövedelmét,továbbáaz
eredetilejáratukszerintegyévnélnemhosszabbéséventúlihitelviszonytmegtestesítőértékpapírokkamatjövedelmeitmutatjuk
kirezidensszektoronkéntibontásban.

Bevételioldalonarezidensektulajdonábanlévőkülföldiértékpapírok,kiadásioldalonpedigakülföldiektulajdonábanlévő
magyarértékpapírokjövedelmeitszámoljukel.

Aportfólióbefektetésekjövedelmeit–aváltókkivételével−azértékpapír-statisztikábólvesszükát.Aváltókmegfigyeléseafi-
zetésimérleg-adatgyűjtésekből,közvetlenvállalatikérdőíveksegítségéveltörténik.

A10%alattitulajdonosirészesedéstmegtestesítőrészvényekjövedelmeinekelszámolásáraazosztalékkifizetésénekidőpont-
jábankerülsor,újrabefektetettjövedelmeketittnemszámolunkel.

Apénzpiaci-ésegyébbefektetésialapokbefektetésijegyeinekidőarányosjövedelmeitújrabefektetettjövedelemkéntmutatjuk
ki.Azosztalékkifizetésekorazújrabefektetettjövedelmetazosztalékösszegévelcsökkentjük.

Azegyévnélnemhosszabberedetilejáratúhitelviszonytmegtestesítőértékpapírokkamataiközöttakorábbanpénzpiacieszközök
közöttkimutatottkincstárjegyek,rövidkötvényekstb.,mígazéventúlipapírokjövedelmeiközöttakorábbikötvénysorokon
elszámolteredményszemléletűkamatokjelennekmeg.

Az egyéb befektetések jövedelmei

1.B.2.3.Egyébbefektetésekjövedelmei
1.B.2.3.1.Kvázivállalatokbóltörténőjövedelemkivonás
1.B.2.3.2.Kamat
1.B.2.3.3.Biztosítások,nyugdíjrendszerekésszabványosítottgaranciákbiztosítottainaktulajdonosijövedelmei

Azegyébbefektetésekjövedelmeinekdöntőrészétanemértékpapírbanmegtestesülőkövetelésekrejárókamatbevételekés
atartozásokrafizetendőkamatkiadásokteszikki.Ilyenkamatozóinstrumentumokakülönfélehitelek,betétek,folyószámlák.

Ittmutatjuka10%alatti,nemértékpapírbanmegtestesülő,vállalatcsoportonkívülibefektetésekjövedelmeit,továbbáabizto-
sítottak,nyugdíj-ésszabványosítottgarancia-rendszerekbenrésztvevőktulajdonosijövedelmeitis.

Azeredményszemléletűkamatokatapénzügyiközvetítésiszolgáltatásokközvetettenmértdíja(angolrövidítésselFISIM)nélkül
mutatjukki,dekülöntáblábanrezidensszektoronkéntibontásbanbemutatjukennekösszegét,valamintateljeseredmény-
szemléletűkamatotis.A2.keretesírásbantalálhatópéldaaFISIMelszámolására.

Azadatokforrásátazérintettgazdaságiszereplőkhaviésnegyedévesjelentéseiszolgáltatják.

Aháztartásokjövedelembevételeiés-kiadásaiazegyesjegybankokésaBISáltalrendelkezésünkrebocsátottadatokalapján,
valamintamagyarmagánszemélyekéveskamatjövedelmeirőlinformációtszolgáltatóországokáltalaNAVrészérea2003/48/
EKtanácsiirányelvalapjánátadottadatokfelhasználásávalkészülnek.

A tartalékeszközök jövedelmei

1.B.2.4.ATartalékeszközökjövedelmeivalamennyijegybankitartalékeszközeredményszemléletűkamatbevételétmutatja.
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egyéb elsődleges jövedelmek

1.B.3.Egyébelsődlegesjövedelmek
1.B.3.1.Támogatások,termelésiésimportadók

1.B.3.1.1.Államháztartás
1.B.3.1.2.Egyébszektorok

1.B.3.2.Bérletidíjak

IdekerültátakorábbiviszonzatlanfolyótranszferekközülazEU-transzferekegyrésze,atermék-éstermelésiadók,illetve
támogatások,valamintegyesbérletidíjakis.Ezekabérletidíjakatermészetierőforrások(föld,halászatijogok,erdő,legelő,
folyóvizek)tulajdonosánakjáró,atermészetierőforrásrövididőszakratörténőrendelkezésrebocsátásábólszármazójövedelmek.
Azeurópaiunióstranszferekrőla2.1.3.6.alfejezetbenolvashatbővebben.

Másodlagos jövedelmek

1.C.Másodlagosjövedelmek
1.C.1.Államháztartás(S.13)
1.C.2.Egyébszektorok(S.1-S.13)
1.C.3.Nyugdíjjogosultságokmiattikorrekció

Amásodlagosjövedelmekközvetlenülarendelkezésreállójövedelemnagyságátérintik.Egyarántölthetnekpénzbelivagydologi
formát.Általábankisösszegű,rendszeresátutalásokrólvanszó.

AzállamháztartásésalakosságmásodlagosjövedelmeireaKSHszolgáltatadatokat(segélyszállítmányokakülkereskedelmi
termékforgalmistatisztikából),mígatöbbiszektoresetébenaKSHadatszolgáltatásamellettaközvetlenvállalatijelentésekből
származóadatokkerülnekbeafizetésimérlegbe.

Afizetésimérleg2009szeptemberéigazEurópaiUniótólkapottátutalásokatpénzforgalmiszemléletbentartalmazta,azaz
aBizottságtólérkezőforrásokbeérkezésükidőpontjábanegyébelsődlegesjövedelemként,másodlagosjövedelemkéntvagy
tőketranszferbevételkéntkerültekelszámolásra.Ekkorazonbaneterületeniseredményszemléletűelszámolásratértünkát,
amiaztjelenti,hogyazEU-transzfereketafelhasználásukidőpontjábanszámoljukel.Eztazelszámolást2004-igvisszamenőle-
gesenvezettükátazadatokon.Egymásikfontosváltozásazadatokszektorbontásátérintette:azEU-transzfereketközvetlenül
avégsőkedvezményezettbevételekéntkellelszámolni.Mindezigazazelsődlegesjövedelmekközöttszereplő,EurópaiUniótól
kapottátutalásokrais.

AKSHamunkavállalóijövedelmekhezkapcsolódómásodlagosjövedelmeket(jövedelem-ésvagyonadók,TB-hozzájárulások,
munkavállalóihazautalások,illetvepénzbenitársadalmijuttatások)arevízióspolitikájaszerintcsak3évutántekintivéglegesnek,
vagyisatárgyévetkövető11.negyedévben,addigazokadataimódosulhatnak.

2.1.2.2. tőkemérleg

2.Tőkemérleg(2.1+2.2) 
2.1.Nemtermelt,nempénzügyijavakforgalma 
2.2.Tőketranszferek 

2.2.1.Államháztartásviszonzatlantőketranszferei 
2.2.2.Egyébszektorokviszonzatlantőketranszferei
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Afelhalmozásiszámlákrészétképezőtőkemérlegegyrésztaviszonzatlantőkeátutalásokat,másrésztanemtermelt,nempénz-
ügyieszközöktulajdonjogánakértékesítéséhezkapcsolódótranzakciókattartalmazza.Afolyófizetésimérlegésatőkemérleg
együttesegyenlegeazországkülfölddelszembenifinanszírozásiigényétvagyfinanszírozásiképességétfejeziki.

nem termelt, nem pénzügyi eszközök forgalma

Etételazimmateriálisvagyonelemek(természetierőforrások,szerződések,lízingek,licencek,marketingeszközökésgoodwill)
tulajdonjogánakadásvételéhezkapcsolódótranzakciókelszámolásáraszolgál.Alegfontosabbváltozásakorábbimódszertanhoz
képest,hogymostmárnemittjelenikmegaszellemitulajdonjogok(szabadalmakésszerzőijogokstb.)adásvétele,hanem
átkerülamegfelelőszolgáltatáskategóriába.

AzadatokforrásátakülfölddelkapcsolatbanállógazdaságiszereplőkáltalazMNBrészérenyújtottközvetlenjelentésekadják.
EzértezekreazadatokraazMNBfizetésimérleg-statisztikájánaknormálrevízióspolitikájaazirányadó,amelyrőlrészletesleírás
a2.3.Revízióspolitikafejezetbentalálható.

tőketranszferek

Tőketranszferkéntaberuházásitámogatásokat,azingyenesenjuttatottállóeszközöket,illetveazonadósságelengedéstszámoljuk
el,amelyazadóséshitelezőközöttikölcsönösmegállapodásalapjántörténik.Atőketranszferatranzakcióbanrésztvevőfelek
reálvagypénzügyivagyonánakállományátváltoztatjameg.Sbárnemkizárólagosjellemzőjük,deatőketranszferekáltalában
nagyösszegű,nemrendszeresátutalások.

AzállamháztartásesetébenaKSHjelentésebiztosítjaazadatforrást,mígazegyébszektoroknálagazdaságiszereplőkközvetlen
adatszolgáltatásai.AzittelszámoltEU-transzferekkelkapcsolatosinformációkatlásdaMásodlagosjövedelmekalfejezetalatt.

AtőketranszferadatokjelentősrészétaKSHadjaátazMNB-nek,ígyarevízióspolitikájanémilegeltérazMNBáltalánosrevíziós
politikájától.AzévesadatokmárciusbanésszeptemberbenrevideálódnakazEDPjelentésösszeállításamiatt,általánosrevízióra
3évigvanmód.Anegyedévesadatokatárgyévnegyedéveirevonatkozóanvisszamenőlegmindennegyedévbenrevideálhatók,
ezekúj,pontosabbinformációkvagyhibajavításmiattkövetkezhetnekbe.

Ezentúlmenőenalkalmivagynagyrevíziókraissorkerülhet,újmódszertanielőírások,fogalmak,újosztályozásokstb.beveze-
tésekor,ezekrenincssemgyakoriság,semidőszakikorlátmeghatározva.

2.1.2.3. A pénzügyi mérleg és a külfölddel szembeni befektetési pozíció

3. A pénzügyi mérleg (nettó követelés) (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)
3.1.Közvetlentőke-befektetések(nettókövetelés)
3.2.Portfólióbefektetések(nettókövetelés)
3.3.Pénzügyiderivatívákésmunkavállalóirészvényopciók(nettókövetelés)
3.4.Egyébbefektetések(nettókövetelés)
3.5.Tartalékeszközök

A pénzügyi mérlegegyfelőlaztmutatja,hogyafolyófizetésimérlegésatőkemérlegegyüttesaktívuma(nettófinanszírozási 
képesség)milyenpénzügyieszközökváltozásábantestesülmeg,illetvehiányát(nettófinanszírozásiigény)melypénzügyieszközök
finanszírozzák.Funkcionálisbontásbantartalmazzaatőkeműveleteket,azazmegkülönböztetiaközvetlentőke-befektetésekhez,
aportfólióbefektetésekhez,apénzügyiderivatívákhozésmunkavállalóirészvényopciókhoz,azegyébbefektetésekhezésatar-
talékeszközökhözkapcsolódótranzakciókat.Afolyófizetésimérlegésatőkemérlegegyüttesaktívuma/passzívumaelméletben
megegyezikapénzügyimérlegegyenlegével,agyakorlatbanaNEOközöttükazeltérés.

Apénzügyimérlegbőlmásfelőlazislátható,hogymilyenmódontörténikafolyóéstőkemérlegbenszereplőtranzakciókfinan-
szírozása.Hapéldáulafolyófizetésimérlegésatőkemérlegegyenlegedeficites(azazafinanszírozásiképességnegatív,finanszí-
rozásiigénylépfel),akkorapénzügyimérlegalapjánarezidensgazdasághiteltveszfelnemrezidensektől(valamely−esetleg
több−pénzügyi instrumentumnettókövetelésétkellcsökkenteni,vagyatartalékeszközöketkell igénybevenni).Ellenkező
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esetben,amennyibenafolyófizetésiéstőkemérlegegyenlegealapjánanemrezidensekkelszembeninettófinanszírozásiképes-
ségpozitív,akkorapénzügyimérlegalapjánarezidensgazdaságugyanakkoramértékűnettóhiteltnyújtottanemrezidensek 
számára.

Afizetésimérleg-módszertanatartalékeszközökközéazonlikvideszközöketsoroljabe,amelyekamonetárishatóságáltalel-
lenőrzöttekésszámáraazonnalelérhetők:fizetésiproblémákeseténközvetlenülfizetésrefordíthatók,illetveközvetettmódon
–devizapiaciintervencióútjánanemzetivalutaárfolyamánakbefolyásolásával–felhasználhatókezenfizetésinehézségekinten-
zitásánakcsökkentésére,vagyezektőleltérőegyébcélokraszabadonigénybevehetők.Afizetésimérlegtartalékeszközöknélküli
egyenlegemutatjameg,hogytöbbletvagyhiánykeletkezettafinanszírozásban,ésazegyenlegnekmegfelelőenatartalékok
szintjénekváltozásávalállvisszaazegyensúly.(Afolyamatjólnyomonkövethetőafüggelékbentalálhatópéldában,amelyben
azolvasóvégigkövethetiegyidőszakfizetésimérlegénekösszeállítását.)

A külfölddel szembeni befektetési pozíció pénzügyiinstrumentumokszerintiszerkezetemegegyezikapénzügyimérlegszerke-
zetével,ésösszhangbanvanafolyófizetésimérlegbefektetésekjövedelmekategóriájánakcsoportosításával.Ezzelbiztosítható
aforgalmiésállományiadatokközöttiösszhang,illetveazegyesbefektetésikategóriákhozkapcsolódójövedelmekkonzisztens
elszámolása.

Apublikáltállományitáblázatapénzügyimérlegstruktúrájánakmegfelelőpénzügyiinstrumentumokattartalmazza:

1.aközvetlentőke-befektetéseket(részesedések;egyébtőke),

2.aportfólióbefektetéseket(részvényésegyébrészesedés,kötvények,pénzpiacieszközök),

3.apénzügyiderivatívákatésmunkavállalóirészvényopciókat,

4.azeredetilejáratszerintbontottegyébbefektetéseket,

5.atartalékeszközöket(ebből:monetárisarany).

ApénzügyimérleginstrumentumainakadatforrásaaMNBáltalelőírtadatszolgáltatóikérdőívek,ezértezekesetébenazMNB
fizetésimérleg-statisztikájánaknormálrevízióspolitikájaazirányadó,melyrőlrészletesleírása2.3.Revízióspolitikafejezetben
található.

közvetlentőke-befektetések

Amódszertaniváltozásokegyiklényegeselemeaközvetlentőke-befektetési viszony keretrendszerének világosabb, pontosí-
tott meghatározásakülönöstekintettelazirányítás(50%felettiszavazatierő)ésabefolyás(10−50%szavazatierő)szerepének
tisztázásáraabefektetésiláncmeghatározásábanésatársvállalatokkalvalóviszony(10%alattiszavazatierő)szabályozása.
Atulajdonosirészesedéshelyettaszavazatierőbenvalórészesedésváltaközvetlentőke-befektetés-kapcsolatkritériumává.
Akeretrendszerkiterjedazegyvégsőbefektetőellenőrzésealattlévő,deakármásláncolatokonlévővállalatokközöttikap-
csolatokra,avállalatcsoportra,amelyösszesvállalataközöttközvetlentőke-befektetésiviszonyállfenn.Azújmódszertanban
sokkalnagyobbhangsúlykerültatársvállalatokkalkapcsolatostranzakciókéspozíciókelszámolására, illetveelkülönítésére
apublikációkban.Megnőttavállalatimérlegadatokfelhasználásánakszerepe.Légyegeskülönbség,hogyavállalatcsoportba
tartozó10%alattiszavazatijogokisaközvetlentőkebefektetésekenbelülkerülnekelszámolásra(részesedéstársvállalatokban).

Aváltozásoknagyrészeazadatokkorábbinálrészletesebb,újmegbontásokattartalmazóprezentációjábanmutatkozikmeg
(pl.részesedésekleányvállalatban,akereszttulajdonlás[részesedésazanyavállalatban]ésatársvállalatokközöttitranzakciók/
pozíciókkülönsorontörténőbemutatásával).Afizetésimérleg-statisztikastandardprezentációjábaakövetelés-tartozásszerinti
megbontáskerültbeillesztésreabefektetésirányaszerintimegbontáskiegészítőjellegűmegjelenítésemellett.

A közvetlentőke-befektetéseknél az új módszertan adatait visszavezetni nem lehet, hiszen sem a szavazati jog adott száza-
lékának meglétét időben visszavezetni, sem a vállalatcsoport tagjait nem lehet időben visszafelé másképp besorolni. ezért 
ezekben az idősorokban sortörés következhet be.
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közvetlentőke-befektetések követelés-tartozás szerinti megbontása:

3.1. közvetlentőke-befektetések, nettó követelés     
3.1.k.Közvetlentőke-befektetések,követelésekösszesen    

3.1.1.k.Részesedések    
3.1.1.1.k.Részvényésegyébrészesedés    

3.1.1.1.1.k.Közvetlentőke-befektetéssellétrehozottvállalatokban    
3.1.1.1.2.k.Közvetlentőke-befektetőkben(kereszttulajdonlás)    
3.1.1.1.3.k.Társvállalatokban    

3.1.1.2.k.Jövedelmekújrabefektetése    
3.1.2.k.Adósságtípusúinstrumentumok    

3.1.2.1.k.Közvetlentőke-befektetéssellétrehozottvállalatokkal    
3.1.2.2.k.Közvetlentőke-befektetőkkel(kereszttulajdonlás)    
3.1.2.3.k.Társvállalatokkal   

3.1.t.Közvetlentőke-befektetések,tartozásokösszesen    
3.1.1.t.Részesedések    

3.1.1.1.t.Részvényésegyébrészesedés    
3.1.1.1.1.t.Közvetlentőke-befektetéssellétrehozottvállalatokban    
3.1.1.1.2.t.Közvetlentőke-befektetőkben(kereszttulajdonlás)    
3.1.1.1.3.t.Társvállalatokban    

3.1.1.2.t.Jövedelmekújrabefektetése    
3.1.2.t.Adósságtípusúinstrumentumok    

3.1.2.1.t.Közvetlentőke-befektetéssellétrehozottvállalatokkal    
3.1.2.2.t.Közvetlentőke-befektetőkkel(kereszttulajdonlás)    
3.1.2.3.t.Társvállalatokkal 

Ígyafizetésimérlegbenaközvetlentőke-befektetéseknélis,azalapvetőmegbontásakövetelés-tartozásszerinti.Akövetelés-
tartozásszerintimegbontásbanaggregálásrakerülmindentartozásésmindenkövetelés.Emellettapublikációkbanmegmarad
továbbraisabefektetésirányaszerintibesorolásis.Akorábbiakhozképestakülönbségaz,hogyatársvállalatokközöttitranzakciók
éspozíciókközülanemrezidensvégsőbefektetővelrendelkezőkkerülnekakülföldiekMagyarországibefektetéseiközé,míg
arezidensvégsőbefektetővelrendelkezőkarezidensekkülföldibefektetéseiközé.Azontársvállalatoknak,akineknemismert
vagynincsvégsőbefektetőjük,atartozásaiakülföldiekmagyarországibefektetéseiközékerülnek,mígaköveteléseiarezidensek
külföldibefektetéseiközé.Abefektetésirányaszerintimegbontásbanakereszttulajdonlás,ésabefektetésiirányokkalellentétes
irányútársvállalatitőkemozgásokcsökkentikanettóbefektetésnagyságát.

közvetlentőke-befektetések befektetések iránya szerinti megbontás:

3.1.ki közvetlentőke-befektetések külföldön 
3.1.1.kiRészesedések

3.1.1.1.kiRészvényésegyébrészesedés,egyenleg–csaktranzakciók
3.1.1.1.1.kiRészvényésegyébrészesedések–közvetlentőke-befektetéssellétrehozottvállalatokban
3.1.1.1.2.kiRészvényésegyébrészesedések–társvállalatokban(avégsőbefektetőrezidens)

3.1.1.2.kiJövedelmekújrabefektetése–csaktranzakciók
3.1.2.kiAdósságtípusúinstrumentumok

3.1.2.1.kiAdósságtípusúinstrumentumok,követelés
3.1.2.1.1.kiAdósságtípusúinstrumentumok−közvetlentőke-befektetéssellétrehozottvállalatokkal
3.1.2.1.2.kiAdósságtípusúinstrumentumok−társvállalatokkal(avégsőbefektetőrezidens)

3.1.2.2.kiAdósságtípusúinstrumentumok,tartozás
3.1.2.2.1.kiAdósságtípusúinstrumentumok−közvetlentőke-befektetéssellétrehozottvállalatokkal
3.1.2.2.2.kiAdósságtípusúinstrumentumok−társvállalatokkal(avégsőbefektetőrezidens)

3.1.ki
3.1.1.ki
3.1.1.1.ki
3.1.1.1.1.ki
3.1.1.1.2.ki
3.1.1.2.ki
3.1.2.ki
3.1.2.1.ki
3.1.2.1.1.ki
3.1.2.1.2.ki
3.1.2.2.ki
3.1.2.2.1.ki
3.1.2.2.2.ki
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3.1.be közvetlentőke-befektetések Magyarországon 
3.1.1.beRészesedések

3.1.1.1.beRészvényésegyébrészesedés,egyenleg–csaktranzakciók
3.1.1.1.1.beRészvényésegyébrészesedések−közvetlentőke-befektetéssellétrehozottvállalatokban
3.1.1.1.2.beRészvényésegyébrészesedések−társvállalatokban(avégsőbefektetőnemrezidens)

3.1.1.2.beJövedelmekújrabefektetése–csaktranzakciók
3.1.2.beAdósságtípusúinstrumentumok

3.1.2.1.beAdósságtípusúinstrumentumok,követelés
3.1.2.1.1.beAdósságtípusúinstrumentumok−közvetlentőke-befektetéssellétrehozottvállalatokkal
3.1.2.1.2.beAdósságtípusúinstrumentumok−társvállalatokkal(avégsőbefektetőnemrezidens)

3.1.2.2.beAdósságtípusúinstrumentumok,tartozás
3.1.2.2.1.beAdósságtípusúinstrumentumok−közvetlentőke-befektetéssellétrehozottvállalatokkal
3.1.2.2.2.beAdósságtípusúinstrumentumok−társvállalatokkal(avégsőbefektetőnemrezidens)

Aközvetlentőke-befektetéseketérintikleginkábbaglobalizációokoztastatisztikáttorzítóhatások,amelyeketazújmódszertani
ajánlásokszerintcélszerűelkülöníteni.Aközvetlentőke-befektetésekadatainakelemzőitazérdeklilegfőképpen,hogyastatiszti-
kábanmegjelenőbefektetésekközülmekkoraafrisstőkebeáramlás,amelyaztánkifejtimunkahelyteremtő,újtudást(know-how)
adó,gazdaságbővítőhatását.Aglobalizációkövetkezményekéntazonbanegyretöbbazolyantranzakció,amiugyanannakatő-
kénekegyikországbólamásikbaáthelyezésevalamilyenmultinacionálisvállalatiszintűoptimalizációvagyszakosodás,valamely
egyébmegfontoláskövetkeztében.Jellemzőazis,hogyezekbenatőkeáthelyezésekbenelmosódikahatárarészvénybefektetések
ésazadósságtípusúinstrumentumokközött.Sokesetbenrészvénybefektetésérkezikazországbaéshitelkéntmegytovább
atőkeegymásikkülföldileányvállalatba.Ezértbizonyosszempontbólérdemesebblehetazaggregáltadatotelemezniésnem
azinstrumentumbontást,mertazaggregátumbankinettózódnakazinstrumentumokközöttitőkeátrendezések.

Statisztikaiszempontbóléppenafriss,gazdaságbővítőhatásátkifejtőtőkebefektetésaz,amitnehézdefiniálni,elkülöníteni,
amirőlígynemlehetadatotgyűjteni.Ezértanemzetközimódszertanimegközelítésazellenkezőiránybaindult:abefektetések
adatábólmegpróbálunkmindenolyatelkülöníteni,amirőltudjuk,hogyamagyargazdaságotnemérintőtőke,ésamaradékról
mondjukazt,hogyezálllegközelebbahhoz,amiaz„igazi”közvetlentőke-befektetés.

Azelkülönítendőrészekközöttelsődlegesaszerepeaspeciális célú vállalatok (scv) tevékenységének az elkülönítése(lásd
a2.1.3.1.fejezetet).Magyarországonmár2006-tólúgyközöljükafizetésimérleg–ésbenneaközvetlentőke-befektetésadatokat,
hogyelérhetőazSCV-knélküliadat,illetveazSCV-ketistartalmazóadat.Azújmódszertanbevezetésévelmármindenországnakel
kellkülöníteniaspeciáliscélúvállalatoktranzakcióitéspozícióit,ígyazegyesországokadataijobbanösszehasonlíthatóklesznek.

Az átfolyó tőke és az eszközportfólió átrendezés(arészletesleírástlásda2.1.3.2.fejezetben)kétolyanjelenség,amelyazSCV
nélküli,normálvállalatikörönbelülokoztorzítástazadatokban.Olyannagymértékűtőkemozgásoktartoznakide,amelyek
amultinacionálisvállalatonbelüláramlanakegyikországbólamásikba,anélkül,hogyannakközgazdaságihatásakeletkezneaz
országban.Magyarországonamagyargazdaságkisméretébőlésegy-egymultinacionálisvállalatnagyságábólkövetkezőenezen
vállalatoktőkeáthelyezésitranzakcióinaknagyságaolymértékbentorzítjaazadatokat,hogyhanemkülönítenénkelőket,nem
lennénekértelmezhetőkapublikálttranzakciók.2008-igvisszamenőenpublikáljukazátfolyótőkeéseszközportfólióátrendezés
tranzakciókat,illetveazezektőlmegtisztítottközvetlentőke-befektetésadatokat.

Anemzetközimódszertaniajánlásokszerintelkülöníthetőekahatáron átnyúló egyesülések és felvásárlások(mergersand
acquisitions,M&A)is,mertezekkelsemkeletkezikújtőke,hanemazeddigitőkebefektetéseknekleszújtulajdonosa.Azúj
módszertanbevezetésévelanemzetköziintézményekegyelőreönkéntes alapon kérnek adatokat a részvénybefektetéseken 
belüli határon átnyúló egyesülésekről és felvásárlásokról.2008-tólakülföldibefektetőkközöttitulajdonoscseréktranzakcióként 
kerülnekelszámolásra(egyikbefektetőeseténállománynövekedésként,amásikbefektetőeseténpedigállománycsökkenésként),
illetvetranzakciókéntszámoljukelahatáronátnyúlóegyesüléseketis,azonbanezeketazaggregáltszámbannemkülönítettükel.

3.1.be
3.1.1.be
3.1.1.1.be
3.1.1.1.1.be
3.1.1.1.2.be
3.1.1.2.be
3.1.2.be
3.1.2.1.be
3.1.2.1.1.be
3.1.2.1.2.be
3.1.2.2.be
3.1.2.2.1.be
3.1.2.2.2.be
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részesedések (korábban részvény és egyéb részesedés)

•  Közvetlentőke-befektetések külföldön − részesedés soron számoljukelarezidensbefektetőkülföldivállalatbantörténőjegyzett
tőkeéstőketartalékemelését,illetvecsökkentését,továbbáhaarezidensbefektetőnemrezidenstársaságbanrészesedést
szerezvagyértékesít.Ittkerülpublikálásraanemrezidensérdekeltségrezidensbefektetőbentörténő10%alattirészesedés
szerzése,ésértékesítéseis(kereszttulajdonlás).Akapottkiugróosztalékmiattitőkekivonásokatisezenafizetésimérlegsoron
rögzítjük.

•  Közvetlentőke-befektetések Magyarországon −részesedés soronszámoljukelakülföldibefektetőMagyarországonlétreho-
zottvállalatbantörténőjegyzetttőkeéstőketartalékemelését,illetvecsökkentését,továbbáhaakülföldibefektetőrezidens
társaságbanrészesedéstszerezvagyértékesít.Ittkerülpublikálásraamagyarországivállalatkülföldibefektetőbentörténő
10%alattirészesedésszerzése,ésértékesítéseis(kereszttulajdonlás).Afizetettkiugróosztalékmiattitőkekivonásokatisezen
afizetésimérlegsoronrögzítjük.

Arészesedéssoronszámoljukelazingatlanbefektetéseketis,becslésalapján.Avállalatcsoportonbelüliadósságelengedéseket
isaközvetlentőke-befektetésekrészesedéseksoronkellelszámolni,mígavállalatcsoportonkívüliekettőketranszferként.

Arészesedésköveteléséstartozásállományokértékeléseatőzsdeivállalatokesetébenpiaciértékentörténik,anemtőzsdei
vállalatokeseténazértékelésalapjaarezidensekkülföldibefektetésénélakülföldivállalkozás,anemrezidensekmagyarországi
befektetésénélpedigamagyarvállalkozásmérlegébenszereplősajáttőke.

Aközvetlentőke-befektetésekrészesedésektranzakciósadataihaviésnegyedévesadatszolgáltatóikérdőíveken,mígazállományi
adatokéveskérdőívenalapulnak.Azéveskérdőívekalapjánbecslünktranzakciósadatokatis.

A Közvetlentőke-befektetések Magyarországonrészesedésekformájábanmegvalósultbefektetésekállományánálakérdőívek
adataitteljeskörűsítjükazoncégekadataival,amelyekeseténatársaságiadóbevallás(TÁSA)adatbázisábananemrezidenstulaj-
donihányadeléria10%-ot,deacégnemküldöttéveskérdőívet.Amagyarokkülföldibefektetéseinélakérdőívértékhatárának4 
ugyanakkorolyanalacsonyhatárértéketalkalmazunk,amiaztjelenti,hogygyakorlatilagteljeskörűamegfigyelés,nemjelent
torzítást,hogyittnincsolyankülsőadatforrás,amialapjánteljeskörűsítenilehetneakérdőívekadatait. A Közvetlentőke-befek-
tetések Magyarországon−részesedésállományoknálkerülkimutatásraaközvetetttulajdonlásmiattkeletkezettjövedelmekből
kumuláltállomány.

Jövedelmek újrabefektetése

A közvetlentőke-befektetések külföldönjövedelmekújrabefektetéseegyenlegkéntkimutatottértékemegegyezikafolyófizetési
mérlegbenbevételkéntelszámoltújrabefektetettjövedelemmel,mígaKözvetlentőke-befektetésekMagyarországonjövedelmek 
újrabefektetéseegyenlegénekértékeafolyófizetésimérlegbenkiadáskéntelszámoltújrabefektetettjövedelemmelegyezikmeg.

Jövedelmekújrabefektetésétcsaka10%-otelérőszavazatijogutánkellelszámolni,sematársvállalatokközöttikapcsolatokban,
semakereszttulajdonláseseténnemkellújrabefektetettjövedelmetelszámolni.

AjövedelmekújrabefektetésébenszereplőazadózotteredménynagyságátkorrigálóCOPC-korrekcióval(errőlrészletesenlásd
a2.1.3.5.fejezetet)azonosösszegben,deellentéteselőjellelarészesedésekenárváltozást,devizaárfolyamváltozástvagyegyéb
állományváltozástszámolunkelakorrekciótípusátólfüggően.

Az adósság típusú instrumentumok

Akategóriatartalmaugyanazmaradt,mintarégimódszertanszerintielnevezésnél:egyéb tőke(mégrégebbiközkedveltelneve-
zésevoltakategóriánakatulajdonosi hitelek).Azelnevezésjelöli,hogyittazügyletekjellegeadósságtípusú:azaztartalmazza
ahiteleket,hitelviszonytmegtestesítőértékpapírokat(demárnemcsakatulajdonosihiteleket,hanemaközvetlentőke-befek-

410millióforint
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tetésiviszonyon(vállalatcsoporton)belülicsoporttagokközöttihiteleketis.Idesoroljuktovábbáazosztalékmiattiköveteléseket,
tartozásokat,avállalatcsoportonbelülinapipénzügyielszámolásokkeretébenmozgórövidlejáratúpénzeket(cash-pooling,zero
balancing),akereskedelmihiteleketésideértveabefizetett,debenemjegyzetttőkemiattitartozásokatésköveteléseketis5.

Az adósság típusú instrumentumoknálaforgalmiésállományiadatokahaviésanegyedéveskérdőívekalapjánállnakelő.Ane-
gyedéveskérdőívetkitöltőkmintájábaazMNB-rendeletbenszabályozottértékhatáralapjánkerülnekbeavállalatok.

A társvállalatokkalkapcsolatosköveteléseketéstartozásokatazújmódszertanszerintazalapjánsoroljukbeazegyesbefektetési
irányokhoz,hogyazadatszolgáltatónakrezidens,vagynemrezidensavégsőbefektetője.

Haazadatszolgáltatónak

•nemrezidensavégsőbefektetője,akkoraköveteléseketésatartozásokatisaközvetlentőke-befektetésMagyarországon,

•harezidensavégsőbefektetője,akkoraköveteléseketésatartozásokatisaközvetlentőke-befektetéskülföldön,

•haavégsőbefektetőjenemismert,akkoraköveteléseketaközvetlentőke-befektetéskülföldön,atartozásokatpedigaköz-
vetlentőke-befektetésMagyarországon

instrumentumcsoportonszámoljukel.

ezt megelőzően 2013-ig nem a végső befektető, hanem a közvetlentőke-befektető/befektetés rezidensi státusza alapján 
különítettük el a szereplőket:azegyébcégcsoporttagokkal(testvérvállalatokkal)kapcsolatosköveteléseketéstartozásokat
azalapjánsoroltukbeazegyesbefektetésiirányokhoz,hogyvan-ekülföldiközvetlentőke-befektetője(anyavállalata),külföldi
közvetlentőke-befektetése(leányvállalata)azadatszolgáltatónak.

Haazadatszolgáltatónak

•vankülföldianyavállalata,denincskülföldileányvállalata,illetvehakülföldianya-ésleányvállalataisvan,akkoraköveteléseket
ésatartozásokatisaközvetlentőke-befektetésMagyarországon,

•csakkülföldileányvállalatavan,akkoraköveteléseketésatartozásokatisaközvetlentőke-befektetéskülföldön,

•nincssemkülföldianyavállalata,semkülföldileányvállalata–példáulavállalatkülfölditulajdonúrezidenscégtulajdonában
van–,akkoraköveteléseketaközvetlentőke-befektetéskülföldön,atartozásokatpedigaközvetlentőke-befektetésMagyar-
országoninstrumentumonszámoltukel.

Azadósságtípusúinstrumentumokat2008előttcsakapénzforgalomalapjánlehetettelszámolni,azállományokaforgalomés
átértékelődésekkumulálásával,összegzésévelkeletkeztek.Ezértazállományokra2008előttnemálltrendelkezésreország-és
ágazatibontásúadat.2008-tól,aközvetlenadatszolgáltatóijelentésekenalapulóadatgyűjtésirendszerbevezetésétőlazadósság
típusúinstrumentumállományokadataisazadatszolgáltatókáltaljelentettadat,ígyazország-éságazatibontáselőállítható.

Anemzetközimódszertanielvárásoknakmegfelelően,apublikáltközvetlentőke-befektetésadatokágazatibontásaazújmód-
szertanszerintegységesen−atranzakcióknálésazállományoknális−abefektetésekágazatibontásátjelenti(azazakülföldiek
magyarországibefektetéseinélamagyarféltevékenységealapjántörténikabesorolás,mígamagyarokkülföldibefektetéseinél
akülföldileányvállalatoktevékenységeszerintiazágazatibontás).

5Azadósságtípusúinstrumentumoktartalmánakbővülése:1995-tőlazanya-ésleányvállalatokközötti–alaptőkétőlfüggetlen–egyébhitelkap-
csolatokattartalmazták.2002-tőlavállalatcsoportonbelülielszámolóközponttalszembenipénzmozgásokisesoronkerülnekkimutatásra.2008-
tólpedigavállalatcsoportonbelüli,egyébcégcsoporttagokkalkapcsolatoskövetelésekéstartozásokteljesegészébenittkerülnekszámbavételre.
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Abankokésegyébpénzügyiközvetítőkanyavállalataikkal,illetveleányvállalataikkalszembeniköveteléseikéstartozásaikmár
2008-tólnemaközvetlentőke-befektetések,hanemazegyébbefektetésekközöttkerülnekelszámolásramegegyezőenazúj
módszertaniajánlásokkal.

portfólióbefektetések

3.2. portfólióbefektetések 
3.2.1.Részvényésbefektetésijegyek

3.2.1.1.Részvények
3.2.1.2.Befektetésijegyek

3.2.2.Hitelviszonytmegtestesítőértékpapír
3.2.2.1.Egyévnélnemhosszabb
3.2.2.2.Egyéventúli

A portfólióbefektetések kategóriájaatőzsdékenésegyébpénzügyipiacokonforgalmazottértékpapírokattartalmazza(aköz-
vetlentőke-befektetésenbelülelszámoltésatartalékeszközökrészétképezőforgathatópénzügyieszközökkivételével).

Akövetelésekközöttanemrezidensekáltalkibocsátott,atartozásokközöttpedigarezidensekáltalkibocsátottértékpapírokat
szerepeltetjük,függetlenülattól,hogyakibocsátáshazaivagykülföldipiacontörtént-e.Apublikációbanarezidensszektor
szerintibontásazértékpapírköveteléstulajdonosát,illetveazértékpapírtartozáskibocsátójátmutatja.

Arepótípusúügyletekkeretébenátmenetiidőretulajdonostváltóértékpapírokletétitulajdonosukhelyettközgazdaságitulaj-
donosuknálkerülnekelszámolásra,azazazilyenesetbenaportfólióbefektetéshelyettazegyébbefektetésekközöttmutatunk
kihitelkövetelés/tartozásállománytéstranzakciót.

Arészvényésbefektetésijegysorona10%alatti,nemvállalatcsoporttalszembenfennállótőzsdeiésnemtőzsdeirészvényeket,
valamint–százalékoshatártólfüggetlenül–apénzpiaciésnempénzpiacialapokbefektetésijegyeitmutatjukki.

Ahitelviszonytmegtestesítőértékpapírokateredetilejáratukszerintegyévnélnemhosszabblejáratú(pl.kincstárjegyek,rövid
kötvények)éséventúlilejáratú(pl.kötvények,jelzálogkötvények)papírokrabontjuk.

Azadatokelsődlegesforrásaazértékpapír-statisztika,amelyamagyarletétkezelőkésközvetlenvállalatikérdőívekjelentései
alapjánértékpapíronkéntfigyelimegakülfölditulajdonbanlevőmagyar,illetveamagyartulajdonbanlevőkülföldiértékpapír
állományokat.Aletétiadatokkiegészülnekarezidenstulajdonosokkülföldönletétkezeltértékpapírjainakállományárólszóló
jelentéssel.Atranzakciókazállományváltozásbólszámolódnak,azár-ésárfolyamváltozásokhatásánakkiszűrésével.

Aváltókmegfigyeléseafizetésimérleg-adatgyűjtésekből,közvetlenvállalatikérdőíveksegítségéveltörténik.

Aháztartásokkülföldiértékpapír-tulajdonaesetében–aháztartásokközvetlenháztartásimegkérdezésénekhiányában–csak
abelföldiletétkezelőknélmegjelenőértékpapír-követelésekrőlvanjelentettinformáció,ezértakülföldönletétkezeltvagyegyéb
módonőrzöttértékpapírokállományátésforgalmátbecslésselegészítjükki.

pénzügyi derivatívák és munkavállalói részvényopciók

3.3. pénzügyi derivatívák és munkavállalói részvényopciók
3.3.kKövetelések
3.3.tTartozások 

Anemzetiszámlákbanapénzügyiderivatívákinstrumentumtartalmaéselnevezéseisbővültamunkavállalóirészvényopciók-
kal.Eztaváltozásttükröziafizetésimérlegpénzügyiderivatívákfunkcionáliskategóriájaesetébenisazelnevezéskiegészülése 
amunkavállalói részvényopciókkal.Afizetésimérlegszempontjábólazonbanennekaváltozásnakagyakorlati jelentősége
elhanyagolható.
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Aderivatívákesetébenapozitívésnegatívértékűpozíciókhoz(követeléséstartozás)kapcsolódótranzakciókegyenlegétkülön,
szektorosbontásbanjelenítjükmegapublikációkban.

Azadatokforrásátagazdaságiszereplőksajátállományairaéstranzakcióiravonatkozójelentésekképezik.2008-tólazegyéb
szektoroknemrezidensekkelszembenfennállóderivatívaköveteléseiéstartozásaitartalmazzákapénzpiacialapoknélkülibe-
fektetésialapokösszesítettmérlegadataiból(F04jelentés)becsülttranzakciókatis.Azállamháztartás,ahitelintézetekésazMNB
apénzügyiderivatívaállományokatmárkorábbanisazügyletekpiaciárontörténőkiértékelésealapjánjelentették.Azegyéb
szektorokpénzügyiderivatívapozícióinakértékéről2008-tólrendelkezünkhasonlóinformációval.

Pénzügyiderivatívatartozáskéntmutatjukkiakiírtopcióértkapottprémiumot,apozíciókiértékeléskornegatívértéketmutató
derivatívákkalkapcsolatostranzakciókat,anegatívértékűderivatívpozícióvéglegeslezárásamiattitranzakciókatésakiírtopció
érvényesítésefolytánfizetettösszegeket.

Pénzügyiderivatívaköveteléskéntszámoljukelavásároltopcióértfizetettprémiumot,apozíciókiértékeléskorpozitívértéket
mutatóderivatívákkalkapcsolatostranzakciókat,apozitívértékűderivatívpozícióvéglegeslezárásamiattitranzakciókatés
avásároltopcióérvényesítésefolytánkapottösszeget.

Nyitotthatáridősügyleteseténköveteléstkellkimutatni,haazidőszakvégénérvényespiaciárontörténőlezárásakoraderivatív
pozícióértékepozitívlenne,startozást,hanegatív.Azopciólejártáigazopciójogosultjamindigköveteléstmutatki,mígaz
opciókiírójatartozást.

Egyéb befektetések

3.4. Egyéb befektetések
3.4.1.Egyébrészesedés
3.4.2.Készpénzésbetét
3.4.3.Hitelek
3.4.4.Biztosítás,nyugdíjésstandardizáltgaranciák
3.4.5.Kereskedelmihitelek
3.4.6.Egyéb
3.4.7.Különlegeslehívásijogok(SDR-allokációmiattitartozás)

Azegyébbefektetésekaközvetlentőke-befektetések,aportfólióbefektetések,illetveatartalékeszközökközébenemsorolt
pénzügyiinstrumentumokattartalmazzákrezidensszektorokszerintibontásban.

Azegyébrészesedésekközüla10%alattivállalatcsoportonbelülirészesedéseketaközvetlentőke-befektetésekközött,mígavál-
laltcsoportonkívüli,nemértékpapírbanmegtestesülőrészesedéseketésanemzetköziszervezetekbenlévőtulajdonihányadot
azegyébbefektetésekközöttmutatjukki.

Abetéteket,hiteleket,kereskedelmihiteleketésegyébköveteléseket/tartozásokateredetiéshátralévő lejáratukszerint is
megbontjukegyévnélnemhosszabbéséventúlikategóriákra.

Abetétekközöttszerepelnekafolyószámlák,lekötöttésegyébbetétek,ahitelekközöttmutatjukkiapénzkölcsönökmellett
apénzügyilízingésrepóügyleteketis.

Azújmódszertannalbevezetettbiztosítás,nyugdíjésstandardizáltgaranciáksorokonakülönbözőbiztosítástechnikaitartalékok,
anyugdíjalapokkalszembenfennállókövetelésekéskötelezettségek,valamintastandardizáltgaranciáktartalékajelenikmeg.

Akereskedelmikövetelésekéstartozásokazárukésszolgáltatásokhalasztottfizetéseit,illetveazelőre-éselőlegfizetéseket
tartalmazzák.Követelésekazexporthozkapcsolódóhalasztottfizetések,valamintaszállítóknaktörténtelőre-éselőlegfizetések,
tartozásokaszállítókkalszembenihalasztottfizetésekésavevőkelőre-éselőlegfizetései.
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Azegyébkövetelések/tartozásokközöttazárukonésszolgáltatásokonkívülkeletkezettútonlévőtételeketmutatjukki.Ittsze-
repelnekazEU-transzferekeredményszemléletűelszámolásamiattkeletkezettkövetelésekéstartozásokis.

A3.4.2.soronszereplőkészpénz(valutakészlet)csakakövetelések,a3.4.7.Különlegeslehívásijogok(SDRallokációmiattitar-
tozás)csakatartozásokközöttszerepelhet.

Azadatokforrásátakülfölddelkapcsolatbanállógazdaságiszereplőkközvetlenjelentéseibiztosítják,melyetkülönbözőbecslések
egészítenekki.Azegyévnélnemhosszabblejáratúbetétikövetelésekadataitkiegészítjükapénzpiacialapoknélkülibefektetési
alapokösszesítettmérlegadataialapján.

Aháztartásokesetébenakülföldijegybankokmonetárisstatisztikájábanszereplő,magyarháztartásokhitel-ésbetétállományára
vonatkozóadatokfelhasználásávalbecsültadatokállnakrendelkezésre.

Tartalékeszközök

3.5 Tartalékeszközök
3.5.1.k.Monetárisarany
3.5.2.k.SDR
3.5.3.k.TartalékpozícióaNemzetköziValutaalapnál(RPF)
3.5.4.k.Készpénzésbetét
3.5.5.k.értékpapírok
3.5.6.k.Egyébtartalékeszközök

Atartalékeszközökajegybankazonnemrezidensekkelszembenilikviddevizaeszközeittartalmazzák,amelyeketfizetésiproblémák
eseténközvetlenülfelhasználhat,illetveközvetettmódonadevizapiaciintervenciókeretébenanemzetivalutaárfolyamának
befolyásolásárafordíthat,vagyezektőleltérőegyébcélokraszabadonigénybevehet.

Atartalékeszközökanemzetközimódszertannakmegfelelőentartalmazzák

•amonetárisaranyat,ezenbelülatömbaranyatésanemallokáltaranyszámlákat,

•azSDR-t,

•azIMF-felszembenitartalékpozíciót,

•akülönbözőlikviddevizaköveteléseket(valuta,folyószámla,likvidbetétek,értékpapírokésegyébtartalékbasorolhatóeszközök).

AzadatokforrásaazMNBmérlege.

Atartalékváltozásazértékpapírokesetébenazátértékelődéstőlésegyébállományváltozástólmegtisztítottállományváltozás
alapjánszámítódik,mígafolyószámla,monetárisarany,SDR,betét,egyébkövetelésekesetébenatranzakciókegyenlegeaz
MNBáltalközvetlenüljelentettadat.Azaranyatésazértékpapírokatispiaciértékenpublikáljuk.

Amegfigyeltadatokesetébenazadottinstrumentumhozrendeltértékhatárfelettiügyletekkerülnekelszámolásra.

2.1.2.4. A statisztikai hiba

4. tévedések és kihagyások egyenlege (neo)

Agyakorlatbanastatisztikaösszeállításaeltérőadatforrásokra(banki,vállalatijelentésekstb.)épül.Azegyesadatforrásokközötti
értékelésbeli,időbeliésegyébeltérések,valamintazesetlegesszámbavételihibákkövetkeztébenavalóságbanakettőskönyvelés
elvébőlkövetkezőegyezőségazösszesköveteléstartoziktételközöttcsakvéletlenszerűlehet,ezértazösszhangmegteremtésére
utólagosan,formaimódonkerülhetsor.Ezatényaztfejeziki,hogyavalódigazdaságifolyamatokésazokmegfigyelésesokkalbo-
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2. táblázat
Adatforrások

Fizetési mérleg 
instrumentumai

pénzügyi és nem pénzügyi vállalatok kormányzat háztartások

Áruk megfigyelt/teljeskörűsített megfigyelt/teljeskörűsített n.a.

Szolgáltatások megfigyelt/teljeskörűsített megfigyelt/teljeskörűsített n.a.

Munkavállalói
jövedelmek

becsült becsült becsült

Közvetlentőke-
befektetések
jövedelmei

megfigyelt/becsült/teljeskörűsített n.a. n.a.

Portfólióbefektetések
jövedelmei

megfigyelt megfigyelt megfigyelt/becsült

Egyébbefektetések
jövedelmei

megfigyelt/becsült megfigyelt/becsült becsült

Tartalékeszközök
jövedelmei

n.a. megfigyelt(MNB) n.a.

Egyébelsődleges
jövedelmek

megfigyelt/becsült megfigyelt/becsült n.a.

Másodlagos
jövedelmek

megfigyelt/becsült megfigyelt/becsült megfigyelt/becsült

Nemtermelt,
nempénzügyijavak

megfigyelt n.a. n.a.

Tőketranszferek megfigyelt megfigyelt n.a.

EU-transzferekateljes
fizetésimérlegben

megfigyelt/becsült megfigyelt/becsült megfigyelt/becsült

Közvetlentőke-befektetés
részvény

megfigyelt/becsült/teljeskörűsített n.a. becsült/n.a.

Közvetlentőke-befektetés
egyébtőke

megfigyelt n.a. n.a.

Portfólióbefektetések megfigyelt megfigyelt megfigyelt/becsült

Pénzügyiderivatívák megfigyelt megfigyelt n.a.

Egyébbefektetések megfigyelt/becsült megfigyelt/becsült megfigyelt/becsült

Tartalékeszközök n.a. megfigyelt(MNB) n.a.

nyolultabbannál,semminthogymindenegyesmozzanatróltökéletesésteljeskörűinformációvalrendelkezhetnénk.Ezérttartal-
mazmindenegyesországfizetésimérleg-statisztikájaolyansort,amelyutólagosanésformailagteremtimegatartozikéskövetelol-
dalegyezőségétafizetésimérlegegészénekszintjén.Eztasortnevezik „tévedések és kihagyások”-nak (net errors and omissions, 
neo).Ezazegyenlegező tételelőjeléttekintvelehetnegatívvagypozitív,attólfüggően,hogyastatisztikaihibakorrigálásaéppen
mitkövetelmeg.Hatartósanegyirányúvagynövekvőnagyságúahiba,azjelezhetiazadatgyűjtésirendszertökéletlenségét,hibáját.

2.1.3. A módszertan és a hazai gyakorlat specialitásai

2.1.3.1. A speciális célú vállalatok (scv) adatainak elszámolása a fizetésimérleg-statisztikákban

Aspeciáliscélúvállalatok(SCV)olyanrezidensvállalatok,amelyektevékenységüketalapvetőenkülföldönfolytatják,ahazai
gazdasághozvalókapcsolódásukminimális.Elsősorbanpénzügyiforrásokvállalatcsoportonbelüliközvetítésébenérintettek,
arajtukkeresztülfolyópénzekirányátésnagyságátazonbananyavállalataikszabályozzák.Nemténylegescélpontjaiaközvetlen
tőkebefektetéseknek:akülönbözőpénzügyiinstrumentumokonmegjelenőnettóbefektetésükhosszabbperiódusttekintvekö-
zelnulla.Ugyanakkornagyösszegeketmozgatnakrajtukkeresztül,ígyatranzakcióikelszámolásakülönösenapénzügyimérleg
bruttószáraitnövelimeg,ezzeltorzítjákanemzetgazdaságreálgazdaságiéspénzügyifolyamataitleíróstatisztikákat.

Anemzetközielőírásoknakmegfelelően2006.januártólazMNBazSCV-ketbruttómódontartalmazófizetésimérlegetésaz
állományistatisztikákatiselőállítja,hogyanemzetköziadatoktükörstatisztikaielemzésétlehetővétegye.UgyanakkorMagyar-
országfizetésimérlegeésnemzetközibefektetésipozíciójaközgazdaságiszempontbólazSCV-ketnemtartalmazóadatokalapján
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iselemezhető.Azidősorostáblázatokbanezekazadatokszerepelnek.AzMNBstatisztikaiközleményeibenéselemzéseibenisaz
SCV-knélküliadatokatelemzi.MagyarországonazMNB2006.januárótaállítjaösszekülönaspeciáliscélúvállalatokkalegyütt
ésaspeciáliscélúvállalatoknélkülafizetésimérlegetésahozzákapcsolódóállományistatisztikákat.

Atársaságiadó-törvény2002.novemberimódosításakövetkeztébenMagyarországon2003.január1-jeutánmárnemlehetett
off-shorestátuszúvállalatotalapítani,illetveamármeglévőoff-shoretársaságoknaklegkésőbb2006.január1-jévelnormál
státuszúvákellettátalakulniuk.Avoltoff-shorecégeknekajogistátuszmegszűnésekorjellemzőenkéttípusavoltjelenMagyaror-
szágon.Azegyik,aholamagyarleányvállalatokjobbárapasszívközvetítőiszerepetjátszottakatranzakciókban,ígyrezidensekkel
folytatotttranzakcióikbólszármazójövedelmükelhanyagolhatóvolt.Ezeket,amennyibentevékenységüketnemváltoztatták
meg,aspeciáliscélúvállalatokközésoroltuk.Amásiktípuspedigazonoff-shorevállalatokattartalmazza,amelyeknekvoltva-
lamilyenreálgazdaságitevékenységeis,vagyamelyeknormáltevékenységreváltottak.Ezeketanormálcégekközésoroltukát.

AspeciáliscélúvállalatokkörénekmeghatározásátazMNBaKSH-valközösenvégzi.AzSCV-regiszterösszeállításáhozarendel-
kezésreállómutatókközülazokathasználjukfel,amelyekjólmegragadjákezenvállalatoklegfőbbjellemzőjét,vagyisazt,hogy
tevékenységüketalapvetőenkülföldönfolytatjákéshazaigazdasághozvalókapcsolódásukminimális.

Azadatgyűjtésjelenlegarezidensvállalatokraterjedhetki.Azonbantermészetesenamagyarvállalatokisalapíthatnakkülföldön
SCV-ket,ezekjövőbeliazonosításában,elkülönítésébenmajdaközöseurópaivállalatcsoportregiszter(EGR)segíthet.

ArezidensSCV-kazonosításáhozagyakorlatbanhasználtkritériumok:

•Mérlegükbenareáleszközöksúlyaelhanyagolhatóapénzügyieszközökhözképest,sezutóbbiakatalapvetőenrészesedések,
tartósanadottkölcsönökésértékpapíroktestesítikmeg.

•Árbevételükdöntőenexportbólszármazik,ésévesszintennemhaladjamegaz500millióFt-ot.

•Jellemzőenalacsonyafoglalkoztatottlétszám(1-3fő).

•Jellemzőennagyjegyzetttőkével(tőketartalékkalbírnak),amelyetazonnalkihiteleznek,vagyrészesedéstvásárolnakkülföldön,
vagykülföldifiókvállalatothoznaklétre.

•Nincsmagyarleányvállalatuk.AmennyibenazonbanegyrezidensvállalatraésrezidensleányvállalatáraegyüttigazakazSCV-
kritériumok,azazhogytevékenységükdöntőenakülföldhözkapcsolódik,abbanazesetbenakétvállalatotegyütttekintjük
SCV-nek.

•Anyagköltségükelhanyagolható.

•Avállalkozásneveutalaz„off-shorejellegű”tevékenységre.

A speciális célú vállalatok elszámolásával kapcsolatos problémák

Definíciószerintaspeciáliscélúvállalatokafőtevékenységüketkülföldönvégzik,avállalatokkapcsolódásaahazaigazdasági
folyamatokhozminimális.Elszámolásuktöbbszempontbólisproblémás.

•AzSCV-kesetébengyakranabeáramlásésakiáramlásafizetésimérlegbenkülönbözőinstrumentumonjelenikmeg.Abeáramló
tőkegyakranhitelkéntmegykiazországból,vagyahiteltőkebefektetésésjövedelemformájábantávozik,ezzelnehezítve
agazdaságifolyamatokértelmezését,elemzését.

Akülföldöntevékenységetvégzővállalatokegyikfontosjellemzője,hogyviszonylagnagytőkétmozgatnak,ígyatranzakcióik
elszámolásakülönösenapénzügyimérlegbruttószáraitnövelimeg.Afolyófizetésimérlegfinanszírozásávalkapcsolatban
kitüntetettjelentőségevanannak,hogyabbanmekkoraszerepetjátszanakazadóssággenerálóésanemadóssággeneráló
instrumentumok.Eztazinformációtadöntéshozók,befektetőkésahitelminősítőkaforintsebezhetőségeésakülsőegyensúly
fenntarthatóságaszempontjábólkiemeltenfontosnaktekintik.Ezértproblémaakkorjelentkezik,haakülföldöntevékenységet
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végzővállalatköveteléseéstartozásanemugyanabbaazinstrumentumkategóriábaesik:torzítástokozhatnakazadósságge-
nerálóésanemadóssággenerálófinanszírozásarányában.

•AzSCV-kjellemzőtevékenységeMagyarországonidőbenisváltozik.

2006-banmégazvoltáltalánosanjellemző,hogyaforráskéntkapotttőkétavállalatcsoportvalamelynemrezidenstagjának
továbbhitelezték.Későbbjellemzővévált,hogyakapotttőkétrészesedésvásárlásrafordították,majdfiókvállalatokatalapítottak
külföldön,ésatevékenységüketátadtákafióktelepnek.Alegfrissebbjellemző,hogyakülföldifiókbólvisszavonvaatőkétegy
másikországbanleányvállalatothoznaklétre.

•AzSCV-kdefiníciójaidőbenisváltozhat.

AzeddigigyakorlatunkszerintazSCV-kdefiníciószerintnemvégezhettekreálgazdaságitevékenységet.Ezaztjelentette,hogy
nagyrésztaközvetlentőkebefektetésinstrumentumainszerepeltértékazSCV-kreösszeállítottfizetésimérlegben.Azutóbbi
időbenazonbanfelbukkantakolyanvállalatok,amelyekmérlegébenéseredménykimutatásábanolyantételek(bizonyostípusú
szolgáltatások)ésnagyságrendekjelentekmeg,amelyekmiattazeddigkövetettgyakorlatújragondolásaelkerülhetetlen.Prob-
lémátjelenttovábbáazoknakavállalatoknakabesorolása,amelyekugyanfőkéntSCV-jellemzőkkelbírnak,demivelvégeznek
némirezidensgazdasághozkapcsolódótevékenységetis,ezértpéldáulnagyobbalétszámuk.Ugyanakkorolyanhatalmas,az
országon„átfolyó”tranzakcióikvannak,amelyekpediga„normál”vállalatilétüketkérdőjelezikmegéscsökkentikastatisztika
értelmezhetőségét.Ezekaproblémákszámosmásországbanisjelentkeznek,aholaSCV-ktevékenykednek.

2.1.3.2. átfolyó tőke és eszközportfólió átrendezés 

Akülfölditőkemozgásokáltaljelentősenérintettországokban,ígyMagyarországonisgondotokozanemzetgazdaságkülső
finanszírozásátnemérintő–átfolyó–tőkehatásánakmeghatározása.

2.1.3.2.1.Anemzetközimódszertanmeghatározása,megközelítéseazátfolyótőkefogalmához

Egymultinacionálisvállalatonbelülegyországbanvegyes csoportok alakulnak ki scv- és nem scv-vállalatokból(lásdaz3.ábrát
az1.5.1fejezetben).Vannakolyanvállalatok,amelyekvégeznekreálgazdaságitevékenységet,ezértSCV-vénemnyilváníthatók,
ugyanakkorrésztvesznekaközvetítőitevékenységbenis,rajtukkeresztülnagyösszegeketmozgatnakakülföldianyavállalatok
egyikleányvállalattólamásikba.Magyarországonezeketatranzakciókatnevezzükátfolyótőkének,amelyekareálgazdasági
tevékenységetisvégzőrezidensleányvállalatokonkeresztülfolynakát.

2.1.3.2.2.Amagyargyakorlatazátfolyótőkekiszűrésére

Magyarországonazátfolyótőkeazonszegmensét,amikoratőketranzitspeciális célú vállalatokon keresztül zajlik, 2006 óta 
elkülönítjük:különfizetésimérlegetállítunkösszeanormálvállalatokraésazSCV-kre.Ahonlaponkülönpublikáljukazadatokat
aspeciáliscélúvállalatokadataivalésazoknélkül.Azonban2011végétőlanormálvállalatikörönbelüljelentekésjelennekmeg
olyankiugrónagyságútőketranzakciók,amelyeknélabe-éskiáramlásegynegyedévenbelülzajlikle.Ezekkezeléséreafent
említetteknekmegfelelőennemzetközilegnincsáltalánosmódszertaniútmutató,azonbankezelésüket„azonnalihatállyal”meg
kellettoldani,olyanmértékbentorzítottákezekatranzakciókanormálvállalatokraösszeállítottstatisztikákat.Azátfolyótőke
jelenségkutatásáraazMNBprojektetindított2011másodikfelében,amelynekcéljavolt,hogyatapasztalatokalapjánazono-
sítsaéselkülönítettenjelenítsemegazátfolyótőketranzakciókatafizetésimérleg-statisztikában.Azátfolyótőketranzakciók
azonosításaatranzakciótartalmaalapjánegyedilegcégenkéntéstranzakciópáronkénttörténikahavifizetésimérlegösszeál-
lításasorán,ezeketaggregáljukanegyedévespublikációhozinstrumentumonkéntelkülönítve.Anagyátfolyótőketranzakciók
jellemzőenegyhónaponbelülmegtörténnek,deezlehettöbbidőszakotérintőis,amennyibenahónap,illetveanegyedévvége
atőkebeáramláséskiáramlásközéesik.

(EzavállalatonkéntimikroszintűmegközelítésMagyarországonazértlehetséges,mertazérintettvállalatikör10-20vállalat,és
negyedéventekevesebb,mint10ilyentranzakciótörténik.Ugyanakkoratranzakcióknagyságaesetenkéntegynagyságrend-
delnagyobb,mintanormáltranzakciókértéke,amiafelhasználóknakmagyarázatot igényel.)Amunkaeredményeképpen
2012 szeptembere óta az Mnb honlapján külön táblában kerülnek bemutatásra 2008-ig visszamenőlegesen az átfolyótőke-
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tranzakciók.Továbbáaközvetlentőke-befektetésiadatokértelmezhetőségénekjavításaérdekébenpublikáljukazátfolyótőkétől
megtisztítottanisakülföldiekmagyarországiközvetlentőke-befektetésénekésarezidensekkülföldibefektetésénektranzakcióit.

Az átfolyó tőkét az alábbi módon definiáltuk: átfolyótőkéneknevezzük,haegymultinacionálisvállalatcsoportbatartozórezi-
dens,nemSCV-vállalatnormál(termelő,szolgáltató)tevékenységemellettakapotttőkecégcsoportonbelülitovábbadásátis
végzi.Eznöveliastatisztikábanatőkebeáramlásés-kiáramlásösszértékét,deezatőkeáramláséppúgynincshatássalazadott
országgazdaságára,mintazSCV-ktevékenysége.

Átfolyótőke-tranzakciónaktekintjükazalábbitranzakciópárokat:
•külföldiekrészvénybefektetése(lehetközvetlentőke-befektetés,portfólióbefektetés)→magyarokkülföldirészvénybefektetése
•külföldiekrészvénybefektetése→magyarokhitelkihelyezésekülföldicégcsoporttagoknak
•anyától/máskülföldivállalatcsoporttagtólkapotthitel→külföldirészvénybefektetés
•anyától/máskülföldivállalatcsoporttagtólkapotthitel→külföldileánynak/vállalatcsoporttagnakhitelezés

Denem tekintjük átfolyó tőkénekaportfólióátcsoportosításéskövetelés/tartozásösszevezetésmiattitranzakciópárokat,mivel
ezekarezidensvállalateszközvagyforrásoldaliportfóliójánakátcsoportosításai:
•hiteltartozás/követelésátváltásatőkeemelésrevagytőkeemelésbőlhiteltartozás/követelésvisszafizetése
•vevőkövetelés/szállítóitartozásrendezése
•eszközportfólióátrendezése–hitelköveteléshelyettrészvénykövetelés
•azosztalékáramlásátakülföldileányvállalattólazanyafelénemtekintjükátfolyótőkének

2.1.3.2.3.Azeszközportfólióátrendezése

Amennyibenegymultinacionális vállalat határokon átnyúlóan átszervezi az eszközportfólióját: egyikleányvállalatátmegszün-
tetve,újleányvállalatotlétrehozva,azegyikeszközeitbeapportálvaegymásikleányvállalatbastb.,akkorafizetésimérlegben
ugyanúgykiugróan nagy tőkekivonás és -befektetés tranzakciókat kell elszámolni anélkül, hogy valójában tőkekivonás, illetve 
befektetés történne az országba.Ezértezeketatranzakciókatisazátfolyótőkévelegyüttakiszűrendőtranzakciókközésoroljuk.
Idesoroljukazokatatranzakciókatis,amikorabefektetőáltalbefizetett,demégbenemjegyzett–átfolyótőkekéntelszámoltés
kiszűrt–tőkecégbíróságibejegyzésrekerül.Aközvetlentőke-befektetéstranzakciókértelmezhetőségénekjavításaérdekében
publikáljukazátfolyótőkétőlésazeszközportfólióátalakítástólmegtisztítottanisakülföldiekmagyarországiésarezidensek
külföldibefektetésénektranzakcióit.

2.1.3.2.4 Amegtisztítottközvetlentőke-befektetésadatok

Magyarországonkülönösen2012-benvoltnagyarányúanormálvállalatokatérintőátfolyótőkeésazeszközportfólióátalakítás
hatása,különösenazéventeeltérőnagyságmiattisfontosazadatokelemezhetőségeérdekébenazadatokátfolyótőkétőlés
eszközportfólióátrendezéstőlvalómegtisztítása.

2.1.3.3. Az áfa-regisztrációkkal kapcsolatos tranzakciók elszámolása

AzEurópaiUnióhoztörténőcsatlakozássalMagyarországonislehetővévált,hogynemrezidensvállalatokbeszerzéseiketés
értékesítéseiketMagyarországonacsakáfa-bevallásrakötelezett,fizikaijelenlétnélküliegységeikenkeresztülbonyolítsák.Ezek
azún.áfa-regisztrációkMagyarországonadószámotkapnak,ésalétrehozóikezekenkeresztülbonyolíthatjákakereskedelmük-
kelkapcsolatosáfa-fizetéseiket.Afizetésimérleg–ésanemzetiszámlák–szempontjábólezekazáfa-regisztrációknemrészei
amagyargazdaságnak.MivelazonbanazEurópaiUniónbelülikülkereskedelmistatisztika(Intrastat)regisztereazáfa-fizetésekre
támaszkodik,azáfa-regisztrációkazIntrastatszempontjábólrezidensadatszolgáltatóknakminősülnek.Ennekkövetkeztében
azáltaluknemrezidensekkellebonyolítottkülkereskedelmitranzakciókróljelentéseketkellbenyújtaniukarezidensstatisztikai
hivataloknak,MagyarországesetébenaKSH-nak.AKSHáltalösszeállítottáruforgalmiadatokban,ígyezenáfa-rezidensekfor-
galmaisszerepel.
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Statisztikaiproblémaottkeletkezik,hogyezenáfa-regisztrációkonkeresztülanemrezidensvállalatokolyanhozzáadottértéket
realizálnak,amelymegjelenikaKSHkülkereskedelmitermékforgalmában,azonbannemjelenikmegafinanszírozásioldalon,
afizetésimérlegpénzügyimérlegében.AKSHadataitkorrekciónélkülátvéve,ezahozzáadottérték(arezidenspartnerrel,
illetveanemrezidensféllelelszámoltárkülönbözete)afizetésimérlegbenegyrésztstatisztikaihibátokoz–hiszenapénzügyi
mérlegbenarezidenspartnerekkönyveibenszereplőértékekjelennekmeg–,másrésztpedigténylegesensemarezidensgaz-
dasághoztartozik.Afizetésimérleg–ésanemzetiszámlák–összeállítói,miutánérzékeltékaproblémát,becsléstkészítettek
aszóbanforgóhozzáadottértékmértékére,és2008szeptemberében2004-igvisszamenőlegesenrevízióthajtottakvégreaz
érintettstatisztikákban,csökkentveazexport-ésnövelveazimportforgalmat.2008szeptembereótaazáruforgalomadatainak
azáfa-regisztrációkmiattikorrekciójafolyamatosanzajlik.

A2008.évirevíziócéljaazvolt,hogyanemrezidensvállalatokmagyarországiáfa-regisztrációihozkapcsolódó,Magyarország
külkereskedelmistatisztikájábanmegjelenő,denemahazaigazdaságotilletőhozzáadottértéketazMNBésaKSHneszámolja
elafizetésimérlegben,illetveanemzetiszámlákban,ésehhezegymakrobecslésekenalapulóeljárástalkalmazott.Atovábbi
munkasoránazonbanvilágossávált,hogyazáfa-regisztrációkonkeresztülihozzáadottértékekjelentősenkülönbözhetnekegy-
mástól,ésindokoltegyesregisztrációkegyedimódontörténőkezelése.Ezenkívülmegjelentekmagyarországivállalatokkülföldi
áfa-regisztrációiis,valamintolyanáfa-regisztrációk,amelyeknekrezidenskapcsolatukgyakorlatilagnincs,csak„átfolyik”rajtuk
azáru,ígyesetükbenamegoldásaz,haateljesforgalmukateltávolítjukazáruforgalomból.Azáfa-regisztrációkkalkapcsolatos
korrekciókterületénazMNBazújeredményeketelőszöra2011.szeptemberipublikációjábantetteközzé,majdeztkövetteezek
szélesebbkörrevalókiterjesztésea2012.ésa2013.szeptemberipublikációban.

5. ábra
A rezidensek külföldi befektetései és a nem rezidensek befektetései Magyarországon (szaggatott) és az átfolyó tőkétől 
és eszközportfólió-átrendezéstől megtisztított adatok 
(folyamatos vonal)
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2.1.3.4. Az alkalmazott c.i.f./f.o.b. korrekció módszertana

Azáruforgalomfizetésimérleg–ésanemzetiszámlák–módszertanaszerintielszámolásáhozakülkereskedelmitermékforgalom
határparitásongyűjtöttadataitazexportesetébenamegfelelő–f.o.b.−paritásérdekébennemszükségesmódosítani,azimport
esetébenviszontigen.AKSHáltalösszeállítottkülkereskedelmitermékforgalomugyanisaMagyarországhatáráigfelhalmozódott
költségekkelegyütttartalmazzaazimportálttermékeket,mígafizetésimérleg–ésanemzetiszámlák–módszertanaeztaz
exportálóországhatáráigkéri.Mindazonországokezért–azazpéldáulazEurópaiUniócsaknemösszestagországa−,amelyek
astatisztikaihivatalokáltalgyűjtöttkülkereskedelmiadatokathasználjákfelafizetésimérlegösszeállításasorán,egyún.c.i.f./f.o.b.
paritáskorrekcióthajtanakvégre,amelynekkeretébenazáruimportmértékétazexportálóországhatáránvettértékérecsökkentik.

Ac.i.f./f.o.b.korrekciókiszámításakülönböződifferenciáltságifokokontörténhet.Magyarországgyakorlataetekintetbensokáig
alehetőlegegyszerűbbelvetkövette:af.o.b.paritásúáruimportelőállításaegyetlennemzetgazdaságirátasegítségéveltör-
tént,amelynekmértékétaKSHazakkormégteljeskörűenrendelkezésreállóvámstatisztikaiadatokalapjánkalkulálta(2,66%).
Ac.i.f./f.o.b.korrekciómódszertanánaktovábbfejlesztésesoránmegfogalmazódottazazigény,hogyanemzetgazdaságirátát
továbbkelldifferenciálnipartnerországok,termékekésszállítmányozásimódozatokszerint.Azelmúltévekfolyamántovábbá
azEurópaiUniónbelülismindinkábbtöbbségbekerültekazontagországok,amelyekmódszertanifejlesztésthajtottakvégre
ezenaterületen.Atovábbiszámításokhozszükségesinformációkmegszerzésénekalapvetőenkétútjalehetséges:pótlólagos
adatgyűjtéseksegítségévelfelmérniaparitáskorrekcióemlítettismérvekszerintidifferenciálódását,illetveameglévőadatforrá-
soksegítségévelbecsléseketkészíteniaszállításiköltségekreésazezekenbelülinemrezidensrészarányokrapartnerországok,
termékekésszállítmányozásimódozatokszerint.Amagyargyakorlatazutóbbiutatköveti.

AKSHésazMNBegyüttműködésénekkeretébenazc.i.f./f.o.b.korrekciósrátákújbecslései2010-rekészültekel,ésakétin-
tézmény2010szeptemberébenpublikáltaőketafizetésimérlegbenésanemzetiszámlákban,2004-igvisszamenőlegesen.Ezt
követőenimmárazújmódszertanszerintkészülnekapublikációk.Azújszámoknemcsaksokkaldifferenciáltabbkorrekciósrá-
tákattartalmaznak,hanemmódosítottákakorábbinemzetgazdaságirátátis(2,66%-ról2%körüliértékre).Ennekkövetkeztében
nemcsakazáruimportországbontása,hanemmagaanemzetgazdaságiáruimportértékeismódosult.

2.1.3.5. Az alkalmazott copc-korrekció módszertana

Anemzetközistatisztikaistandardokalapjánaközvetlentőke-befektetésekjövedelmekéntcsakavállalatnormál működéséből 
származóeredményt szabadjövedelemkéntelszámolni.Kikellszűrnimindazokatazelemeket,amelyanormálműködésenkívüli
„rendkívüli”tényezőkeredményeképpenkeletkezett.Arendkívülielemekkiszűréseelengedhetetlenahhoz,hogyavállalatnettó
vagyonánakváltozásátstatisztikailaghelyesenoszthassukfelajövedelem,átértékelődésésegyébállományváltozástényezői
között.Eztazeljárástnevezzükanemzetközimódszertanelnevezése(currentoperatingperformanceconcept)alapjánCOPC-
korrekciónak.Ahazaigyakorlatbanaközvetlenadatszolgáltatóijelentésekenalapulóadatgyűjtésirendszer2008-asbevezetésével
váltlehetővéarendkívülielemekkiszűrése,aCOPCszerintijövedelemelszámolás.

AzadózotteredménytmódosítóCOPC-korrekcióelőjelepozitív,haösszességébennyereség,illetvenegatív,haveszteségkeletke-
zettarendkívülitételekösszegeként.Afizetésimérlegbenajelentettadózotteredményértékébőllevonásrakerülanemnormál
üzletmenethezkapcsolódókorrekcióértéke.Ezaztjelenti,hogyazebbőlszármazóveszteségesetébenakorrekcióeredménye-
képpennagyobbleszafizetésimérlegbenelszámoltjövedelem,sezenkeresztülasajáttőketranzakciómiattinövekedése(v.ö.
újrabefektetettjövedelemelszámolása),amitazátértékelődésés/vagyazegyébállományváltozásnegatívértékeellensúlyoz
akülfölddelszembenibefektetésipozícióban.Fordítottazeset,haösszességébennyereségkeletkezikajövedelembőlkiszűrt
eredménytételeken:akorrekcióeredményeképpenkisebbleszazelszámoltjövedelem,sezenkeresztülasajáttőketranzakció
miattinövekedése,amitviszont„ellentételez”azátértékelődésés/vagyazegyébállományváltozáspozitívértékeakülfölddel
szembenibefektetésipozícióban.Asajáttőkeértékeértelemszerűennemleszmásanemnormálüzletmenethezkapcsolódó
korrekcióvalvagyanélkül,viszontasajáttőkeváltozásánakösszetevői (tranzakció,átértékelődés,egyébállományváltozás)
eltérőekattólfüggően,hogyvan-enemnormálüzletmenethezkapcsolódókorrekcióvagynincs.

AzújrabefektetettjövedelembenazadózotteredménynagyságátkorrigálóCOPC-korrekcióvalazonosösszegben,deellentétes
előjellelarészvényésegyébrészesedésenárváltozást,devizaárfolyam-változástvagyegyébállományváltozástszámolunkel
akorrekciótípusátólfüggően.
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A pénzügyi válságban felértékelődött a rendkívüli elemek (pl. árfolyamveszteség, átértékelésből keletkezett veszteség) kiszűrésének 
jelentősége. 2009 óta a nem normál üzletmenethez kapcsolódó korrekció azt mutatja, hogy a magyarok külföldi befektetésein 
és a külföldiek magyarországi befektetésein is a normál üzletmenethez kapcsolható tevékenységen kívüli eredménytételeken 
veszteség keletkezett. Az ennek következtében magasabb, közvetlentőke-befektetésekhez kapcsolódó jövedelem nem jelent tény-
legesen felosztható eredményt. 2011-ben pedig a nem normál üzletmenethez kapcsolódó korrekcióra jelentős hatást gyakorolt 
az eszközök leértékelődése, a devizaárfolyam-változás, a hitelek értékvesztése és a végtörlesztés miatti veszteség. 

3. táblázat

A jövedelemként elszámolt eredmény és a copc-korrekció nagysága
(millió euro)

Rezidensek befektetése külföldön 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1.1Adózotteredmény 891 463 592 612 1057 337

1.1.1.Ebbőlnemnormálüzletmenethezkapcsolódóeredmény(COPC-korrekció) 426 –113 –43 –252 –241 –649

1.1.2.Normálüzletmenethezkapcsolódóeredmény,publikáltadat(1.1-1.1.1.) 465 576 635 864 1298 986

nem rezidensek befektetése Magyarországon 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2.1Adózotteredmény 3702 1467 1545 -342 2705 2803

2.1.1.Ebbőlnemnormálüzletmenethezkapcsolódóeredmény(COPC-korrekció) –1257 –1863 –2330 –4966 –1998 –1541

2.1.2.Normálüzletmenethezkapcsolódóeredmény,publikáltadat(2.1-2.1.1.) 4960 3330 3875 4624 4703 4344

A kiszűrendő tételeknek a válság idején megnövekedett jelentősége miatt a nemzetközi módszertanban már kifejezet-
tennemjavasoltamindenelemetmagábanfoglalójövedelemelszámolása(all inclusiveconcept).Azonországoknak,ahol
ajövedelemelszámolásmégamindenelemetmagábanfoglalóelvenalapul,aztjavasoljaazOECD,hogyarendkívülielemekre
összesenadjanakmegkiegészítőadatot,ezzelsegítveazértelmezést.

AzMNBaközvetlentőke-befektetésekhezkapcsolódóéveskérdőívbenkéribeazadatszolgáltatóeredménykimutatásábólanor-
málüzletmenethezszorosannemkapcsolódótételeket.

4. táblázat
A copc-korrekció során figyelembe vett eredménytételek

külföldi közvetlentőke-befektetés, közvetett befektetés vagy külföldi fióktelep adózott eredményéből a normál 
üzletmenethez szorosan nem kapcsolódó tételek  (Adatok a  02. sorban közölt devizanemben, ezerben) (10% alatti szavazati 
jog esetén nem kell kitölteni!)

1 Végkielégítésrekifizetettösszeg(–)

2 Készletek,követelésekelszámoltértékvesztése,követelésleírásösszege(–)

3 Készletek,követelésekelszámoltértékvesztésénekvisszaírása(+)

4 Tárgyieszközök,immateriálisjavaktervenfelüliértékcsökkenése(–)

5 Tárgyieszközök,immateriálisjavaktervenfelüliértékcsökkenésénekvisszaírása(+)

6 Befektetettpénzügyieszközökvisszaírássalcsökkentettértékvesztése(–)

7 Káreseményekkelkapcsolatbanfizetett/elszámolt/fizetendőösszegek(–)

8 Káreseményekkelkapcsolatbankapottösszegek(+)

9 Tárgyieszközök,immateriálisjavak,illetvekövetelésekértékesítéseeseténakivezetettkönyvszerintiérték(–)

10 Tárgyieszközök,immateriálisjavak,illetvekövetelésekértékesítéseeseténakapottellenérték(+)

11 Tárgyieszközök,immateriálisjavak,illetvekövetelésekmegsemmisülése/selejtezéseeseténakivezetettkönyvszerintiérték(–)

12 Befektetettpénzügyieszközökértékesítésénekeredménye(amennyibenveszteség:(–),amennyibennyereség:(+)azelőjel)

13 Realizáltésnemrealizáltárfolyamveszteség/nyereség(árfolyamveszteségesetén(–),árfolyamnyereségesetén(+)azelőjel)

14 Kamatfedezetiügyletekvesztesége/nyeresége(veszteségesetén(–),nyereségesetén(+)azelőjel)

15 Egyébderivatívügyletekvesztesége/nyeresége(veszteségesetén(–),nyereségesetén(+)azelőjel

16 Elengedettkötelezettség(+)

17 Elengedettkövetelés(–)

18 Arendkívülieredménybőlafentiekbennemszereplőtételeknettóösszege(veszteségesetén(–),nyereségesetén(+)azelőjel)

19 Külföldibefektetésvagyfióktelepáltalbefektetésekorábbiéveinekeredményébőlkapottosztalék

20 összesen (1–19. sorok)
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2.1.3.6. Az EU-val kapcsolatos elszámolások

Afizetésimérlegbenazeurópaiunióstranszferekelszámolását2009szeptemberébenhangoltukösszeanemzetiszámlákban
alkalmazottmódszertannal.6

AzEurópaiUnióköltségvetésébefizetetthozzájárulásokelszámolásánakmódszertanátazeurópainemzetiszámlarendszer,
azESA2010részletesenszabályozza.Emódszertanszerintatermelőegységekáltaliközvetlenbefizetéseket,illetveaközponti
kormányzatáltalazEurópaiUnióintézményeinevébenbeszedettadókattermékadókéntkellelszámolni.Ígytermékadóként
számoljukelavámotésacukorágazatihozzájárulást.Anemzetikormányokjövedelemátutalásait–azáfaésaGNIalapúhoz-
zájárulástésa„britkorrekciót”−egyébfolyótranszferkiadásakéntszámoljukel.

AzESA2010azEurópaiUniótólkapotttranszferekelszámolásáranemtartalmazafentiekhezhasonlóelszámolásiszabályokat.
Ezeketamaastrichtijelentéscéljairakészültmódszertaniútmutató,aKézikönyv az államháztartási hiányról és az adósságról 
címűkiadványírjale.7Akézikönyvbenfelállítottalapelvekszerintatranszfereketegyrészteredményszemléletbenkellszámba
venni,másrésztpedigezeketavégsőkedvezményezettszektorábankellelszámolni.

Anemzetiszámlákáltalkövetettmódszertanátvételeés2004.januárigvalóvisszavezetéseazidősorokonkétszempontbólis
jelentősváltozástjelentettafizetésimérlegadataiban.

(1)Azelsőváltozásazeredményszemléletűszámbavételretörténőáttérésvolt.Azeredményszemléletűelszámolásazeurópai
unióselszámolásokesetébenaztjelenti,hogyatranszfereketafelhasználásukidőpontjábanszámoljukelazelsődlegesjövedel-
mekközötttermék-,termelésiadóként,illetvetámogatásként,másodlagosjövedelemként,vagytőketranszferként.Abeérkezés
ésafelhasználásközöttiidőszakbanazátutalásokazegyébbefektetésekközöttelőlegként,Magyarország(aközpontiköltség-
vetés)egyévnélnemhosszabblejáratú,külfölddelszembenitartozásakéntvannakfeltüntetveazállományistatisztikákban.

Ezzelazonosmódonjárunkelazolyanprogramokesetén,amelyekmegvalósításamármegkezdődődött,deazEurópaiUnió
hozzájárulásátténylegesencsakegykésőbbiidőpontbankapjukmeg.Azunióstámogatástilyenesetekbenisaprogrammeg-
valósításánakidőpontjábanszámoljukelazelsődlegesjövedelmekközötttermék-,termelésiadóként,illetvetámogatásként,
illetvemásodlagosjövedelemkéntvagytőketranszferként,ésazösszegetazátutalásbeérkezéséigMagyarország(aközponti
költségvetés)egyévnélnemhosszabblejáratú,EU-valszembenikövetelésekénttartjuknyilván.

EnnélisösszetettebbeljárástkövetamódszertanazEurópaiMezőgazdaságiGaranciaAlapból(2006-igazEurópaiMezőgazdasági
OrientációsésGaranciaalapgaranciaszekciójából)nyújtottközvetlentermelőitámogatásokelszámolásában.Amagyarköltség-
vetésrendszeresenmegelőlegeziezeketazunióstámogatásokat.Azösszegetelszámoljukagazdálkodószektorok(nempénzügyi
vállalatokésháztartások)általkapotttranszferkéntafolyófizetésimérlegben,segyúttaleztaköltségvetésáltalmegelőlegezett
összegetkimutatjukMagyarország(aközpontiköltségvetés)egyévnélnemhosszabblejáratú,EU-valszembeniköveteléseként
is.Némilegtovábbbonyolítjaahelyzetet,haaköltségvetésáltalkifizetetttámogatásiösszegelmaradagazdálkodóknakaz
adottidőszakban járótámogatástól.Azeredményszemléletűelszámoláskövetelményeinekmegfelelőenebbenazesetben
isazidőszakrajáróteljesösszegetszámoljukelagazdálkodószektorok(nempénzügyivállalatokésháztartások)általkapott
transzferkéntafolyófizetésimérlegben.Azállományistatisztikákbanviszontaköltségvetésáltalagazdálkodóknakkifizetett
összeg,mintaközpontiköltségvetésEU-valszembenikövetelésemellett,agazdálkodókáltalmégmegnemkapottösszegetis
Magyarország(egyébszektorok)EU-valszembenirövidlejáratúkövetelésekéntmutatjukki.

6EztmegelőzőenazEurópaiBizottságtólérkezőforrásokésazEU-költségvetésbetörténőbefizetésekpénzforgalmiszemléletben,abeérkezésük,
illetvekifizetésükidőpontjábankerültekviszonzatlanfolyóvagytőketranszfer-bevételként,illetve−kiadáskéntelszámolásraafizetésimérleg-
ben.Azátutalásokataközponti költségvetésbevételeiként tartottuknyilván,azEurópaiMezőgazdaságiGaranciaAlapbólnyújtott közvetlen
termelőitámogatásokkivételével.Ezutóbbiakatanempénzügyivállalatokésaháztartásokbevételekéntszámoltukel.

7ManualonGovernmentDeficitandDebt: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-RA-13-001
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(2)AmásikfontosváltozásazEU-transzferekszektorokközöttimegosztásavolt.Anemzetiszámlákkalösszehangoltmódszertan
értelmébenazeurópaiunióstranszfereketközvetlenülavégsőkedvezményezettbevételekéntkellelszámolni.Báratámogatá-
sok–azelőzőekbenemlítettMezőgazdaságiGaranciaAlapbólszármazótámogatásokkivételével–aközpontiköltségvetésen
keresztüljutnakelavégsőkedvezményezetthez,ezekközülaközpontiköltségvetéselsődlegesjövedelem,másodlagosjövedelem
vagytőketranszferbevételekéntmárcsakazokatazösszegeketszámoljukel,amelyeketténylegesenaközpontiköltségvetési
intézményekhasználnakfel.Atöbbibevételmegoszlikahelyiönkormányzatok,anempénzügyivállalatok,aháztartásokés
a(háztartásokatsegítő)nonprofitintézményekközött.

AmennyibenazEurópaiBizottságellenőrzéseisoránszabálytalanságottapasztalatranszferekfelhasználásában,akorábbiidőszak-
bankifizetetttranszferekvisszavonásrakerülnek.Azországotmegilletőtranszferekezzelnemvesznekel,mivelmásprojektekre
későbbfelhasználásrakerülhetnek.Ezazúgynevezettpénzügyikorrekció.Afizetésimérlegbenpénzügyikorrekcióeseténaz
EurópaiUniónaknyújtottfolyótranszfertszámolunkel,amitegyEurópaiUnióvalszembenitartozásnövekedésellensúlyozki.
Azelszámolásidőpontjaapénzügyikorrekciórólszólódöntésmegszületésénekidőpontjávalesikegybe.

2.2 Az AdAtgyűjtési és feldolgozási rendszer

MagyarországonazMNBfelelősségikörébetartozóadatgyűjtésekvonatkozásában2008-bantörténtmegazátállásakiegészítő
kérdőívekkelkiegészítettpénzforgalmirendszerrőlaközvetlenadatszolgáltatásijelentésekenalapulóadatgyűjtésirendszerre.

Azújinformációsrendszeralapszerkezetétegyolyanstruktúrahatározzameg,amelybenközpontiszerepjutateljesfizetési
mérlegetésállományiadatokathavigyakorisággalrendszeresenjelentőnagyvállalatoknak,sazeztkiegészítőnegyedévesés
éveskérdőíveknek,valamintakülönbözőbecslésieljárásoknak.

2.2.1 A jelenlegi adatgyűjtési rendszer

Amagyargyakorlatbanazintézményekközöttifelelősségmegosztásaazáltalánoskontinentáliseurópaigyakorlathozhasonlóan
olymódonalakult,hogyareálgazdaságiinformációkaKSH,apénzügyimérlegre,akapcsolódóállományokraésabefektetések
jövedelmeirevonatkozóadatokpedigazMNBadatgyűjtéseiretámaszkodnak.Atranszferekesetébenazállamháztartásiés
adminisztratívadatforrásokbólszármazóadatokelőállításaaKSHfelelősségikörébetartozik,mígagazdaságiszereplőkegyéb
transzfereiazMNBadatforrásaibólállnakelő.

Azadatgyűjtésirendszerhavi,negyedévesésévesgyakoriságúkérdőívekettartalmaz.Afizetésimérlegszempontjábólmeghatá-
rozógazdaságiszereplőkhavigyakoriságújelentéseibiztosítjákanemzetközielvárásoknakmegfelelőadatokösszeállításáthavi
szinten.Ahavikérdőíveseténegyedifelkéréssel,anegyedévesésazévesközvetlentőke-befektetésekrevonatkozókérdőívek
esetébenpedigértékhatáralapjántörténikazadatszolgáltatás.

Azadatszolgáltatásokravonatkozólegfontosabbtudnivalókelérhetőkafizetésimérleg-statisztikaiadatgyűjtésekönállóinter-
netesoldalán(minisite).

AzMNBhonlapjánműködtetettminisiteazadatszolgáltatóktájékoztatásacéljábólrövidáttekintésttartalmazafizetésimérlegről,
közliazadatszolgáltatástelrendelőjogszabályokat,azadatvédelmiésszankcionálásipolitikát,valamintrészletesentartalmazza
azadatszolgáltatásoktáblaképeit,ellenőrzésiszempontjait,kitöltésielőírásait,akitöltéshezszükségeskódtáblákat,módszertani
segédleteketésmegismertetazelektronikusadatbefogadórendszerrel,azEBEAD-dal.

Afizetésimérleg-adatszolgáltatóikörmeghatározásánakjelenlegigyakorlataazalábbikétmódszeregyüttesalkalmazásával
történik.

(1)AzMNBalegjelentősebbgazdaságiszereplőketakövetkezőévreírásbankijelöliahavi adatszolgáltatásokteljesítésére
kötelezettvállalatokkörét.AzadatszolgáltatóezesetbenazadatszolgáltatóicsoporttólazMNBáltalgyűjtöttösszeshavi
fizetésimérleg-adatszolgáltatás–értékhatártólfüggetlen–beküldésére(viszonzatlanátutalások,nemtermelt,nempénzügyi

http://fma.mnb.hu/
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javak,közvetlentőke-,portfólió-,egyébbefektetések,pénzügyiderivatívák)kötelezett.Amódszerelőnye,hogymegfelelő
színvonalústatisztikaállíthatóelő,nemterhelifeleslegesenazadatszolgáltatókatésajegybankadatbefogadóés-feldolgo-
zókapacitását.Hátránya,hogyakülfölddelkapcsolatbanjelentőspénzügyimérleg-tranzakciótvégrehajtóévközikijelölés
eseténazegyedielrendelésidőpontjátmegelőzőjelentésiidőszakadatainakbekérésérenincsmód,miveladatszolgáltatás
visszamenőlegeshatállyalnemrendelhetőel,ugyanakkormódvanakövetkezőpontbanrészletezettnegyedévesgyakoriságú
adatszolgáltatásakárvisszamenőlegesbekéréséreis.

(2)Azelőreláthatóannemmeghatározósúlyúvagyújgazdaságiszereplőkesetébenún.küszöbértékkeltörténőmeghatározás
módszeréveltörténikanegyedévesadatszolgáltatásikötelezettségelrendelése.Ebbenazesetbenagazdaságiszereplőnek
önmagánakkellmegállapítania,hogymelyjelentésitémákbanvonatkozikráazadatszolgáltatásikötelezettség,ésannak
megfelelőenkellteljesítenieaz(oka)t.Azértékhatárhozkapcsolódóadatszolgáltatókörmeghatározásegyértelmű,előre
kiszámíthatójogihelyzetetteremtahaviadatszolgáltatásrafelnemkértadatszolgáltatókszámára,azMNBszámárapedig
időbelikorlátozásnélkülbiztosítjaazMNB-rendeletbenmeghatározottadatokbekérhetőségét.Adatszolgáltatásikötelezettség
elmulasztásaesetén–azMNB-tv.62.§-aszerintijegybankiellenőrzéskeretében–azMNBarendeletbenelőírtadatokat
arendelethatálybalépéséigvisszamenőlegbekérheti.Emegoldásnemzárjaki,hogyapotenciálisadatszolgáltatókfigyelmét
adatszolgáltatásikötelezettségükrekülönlevélbenisfelhívjuk.

AzadatszolgáltatóikörmegfelelőnyilvántartásáhozazMNBfizetésimérleg-adatszolgáltatóiregisztertműködtet,melynekfris-
sítéséhezéskarbantartásáhozajelentettadatokmellettegyébnyilvánosanhozzáférhetőadatok,információkishozzájárulnak.

Atárgyidőszakhaviadatszolgáltatásoknálanaptárihónap,negyedévesadatszolgáltatásoknálanaptárinegyedév,évesadatszol-
gáltatásoknálanaptáriév.Azeltérőüzletiévszerintműködővállalatokatárgyévbenlezárultüzletiévrőljelentenekaműködőtőke
évesadatszolgáltatásban.Azelőírtjelentésigyakoriságotéshatáridőtebbenazesetbenisbekelltartani.

Azadatszolgáltatásokbeküldésihatáridejeáltalábanatárgyidőszakotkövető10.munkanap.

Apénzügyimérlegforgalmiadataiésakülfölddelszembenibefektetésipozícióközöttiteljesösszhangbiztosításaérdekébenaz
adatgyűjtésekesetébenazegyesszektorokjelentésisajátosságaitfigyelembevevőzártmodellalapúmegfigyeléstválasztottunk.
Amodellegyadatgyűjtésenbelülbiztosítjaanyitóészáróállományokközöttiösszhangotolymódon,hogyanyitóállománysaz
állományváltozások(tranzakció,ár-ésegyébvolumenváltozás)összegénekazelőírtjelentésikulcsokon(pl.instrumentumonként,
devizanemenkéntéskülföldipartnerenként)megkellegyezniazáróállománnyal.

Azárfolyamváltozáspontosmeghatározásátbiztosítandó,azegyesadatokateredetidevizanembenkellszolgáltatniazMNB
részére,kivéveaderivatívákrólszólójelentést,amitforintbankérünkbe,illetveaközvetlentőke-jelentésekegyrészétakönyv-
vezetésdevizanemébenkelljelenteni.

Az adatgyűjtések felépítése, általános jellemzői 

Azadatszolgáltatásrakijelölt,illetveajelentésiértékhatártelérőadatszolgáltatóknaksajátkönyveikben,illetveegyébnyilván-
tartásaikbanszereplő,nemrezidenspartnereikkelkapcsolatosügyleteikrőlkelljelentéstküldeniük.Azáltalánoselvalólcsak
néhánykivételvan:ahitelintézetekrezidenspartnereinekkonzorciálishiteleirőlszólóR10,ezeklejáratibontását,illetveelő-
törlesztéseitistartalmazóR21,illetveR39,valamintarezidens,nembankügyfelekkülföldi(forintésdeviza)fizetésiforgalom
miattijóváírásairólésterheléseirőlszólóR38jelentések.

Apénzügyiinstrumentumokjelentésekorakövetelésekéstartozások,valamintazezekhezkapcsolódóelhatároltjövedelmek
összevonása,nettózásanemmegengedett.Ennekérdekébenakövetelésekéstartozásokjelentéséremás-máskóddaléselne-
vezésselrendelkezőtáblákszolgálnak.
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Azegyestémakörökbetartozóadatszolgáltatásokajelentésisajátosságokfigyelembevételévelkészültek,ennekmegfelelően
általábantöbbtáblábólállnak.Azérdemiadatokattartalmazótáblákhoztartozikegyelőlapis,amelyazadatszolgáltatástkitöltő
ésazadatszolgáltatásértfelelősszemélynevétéselérhetőségeittartalmazza.

Atábláknéhánykivételtőleltekintve„nyílttáblák”,amiaztjelenti,hogyazadatszolgáltatónakelőremeghatározott,ajelentendő
adatokdimenzióitólfüggőszámúoszlopokból,denemrögzítettszámúsorokbólállóadatsortkellamegfelelőformátumban
beküldenie.Ajelentendősorokszámaattólfügg,hogyazadatszolgáltatóazoszlopokbanmeghatározottdimenziócsoportok
(pl.instrumentum,eredetilejárat,ország,devizanem)szerinthányfélevariációvalrendelkezik.

Azoszlopokazadatokdimenzióitjelölik,ezekegyrészétkódokkalkellkitölteni,mígmásdimenziókkötetlen,illetvedátum-
vagyszámformátumúak.Külön-különkódlistaszolgálazinstrumentum,devizanem,ország,eredetilejárat,bizonyosidőszaki
változások,egyébazonosítóadatokkódjairaésezekelnevezésére.Részletesmagyarázatukahonlaponlévőkódtáblákbanés
amódszertanisegédletekbentalálható.

Azadatokatzárttáblázatszerkezetbenkelljelenteni(kivévearészvényésegyébrészesedést),azazazáróállománynakatáblá-
bantalálhatóösszesdimenziómentén(pl.instrumentum,ország,devizanem)megkellegyeznieanyitóállományésazadott
pénzügyieszköznettóidőszakiváltozásánakösszegével.

Anyitóállománynakmegkellegyezniazelőzőjelentettidőszakzáróállományával.

Azidőszakiváltozásokat–azinstrumentumfüggvényében–bruttó(növekedéséscsökkenés)vagynettó(növekedéséscsökke-
néskülönbsége)tranzakciókésegyébváltozásokszerintismegkellbontani.Azutóbbirészletezéséreesetenkéntkülöntáblák
szolgálnak.

Azadatszolgáltatásokatáltalábaneredetidevizanemben,egészszámbankelljelenteni,ezalólazalábbiakkivételtképeznek:

•aközvetlentőke-befektetésekrőlszólóévesadatszolgáltatás(R29),amitakönyvvezetésdevizanemébenezeregységben,

•aközvetlentőke-befektetésekrőlszólóhavi(R02,R03)ésnegyedéves(R12,R13)jelentések,melyeketakönyvvezetésdeviza-
nemében(osztalék+részesedés),

•anempénzügyivállalatoktájékoztatómérlegadatait,valamintkülföldönésMagyarországonműködőáfa-regisztrációkkal
kapcsolatosexportotésimportottartalmazó(R19)és

•arezidens,nembankügyfelekkülföldi(forintésdeviza)fizetésiforgalommiattijóváírásairólésterheléseirőlszóló(R38)ne-
gyedévesadatszolgáltatások,melyeketmillióforintban,illetve

•apénzügyiderivatívákatbemutatóadatszolgáltatások(R05,R14),melyeketegészforintban

kelljelenteni.
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2.2.2 Az adatszolgáltatási folyamat 

Azintegráltstatisztikairendszerenbelülazelektronikusadatbefogadást,onlineminőség-ellenőrzéstésadattárolástazEBEAD
ésSTARTrendszerekbiztosítják.

AzadatszolgáltatóadatküldéskorazEBEADalkalmazássaltalálkozik.

AzEBEADrendszerszolgáltatásaiegywebalapúfelhasználóiportálonkeresztülérhetőkel.AzEBEADrendszervédett,biztonságos
csatornátbiztosítazegyediadatokMNB-bejuttatására.Arendszerszolgáltatásainakkétfőfunkciójavan:

•rugalmasmegoldástadazMNBszámárabeküldendőadatszolgáltatások(jelentések)rögzítésére,feltöltésére,ellenőrzésére
ésbeküldésére,

•lehetőségetbiztosítazMNBáltalközzétetthirdetményekmegtekintésére,adatszolgáltatókfeléadatokattartalmazókérdé-
sekbiztonságoskiközvetítésére,valaminthatáridőnaplószolgáltatásanyilvántartjaazMNBfelételjesítendőadatszolgáltatói
feladatokat.

Azadatszolgáltatásifunkciókcéljatámogatástnyújtaniazadatszolgáltatókszámáraakéziadatfelvitelhez,elvégezniajelentések
ellenőrzését,valamintvisszajelzéstadniafelvittadatokhelyességéről.

Az Mnb integrált statisztikai adatfeldolgozó rendszere 
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ArendszerRögzítésfunkciójalehetőségetbiztosítajelentésadatainakkézzel,egydinamikusanfelépítettbevitelifelületentörténő
rögzítésére.Ezelsősorbanolyanadatszolgáltatókszámárahasznos,akiknemrendelkezneksajátjelentéselőállítóalkalmazással.
Azadatfelviteltkövetőenajelentéseketlelehettölteni,delehetőségvanazokautomatikus,EBEAD-batörténőtovábbításárais.

AzEBEADrendszerbefeltöltötthibátlanjelentéseketazMNBnemtekintiautomatikusanbeküldöttnek.AzMNBszámárahi-
vatalosformábantörténőérvényesítéséhezajelentéstazEBEADrendszerből be kell küldeni,erreazEBEADrendszerfelülete
lehetőségetbiztosít.

AbeküldöttjelentésekazMNBSTARTrendszerébetovábbítódnakésotttárolódnak.

ASTARTrendszerfőbbfunkciói:

(1)ajelentésekésahozzájukkapcsolódótáblákdefiniálása,

(2)aszükségesformai,adatszolgáltatásokonbelülikonzisztenciaésazadatszolgáltatásokközöttitartalmiellenőrzésekmegha-
tározása,

(3)ajelentettadatoktárolásaésezekkülönbözőlekérdezésilehetőségei,

(4)azegységesstatisztikairegiszter(szervezet,értékpapíréskülföldipartner),számtalankódtár,valamintatartalomazonosítók
felvételeéskarbantartása,melyeketazadatbefogadásmellett,astatisztikaifeldolgozásialkalmazásokésazadattárházis
használnak.

AzEBEADrendszerbőlegyjelentéstcsakakkorlehettovábbítaniaSTARTrendszerfelé,hahibátlan,vagycsakolyanhibákattar-
talmaz,amelyeketazMNBelfogadhatónakjelölmeg.Azelfogadhatóhibákhozmindenesetbenkötelezőmagyarázómegjegyzést
(indoklást)fűzni.ASTARTrendszerabeküldöttjelentésekenazitttároltadatokfelhasználásávaltovábbiellenőrzéseketvégez,
mintpl.atárgyidőszakijelentettnyitóésatárgyidőszakotmegelőzőzáróállományközött;egyesjelentésekközöttikötelező
egyezőségek(atárgyidőszakizáróállományésalejáratibontásbanközöltállományokközött)stb.ASTARTrendszeráltalfeltárt
hibákazEBEADrendszerfelületénazadatszolgáltatószámáramegtekinthetők.Amennyibenigényvanrá,aSTART-babeküldött
jelentésekkülönbözőfájlformátumokbanleistölthetők.

Az adatszolgáltatási folyamat áttekintése
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AzEBEADkommunikációs funkcióinakcéljaazMNBésazadatszolgáltatókközöttiinformációáramláshatékonytámogatása.
AzMNBhirdetményekettehetközzémindenadatszolgáltatónak,azokegyescsoportjainakvagyegyesadatszolgáltatóknak.
AzEBEADrendszerfelületénahirdetményekmegtekinthetők.BizonyoshirdetményekmegtekintésétazMNBjóváhagyáshoz
kötheti,ésjóváhagyástkövetőentudomásulvettnektekinti.

AzEBEADrendszerhatáridőnaplószolgáltatásávalmindenadatszolgáltatószámáraegyedifeladatlistáttartnyilván,melyen
keresztülazMNBegyértelműenértesíthetiazadatszolgáltatókatarájukvonatkozófeladatokról.Ezeklehetnekadatszolgáltatási
kötelezettségrevonatkozófeladatok,illetveazMNBmunkatársaiáltaldefiniáltesetifeladatok.Azegyesfeladatokhozfigyelmez-
tetésiidőrendelhető.Afigyelmeztetésiidő,illetveahatáridőlejártakorarendszere-mailbenfigyelmeztetéstküldabeállított
kapcsolattartószemélyeknek.

Arendszerrugalmasmódontámogatjaajogosultsági környezetkialakítását.Aszigorúbiztonságikövetelményeknekmegfelelően
arendszercsaksikereshitelesítéstkövetőenválikhozzáférhetővé.Ahitelesítésdigitálistanúsítványvagyfelhasználónévésjelszó
megadásaalapjántörténik.AfelhasználókfelvételeazMNB-bentörténik,ehhezelkelljutatniazMNBszámáraamegfelelő
regisztrációsűrlapot.

2.2.3. Az adatfeldolgozó rendszer

AFizetésiMérlegRendszer(FMR)akülönbözőforrásbólszármazóadatokegységesszerkezetűrekordokkátörténőfeldolgozását
végzi,lehetővétesziazígyelőállítottrekordokdimenziónkéntilekérdezésétésazFMRkülönmoduljakéntlétezőjelentéskészítő
alrendszerfelhasználóbarátfelületetnyújtahazaiésanemzetköziadatszolgáltatásiigényekrugalmaskielégítésére.

AzFMRafeldolgozáshozszükségesinputadatokatazalábbiforrásrendszerekbőlvesziát:

(1)aSTARTrendszerbőlaz1.sz.MellékletbenfelsoroltegyediadatszolgáltatóijelentéseketésaKSHreálgazdasági(áru,utazás,
egyébszolgáltatás)ésegyéb(munkavállalóijövedelem,viszonzatlanátutaláséskiegészítőközvetlen-tőkebefektetés)adat-
szolgáltatásait,továbbáaregisztereket,kódtárakat,tartalomazonosítókat;

(2)az epsj értékpapír-feldolgozó rendszerből az EPSJ által előállított, a fizetésimérleg-publikációkhoz szükséges bontású
portfólióbefektetésadatokat;

(3)azASSárfolyam-nyilvántartórendszerbőlanapiárfolyamadatokat,melyekalapjánmegképziazeredetidevizanemben
jelentettadatokátszámításáhozszükségeshóvégiéshaviátlagárfolyamokat.

A jelentett és átvett adatokat becslésekkel egészítjük ki: 

Aháztartásokfizetésimérleg-adatszolgáltatástnemteljesítenek,ezérthiányzóhitelésbetétadataikatapartnerjegybankokés
aBIS,valutakészletükváltozásátahitelintézetekpénzváltásijelentésealapjánbecsüljük.Ugyancsakbecsültekazeredmény-
szemléletűhaviEU-transzferekésahozzájukkapcsolódóEU-valszembenkeletkezettkövetelésekéskötelezettségekadatai.
Atárgyhavifeldolgozásidőpontjábanrendelkezésrenemálló(pl.negyedévesgyakoriságúszolgáltatásadatok,évesadózott
eredmény)vagynemazelvártbontásúadatokeseténafizetésimérlegbenbecsléseketalkalmazunk.

AzFMRabeérkezetteltérőszerkezetű,ún.tartalomazonosítóvalellátottalapadatokatahavi,illetvearevíziósfeldolgozásieljá-
rásoksorozatánkeresztülegységesszerkezetűrekordokattartalmazó,úgynevezett„FMR”rekordhalmazzáalakítjaát.

Ahavifizetésimérleg-adatokatelőállítófeldolgozáskorahaviadatszolgáltatásrakijelöltgazdaságiszereplőktárgyhavijelentéseit
ésbecslésekethasználunk.Aközel750gazdálkodószervezethavijelentéseátfogóképetadnemrezidenspartnereikkelkap-
csolatospénzügyieszközeikhavitranzakcióirólésállományáról,valaminttranszferekkelkapcsolatosforgalmukról.AKSHáltal
jelentendőadatszolgáltatásokközülazáruforgalomadataihavigyakoriságúak,atöbbiadatszolgáltatásnegyedéves,ígyhavi
adataikelőállításárabecslésselkerülsor.
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Revíziósfeldolgozáskorahaviadatszolgáltatásokmellettanegyedéves,illetveazévesjelentésekbőlállítjukelőatárgynegyedév
ésapublikációsnaptárbanmeghatározottnegyedévekrevideálthavibontásúadatait.Negyedévesgyakorisággalállítjukelőés
publikáljukanegyedévvégénfennállóéventúliadósságlejáratibontásátis.

Afeldolgozásvégénazadatokátkerülnekazelemzőalrendszerbe,ésbeépülnekazún.szupermátrixba.Aszupermátrixegyolyan
adatbázis,amelylehetővétesziakorábbanpublikáltésazújfeldolgozásokadatainakidősoros,azFMR-rekordokdimenziói(pl.
ország,devizanem,instrumentum,adatszolgáltató)szerintilekérdezését,többekközöttOLAPkockasegítségével.Azadatok
kétféleaggregációsdevizában(HUFésEUR)kérdezhetőkle.

Azadatszolgáltatásokésazabbanközöltadatokmikro-,makro-ésmezoellenőrzéseazFMR-adatokalapjántovábbfolytatódik.

Afizetésimérlegegyesterületeinekszakértőitovábbiidősoroséshihetőségivizsgálatokatvégeznek,felmerülőkérdéseikesetén
azadatszolgáltatóírásbelimagyarázatadásárakötelezett,bonyolultabbgazdaságieseményekeseténpedigkonzultációrakerülsor.

AzadatszolgáltatásokteljeskörűségénekellenőrzéséheznagymértékbenhozzájárulnakaKözigazgatásiésIgazságügyiMinisztéri-
umún.elektronikusbeszámolóoldalánelérhetőévesvállalatibeszámolók.Akiegészítőmellékletekalapjánéventeellenőrizzük
akiemelkedőnagyságrendetképviselővállalatokjelentettadatait,emellettazellenőrzéshezfelhasználjukazelektronikusés
nyomtatottsajtót,illetveegyébforrásokatis.

Azadattárházbanrendelkezésreállóegyedivállalatiadatokösszekapcsolásalehetővétetteazellenőrzésicélúcégenkéntifizetési
mérlegekösszeállítását.

HibásadatszolgáltatáseseténazMNBszankcionálásijogkörealapjánhelyszínivagyhelyszínenkívüliellenőrzéstartható,ezen-
kívülazMNBvisszamenőlegesadatjavítástiskérhet.Súlyosesetben,afigyelmeztetőésfelszólítólevélentúlbírságiskiszabható.

Afeldolgozásjóváhagyásátkövetőenkerülsorahazaiésanemzetköziadatszolgáltatásiigényekrugalmaskielégítésére,amelyhez
ajelentéskészítőalrendszerfelhasználóbarátfelületetbiztosít.

2.3. A fizetésiMérleg-stAtisztikák közlési és revíziós gyAkorlAtA

2.3.1. publikációs rend

A fizetésimérlegpublikációsésrevíziósnaptáramindenévjúniusésdecembervégén12hónapraelőrefrissül,ígylegalábbfél
évreelőremindigelérhetőazMNBhonlapján.

AzMNBafizetésimérleg-statisztikávalkapcsolatospublikációitforintbanéseuróbanállítjaössze,ésmagyarésangolnyelven
elérhetőazMNBhonlapján.

havi publikáció

Azújmódszertanraátállássalegyidőben8azMNBahonlapjánközzétesziahavifizetésimérleg-adatokatisanegyedévesfő
publikációmellett.Apénzügyiválságkapcsánfelértékelődöttafizetésimérlegben(főkéntapénzügyimérlegben)szereplőinfor-
mációkszerepe.Ahaviadatokkalazelemzőkésdöntéshozókhamarabbjutnakhozzáaszükségesinformációkhoz,ugyanakkor
ahaviadatoktöbbbecslésttartalmaznak(utazás,egyébszolgáltatások,bizonyosmásodlagosjövedelmekadatai).Anegyedéves
adatközlésbenezekabecsléseklecserélésrekerülnekanegyedévesKSH-adatgyűjtésekbőlszármazótényadatokkal.Haviadatokat
csakanyitottnegyedévrevonatkozóanközölazMNB.Idősoroselemzésretovábbraisanegyedévesadatokalkalmasak,önálló
sajtóközleménytovábbraisanegyedévesadatközléshezkapcsolódik.

Ahaviadatokatárgyhótkövető44.naponkerülnekközzétételreazMNBhonlapján.

8Először2014júliusábanközöltüka2014.áprilisésmájushaviadatokat.

http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-publikacios-naptar
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TovábbáhavigyakorisággalpublikáljaazMNBanemzetközitartalékállományravonatkozóstatisztikákatazalábbiakszerint:

•atárgyhótkövető7.naponanemzetközitartalékfőbbösszetevőijelennekmegelőzetesadatként,míg

•atárgyhótkövető18.napon–azIMFSDDSkövetelményeihezigazodva–atartalékeszközökésdevizalikviditásalakulását
részletesenbemutatóvéglegesadatok.

A negyedéves publikáció

AzMNBatárgynegyedévetkövető85.napontesziközzéanegyedévesfizetésimérleg-ésállományiadatokat.Ahonlapon
megjelenősajtóközleménybenésrészletesstandardtáblázatokbanmutatjukbeafizetésimérleg-statisztikatranzakciósésállo-
mányiadatait.Ahonlaponelkülönítettenmegtalálhatókaspeciáliscélúvállalatoknélküliésspeciáliscélúvállalatokkalegyütt
összeállítottadatokforintbanéseuróbanis.

Asajtóközleményhezkapcsolódó,akülfölddelszembenfennállófelülrőlszámítottfinanszírozásiképességfőbbaggregátumaira
vonatkozóidősorokatszezonálisankiigazítva,grafikonokformájábanisközzétesszükahonlapon.

Aközvetlentőke-befektetésekkülönbözőrészletezőstatisztikái(ország-éságazatibontásosadatok)irántfolyamatosanélénk
felhasználóiérdeklődésmutatkozik,ezértazMNBhonlapjánegykülönoldalonösszegyűjtvetalálhatókmegaközvetlentőke-
befektetésadatok.Negyedéventeaforgalmakország-éságazatibontásáttesszükközé,azátfolyótőkétőléseszközportfólió
átrendezéstőlmegtisztítottanis.

Az éves publikáció

Azévesadatokelsőközzétételéreaközvetlentőke-befektetésekrevonatkozóévesadatgyűjtésfeldolgozásáhozigazodvaatárgy-
évetkövető9.hónapbankerülsor.Ekkorratudjukösszeállítaniazéveskérdőívekadataittartalmazófizetésimérlegetésakapcso-
lódóállományistatisztikákat.Ugyananegyediknegyedévésarevideáltelsőháromnegyedévadataielkészülnekmáratárgyévet

Akülfölddelkapcsolatosgazdasági folyamatok időbelialakulását írják leapublikált idősorok.Az idősorokviselkedésétnagymértékben

befolyásolhatjákolyantényezők,amelyekkülönbözőévekazonosidőszakaiban(példáulhónapvagynegyedév)azonosiránybanésközel

azonosmértékbenhatnakazidősorokalakulására.Ilyentényezőklehetnekazidőjárás,különféleadminisztratívhatásokvagyakárkulturá-

lishagyományok.Ezeketatényezőketegyüttesenszezonálishatásnaknevezik.Azelemzőkgyakranafolyamatokolyanjellemzőirekíván-

csiak,amelyeketanagymértékűszezonálishatáselfed,ezértszükségvanennekeltávolítására.Aszezonalitáskiszűrésétnevezzükszezo-

náliskiigazításnak.Afolyófizetésimérlegösszetevőirejellemzőaszezonálishatásokléteazidősorokban.Ezértanegyedévespublikációhoz

kapcsolódvaafolyófizetésimérlegfőbbösszetevőireszezonálisankiigazítottidősorokatisközzéteszünk.

A szezonális kiigazítás az alábbi módszerrel történik.

1) A szezonális kiigazítás az Eurostat ajánlásaival összhangban a Demetra interface-n belül a SEATS TRAMO szoftverrel történik. 

2)  Az ünnepnapok hatását a magyarországi ünnepnapokra elkészített beépített változó segítségével, a munkanaphatást pedig a program 

által kiválasztott számú regressziós változók felhasználásával szűrjük ki.

3) A revízió csökkentése érdekében általában egy éven keresztül lehetőség szerint ugyanazt a modellbeállítást alkalmazzuk. 

4)  A kiugró értékek közül az egy időszakot érintő (additív outlier) és a több időszakot érintő csillapodó törés (transitory changes), valamint 

a szintváltás (level shift) azonosítását végzi el a program.

5)  Az aggregátumokra és egyenlegekre nézve közvetlen kiigazítást alkalmazunk, ami annyit jelent, hogy az aggregátumokat és egyenlegeket 

közvetlenül tisztítjuk meg a szezonális hatásoktól és nem a szezonálisan kiigazított összetevőkből képezzük az egyenlegeket és az aggre-

gátumokat. Ebből következően az összetevők szezonálisan kiigazított adatainak összegzésével nem állítható elő az aggregátum szezoná-

lisan kiigazított adat, sem a szezonálisan igazított bevételekből és kiadásokból az egyenleg szezonálisan igazított adata.

3. keretes írás
szezonálisan kiigazított idősorok
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követőnegyedévvégére(március31.),deeztnemtekintjükévesadatnak,mertazévesvállalatimérleg-éseredménybeszámolók
erreazidőpontramégnemállnakrendelkezésre.

Aközvetlentőke-befektetésekrevonatkozóstatisztikákszempontjábólazévesadatokközlése(szeptemberipublikáció)kiemel-
kedőfontosságú,mertabecsléseketilyenkorváltjákfelajelentettévestulajdonosijövedelem-ésállományiadatok.Azéves
jövedelmek,forgalmakésállományokország-éságazatibontástisekkorközöljük.

2.3.2. Adatrevíziós politika

AzújmódszertanbevezetésévelazMNBrevízióspolitikájanemváltozott,azadatforrásokrendszeresrevízióihozigazodvaala-
kítottakiazMNBarevízióspolitikáját.

5. táblázat
A negyedéves fizetési mérleg és a külföldi befektetési pozíció közzétételének és rendszeres revízióinak időpontjai

A publikáció időpontja A közzétett időszak A felülvizsgált időszak

Év negyedév hónap negyedéves Éves negyedéves Éves

Tárgyév I.negyedév Március (T-1)Q4 (T-2)* (T-1)Q1-Q3 (T-3)(4),(T-2)(2)

II.negyedév Június TQ1 (T-1)Q1-Q4

III.negyedév Szeptember TQ2 (T-1) (T-1)Q1-TQ1 (T-3)(5),(T-2)(3)

IV.negyedév December TQ3 TQ1-Q2

T+1 I.negyedév Március TQ4 (T-1)* TQ1-Q3 (T-2)(4),(T-1)(2)

II.negyedév Június (T+1)Q1 TQ1-Q4

III.negyedév Szeptember (T+1)Q2 T TQ1-(T+1)Q1 (T-2)(5),(T-1)(3)

IV.negyedév December (T+1)Q3 (T+1)Q1-Q2

T+2 I.negyedév Március (T+1)Q4 T* (T+1)Q1-Q3 (T-1)(4),T(2)

II.negyedév Június (T+2)Q1 (T+1)Q1-Q4

III.negyedév Szeptember (T+2)Q2 (T+1) (T+1)Q1-(T+2)Q1 (T-1)(5),T(3)

IV.negyedév December (T+2)Q3 (T+2)Q1-Q2

T+3 I.negyedév Március (T+2)Q4 (T+1)* (T+2)Q1-Q3 T(4),(T+1)(2)

II.negyedév Június (T+3)Q1 (T+2)Q1-Q4

III.negyedév Szeptember (T+3)Q2 (T+2) (T+2)Q1-(T+3)Q1 T(5),(T+1)(3)

IV.negyedév December (T+3)Q3 (T+3)Q1-Q2

Megjegyzések: 
(1) T = tárgyév; T-1 = a tárgyévet megelőző év; TQ1 = a tárgyév 1. negyedéve; TQ1-Q4 = a tárgyév négy negyedéve 
(2) Az éves oszlopban: (2) = második közlés (első revízió); (5) = ötödik, végleges közlés  
(3) * = a közvetlentőke-befektetés állományok ország- és ágazati bontásának első közlése  
(4) kiemelt terület: az első közléstől a végleges közlésig

A fizetési mérleg adatforrásainak revíziós politikája 

Afizetésimérleg-statisztikáhozazMNBaKSHadatgyűjtéseibőlátveszadatokat.Ezekrevízióspolitikájaazalábbiakszerintalakul.

•Azáruforgalomravonatkozóan:márciusbanrevideáljaaKSHazelőzőév1−12.hónapját,szeptemberbenazelőzőév1–12.
hónapjátésatárgyév1–6.hónapját.EzeketarevíziókatazMNBsajátmárciusiésszeptemberipublikációjábanfigyelembeveszi.

•Azutazásiadatoknemváltoznak.Egyadottidőszakravonatkozóanegyszerikérdőívesadatfelvételtörténik.

•Aszolgáltatás-külkereskedelemrevonatkozóanmárciusbanésszeptemberbenrevideálódhatnakvisszamenőlegesenazada-
tok.Azadatokatárgynegyedévetkövető8.negyedévetkövetőentekinthetőkvéglegesnek.AzMNBmárciusiésszeptemberi
publikációjábanezeketfigyelembeveszi.
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•Amunkavállalóijövedelmekreésahozzájukkapcsolódótranszferekrevonatkozóadatok3évrevisszamenőlegrevideálódnak,
azazazadatatárgyévetkövető11.negyedévbenleszvégleges.

•AzMNBazéveskérdőívekfeldolgozásávalelőállítottadataitatárgyévetkövető3.negyedévelteltévelpublikáljaelőször.Ebben
akülföldiekmagyarországiközvetlen-tőkebefektetéseiaTÁSA-adatbázisbólszármazóadatokkalteljeskörűsítésrekerülnek.
Azévesadatokelsőrevíziójáraatárgyévetkövető5.negyedévvégén,másodikrevíziójáraakövetkezőévesjelentésekbeér-
kezésétkövetőenkerülsor(tárgyévetkövető7.negyedév),amennyibenazadatszolgáltatókatárgyévrevonatkozóadataikat
avállalatimérleggelösszhangbanvisszamenőlegmódosítják.AzévfolyamánaTÁSA-adatbázisnakismegjelennekarevideált
változatai,ígyateljeskörűsítettrészisváltozik.Azeltérőüzletiévesjelentőkadatainakjavításáramégeztkövetőenissor
kerülhet.

Afizetésimérleg-statisztikarevízióspolitikájáranézvemindezaztjelenti,hogyegynormálrevíziósciklusttekintveafizetési
mérlegadataigyakorlatilagatárgyévetkövető11negyedévelteltéveltekinthetőkvéglegesnek.Márciusbanésszeptemberben
hosszabbarevíziósidőszak,júniusbanésdecemberbenazonbancsaka„nyitottév”adatairavonatkozik.

Azújmódszertanszerintelőször2014.júniusbanpublikálunkazelsőnegyedévről,és2014.szeptemberbenazévesadatszol-
gáltatásta2013-asreferenciaévről.Apublikációkkiegészülnekahaviadatközléssel.Csakanyitottnegyedévhónapjairaközlünk
haviadatokat,azokatnemrevideáljuk:ahaviadatokrevíziójaanegyedévesadat.



Magyarország fizetésiMérleg- és külfölddel szeMbeni befektetésipozíció-statisztikái • 2014 65

3. Az új módszertan bevezetésének 
hatása a fizetésimérleg- és a hozzá 
kapcsolódó állományi adatokra 

Afizetésimérleg-statisztikákelmúltévekbenmegújítottnemzetközimódszertaniszabványainak(BPM6)bevezetéséreazEurópai
Unióországaiban−ígyMagyarországonis−egységesen2014-benkerültsor.

Azegyesországokbanmásésmásazújmódszertanratörténőáttéréshatásaazadatokraattóleltérően,hogyazadottország
alkalmazottmódszertanamennyibentértelakorábbiakbanamostbevezetettmódszertantól.Magyarországon2008-banúj
adatgyűjtésirendszertvezettünkbe,ehhezkapcsolódvabevezettünktöbbolyanváltoztatást,amimárakkorelőreláthatóvolt
azújmódszertaniajánlásokból,deakkormégnemvoltvéglegesazújnemzetközimódszertan.Aközvetlentőke-befektetések
elszámolásanálunkmára2000-esévekbennéhánykérdésbeninkábbhasonlítottazújmódszertanielvárásokra,mintazakkoriakra
(ezekrőlrészletesenafejezetvégénírunk).EzértMagyarországonaBPM6módszertanbevezetésenemjelentettazadatokban
olyanmértékűváltozást,amelylényegesenmegváltoztattavolnaazalapvetőgazdaságifolyamatokróleddigalkotottképet.

6. táblázat
A módszertani változás hatása a gdp százalékában

Százalék 2008 2009 2010 2011 2012 2013

felülről számított finanszírozási képesség 0,21 0,19 0,19 0,21 0,21 0,18

Folyófizetésimérlegegyenleg 0,20 –0,45 0,13 0,14 0,17 0,07

Áruegyenleg 0,19 –0,44 0,13 0,16 0,22 0,12

Szolgáltatásegyenleg 0,61 0,81 0,62 0,22 –0,08 –0,25

NettóIIP(nettókövetelés) 0,00 –1,18 –1,17 –1,17 –1,17 –1,10

Nettóadósság 0,29 1,54 1,51 1,51 1,52 1,48

Bruttóadósság 0,00 1,18 1,17 1,17 1,17 1,10

Közvetlentőke-befektetésekállományaMagyarországon(nettótartozás)      –1,56

Közvetlentőke-befektetésekállományakülföldön(nettókövetelés)      –1,56

Ebbenafejezetbenáttekintjükazokatafőbbaggregátumokat,amelyekmegváltoztakamódszertaniváltáshatására,ésbemu-
tatjukafőbbmódosítótényezőket.

Ahollehetőségvoltrá,azidősorokatvisszavezettükazújmódszertannakmegfelelőtartalommal.A7.táblázatbanösszefoglaltuk,
hogymelytényezőketmeddigtudtunkvisszavezetniakorábbiadatokon.

Aleghosszabbidőszakra,1995-igazáru-ésszolgáltatásadatokátsorolásátlehetettvisszavezetni.

AzEU-csatlakozáshozkötődőEU-transzferekelszámolása2004-benkezdődött,ígyezekújmódszertanszerintiátsorolása,va-
lamintanemzetköziszervezetekrészesedéseinekazegyébhosszúkövetelésbőlazegyébrészesedésközétörténőátsorolása
ettőlazévtőlkezdődőenvalósultmeg.

2008-tólazújadatgyűjtésirendszerünkteszilehetővé,hogyodáigrészletesebbmódosításokattudjunkvisszavezetni.A7.táb-
lázatbanmegjelenítetttényezőkhatásátrészletezzükafejezettovábbirészében.
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7. táblázat
Az egyes módszertani változások visszavezetése az idősorokban

Módszertani tényezők
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Bérmunkaanyagkivezetéseazárukközül,adíjszolgáltatásként
történőelszámolása

Javításhozkapcsolódóárukivezetéseazárukközül,adíj
szolgáltatáskénttörténőelszámolása

Közvetítőkereskedelem(reexport)áruexportsorontörténő
kimutatásaaszolgáltatásokhelyett

EU-transzferekátsorolásaaviszonzatlanátutalásbólaz
elsődlegesésmásodlagosjövedelmekközé

Nemzetköziszervezetekrészesedéseinekazegyébhosszú
követelésbőlazegyébrészesedésközétörténőátsorolása

Szellemitulajdonjogokadásvételénekátsorolásaanemtermelt
nempénzügyijavakbólaszolgáltatásokközé

Illegálistermékforgalom(áruk)éstevékenység(utazás)
pótlólagoselszámolása

FISIM-kiemelésazegyébbefektetéskamataiközülés
elszámolásaapénzügyiszolgáltatásokközött

Tartalékjövedelemkülönsoronjelenikmeg,kikerülaportfólió-
ésegyébbefektetésekjövedelmeinekbevételéből

10%alattinemértékpapír-részesedésekátsorolásaa
portfólióbólazegyébbefektetésrészesedésekközé

SDR-allokáció(SDR-tartalékésSDR-kötelezettségtranzakció- 
kénttörténőelszámolása,azSDR-kötelezettségkimutatása)

Nagyértékűárukátsorolásaazutazásbólazárukközé 

Közvetlentőke-befeketésekirányszerintimegbontásánál
társvállalatokkalkapcsolatosügyletekelszámolásánakváltozása

Aváltozásokidősorokonvalóvisszavezetésétfelhasználtukarrais,hogyaz1990−1994közöttazMNBhonlapjáneltérőszerkezet-
ben(mégBPM4tartalommal)éventemásfájlbanmegtalálhatófizetésimérleg-statisztikaiadatokkalkiegészítsükazidősorokat
legalábbafőbbaggregátumokszintjén.Azidősorostáblábanszereplő,BPM4alapjánösszeállított1990−1994-es,csakkonvertibilis
devizákattartalmazófizetésimérleg-ésállományiadatokegyszerűátforgatássalkerültekbeatáblába,nemfeleltethetőkmeg
tökéletesenaBPM6szerintikategóriáknak9.Azátforgatássoránalkalmazottfeltételezéseketa2.mellékletbenfoglaltukössze.

Anagy,nemzetközistatisztikákategyüttérintőmódszertaniváltásokbevezetésekorazegyesintézményekfelhasználjákazalkalmat
arra,hogyavisszamenőlegesidősoraikatpontosítsákésaszokásosrevíziósidőszakokatmeghaladóadatjavításokat,becslési,
elszámolásbelimódszerváltozásokatisátvezessenekazadatokon.Ígyafizetésimérleg-statisztikaadataisemkizárólagaBPM6
módszertanbevezetésemiattmódosultak,hanemaKSHésazMNB(apénzügyiszámla-statisztikákatisbeleértve)egymással
összhangbanegyébadatjavításokatisvégrehajtott.

Felhívjukafigyelmetarra,hogyaKiadványjellegénekmegfelelőenebbenafejezetbenkizárólagamódszertaniátálláshatásait
kívánjukbemutatni,a(megváltozott)makrogazdaságiidősorokelemzésenemtartozikaKiadványtárgykörébe.

9Azemiattiidősortöréstvizuálisanisjelezzükazidősorostáblákban.AzadatokarégiformájukbanváltozatlanulelérhetőkazMNB-honlaparchív
adatokattartalmazóoldalán.
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3.1. A bpM6 MódszertAn felülről száMított finAnszírozási 
képességre gyAkorolt hAtásAi

Azújmódszertanbevezetéseazadatokváltozásáttekintveelsősorbanafolyófizetésimérleg,illetveafelülrőlszámítottfinan-
szírozásiképességösszetevőirevolthatássalolymódon,hogyanemzetiszámlákkalvalóösszhangmegteremtéseérdekében
átsorolásoktörténtekafizetésimérlegegyesrészmérlegei,azáruk,aszolgáltatások,azelsődlegesésmásodlagosjövedelmek,
valamintatőkemérlegközött.

Egyenlegéttekintveakülsőfinanszírozásiképességszintjénnemjelentősazeltérés,abevétel-kiadásszárakonazonbanjelentős
elmozdulástörtént.

Azalábbiakbanazadatokonmódszertaniokokmiattbekövetkezettelmozdulástokozótényezőketvesszüksorra.

3.1.1. áruk és szolgáltatások

Azárukésszolgáltatásokváltozásaelsősorbanazekategóriákközöttiátsorolásokkalállkapcsolatban(lásda8.táblázatot).Ezek
azátsorolásokalapvetőenazárukközöttielszámoláselsődlegeskritériumánaktekintett(gazdasági)tulajdonosváltáskövetkeze-
tesebbalkalmazásávalfüggenekössze.Ígyajavítástésabérmunkátahozzáadottérték(javításidíj,illetvebérmunkadíj)alapján
szolgáltatásként,mígaközvetítőkereskedelmiszolgáltatásokkeretébenérintettárukat(goodsundermerchanting)nettóex-
portkéntazárukközöttszámoljukel(azelőbbitételekesetébenugyanisnincstulajdonosváltás,mígazutóbbiakesetébenvan).

Nagyságrendjéttekintveazexport-ésimportszárakonalegjelentősebbelmozdulástamódszertaniváltozásokközöttabérmunka
elszámolásánakamegváltozásaokozza.Abérmunkaanyagésdíjforgalomegyüttesértéke(bruttómódonvalóelszámolás)eddig
azáruforgalomrészétképezte,azújmódszertannalviszontcsakabérmunkadíjatkellelszámolni(nettó−azazbérmunkaanyag
nélkülszámított−értéken)aszolgáltatásokközött.Abérmunkaanyagígyteljesmértékbenkikerülazadatokból,amelynekkö-
vetkeztébenazáruforgalombruttószáraiéventetöbbmilliárdeuróvalalacsonyabbaklettek.

Aközvetítőkereskedelem(reexport)elszámolásánakaváltozásaezzelellentétesirányú.Ezatételeddigszolgáltatásként,azúj
módszertanszerintárukéntkerülelszámolásra.Anettóértéketazexportoldalonkellelszámolni(areexporthozkapcsolódóimport
isazexportoldalrakerülnegatívelőjellel),ezértazújelszámolásmiattazáru-ésszolgáltatásexportösszértékenemváltozik.

Azegyébmódszertaniátsorolásokkeretébenajavításugyancsakazárukbólaszolgáltatásokközékerül,mígasajáthasználatra
magánforgalombanbehozottnagyértékűjavakazutazáshelyettazárukközöttkerülnekelszámolásra.Eddigelnemszámoltúj
tételkénttartalmazzaugyanakkor−aKSH-tólkapottadatokalapján−azáruforgalomazillegáliskereskedelem(drogkereskedelem
éscsempészáruk),aszolgáltatásokutazástételepedigazillegálistevékenység(prostitúció)becsültforgalmát.Anemzetiszám-
lákbanazillegálistevékenységgelkapcsolatostranzakciókatmáreddigiselszámoltaaKSH.Afizetésimérlegbeezekelszámolása
azújmódszertannalkerülbe,értéküknöveliafelülrőlszámítottfinanszírozásiképességet.

Aszolgáltatásokközémégbekerültkétújtétel,amelyeknemváltoztatjákmegafelülrőlszámítottfinanszírozásiképességérté-
két.AzegyiktételaFISIM (leírásátlásda2.keretesírásban),azazakamatokbanközvetettmódonmegjelenőszolgáltatáselem,
amelyapénzügyiszolgáltatásokközöttkerülelszámolásra.Aszolgáltatástahitelintézetiszektornyújtjaahitelintézetenkívüli
szektoroknak.AzadatszolgáltatókáltaljelentettkamatokennekmegfelelőentartalmazzákaFISIMhatását.Tekintve,hogyanem
hitelintézetiadatszolgáltatóknemismerikahitelintézetekközvetítésidíját,eztközvetlenülnemlehetmegállapítani.Aszámítás
nemzetgazdaságiszintentörténik,ajelentettadatokország-,szektor-ésdevizabontásátfigyelembevéve.Amásiktételaszellemi
jogokadásvétele:aszámítástechnikaiszoftver,audiovizuálistermék,illetveakutatás-fejlesztéseredményéhezkapcsolódótulaj-
donjogokkaltörténőkereskedelem,amelyatőkemérlegből(nemtermelt,nempénzügyieszközök)kerülaszolgáltatásokközé.

Afentiátsorolásokbevételi,kiadásiésegyenleghatásáttartalmazzaa8.táblázat.
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8. táblázat
Az áru- és szolgáltatásadatokkal összefüggő tételek változása a módszertani váltásból eredően 
(millió euro)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

áruk átsorolás miatt

Bevétel –2545 –3210 –3725 –4660 –4907 –5446 –5704 –4951 –4673 –3539 –2437 –2606 –2529 –257 –521 –801 –2744 –5467 –5076

Kiadás –1852 –2389 –2785 –3458 –3635 –3954 –4190 –3707 –3706 –3155 –2784 –2941 –3002 –958 –1285 –1421 –2978 –5409 –4880

Egyenleg –693 –821 –941 –1201 –1272 –1492 –1514 –1243 –968 –384 346 335 473 701 764 619 234 –58 –196

Szolgáltatások átsorolás miatt

Bevétel 750 856 979 1241 1315 1556 1596 1355 1110 563 –176 –96 –152 –256 –352 –309 112 415 526

Kiadás 57 36 38 39 43 63 82 112 142 179 170 239 321 475 989 367 406 351 391

Egyenleg 693 821 941 1201 1272 1492 1514 1243 968 384 –346 –335 –473 –731 –1342 –676 –294 64 135

Illegális tevékenységek

Bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293 216 209 242 236 253

Kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 38 23 24 28 73

Egyenleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 178 185 217 208 180

áruk és szolgáltatások összesen

Bevétel –1795 –2353 –2746 –3419 –3592 –3891 –4108 –3595 –3563 –2976 –2613 –2702 –2681 –220 –658 –901 –2390 –4816 –4296

Kiadás –1795 –2353 –2746 –3419 –3592 –3891 –4108 –3595 –3563 –2976 –2613 –2702 –2681 –416 –258 –1030 –2547 –5030 –4415

Egyenleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 –400 129 157 214 119

Egyéb befektetések jövedelmei FISIM miatt

Bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –74 –65 –88 –83 –61 –57

Kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –86 –59 –84 –72 –19 –12

Egyenleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 –7 –5 –11 –42 –45

tőkemérleg nem termelt, nem pénzügyi javak átsorolása miatt

Bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –54 0

Kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –18 –584 –61 –71 –90 –106

Egyenleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 584 61 71 35 106

felülről számított finanszírozási képesség árukkal és szolgáltatásokkal összefüggő tételek miatt

Bevétel –1795 –2353 –2746 –3419 –3592 –3891 –4108 –3595 –3563 –2976 –2613 –2702 –2681 –294 –723 –990 –2473 –4931 –4353

Kiadás –1795 –2353 –2746 –3419 –3592 –3891 –4108 –3595 –3563 –2976 –2613 –2702 –2681 –520 –901 –1175 –2691 –5139 –4533

Egyenleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 178 185 217 207 180

Aváltozásértékeönmagábanjelentősakiadásiésbevételiszárakon,aforgalmaknagyságáhozviszonyítvaazonbanlátszik,hogy
amódszertaniváltásfinomítottugyanakategóriákon,dealapvetőennemváltoztatjamegafolyamatokrólalkotottkövetkezte-
téseket.Eztszemléltetia6.ábra.

3.1.2. Az elsődleges és a másodlagos jövedelmek változása

Azelsődlegesjövedelmekelnevezésébenésbővülőtartalmábanisújkategória.Amunkavállalóijövedelmekésabefektetések
jövedelmeikiegészültekegyújjövedelemelemmel,amelybeakorábbanviszonzatlanfolyótranszferkéntelszámolttermék-és
termelésiadók,valaminttámogatásoktartoznak(azEU-valkapcsolatostranszferekegyrésze).Ezekévesnagyságrendje2013-
banabevételeketnöveli1,5milliárdeuróval,akiadásokatpedig120millióeuróval.

Prezentációsszempontbólújdonság,hogyatartalékeszközökjövedelmeikülönsoronkerülnekfeltüntetésre(nagyságrendje
2013-ban650millióeuro),ígyennekmegfelelőencsökkennekaportfólióbefektetések,illetveazegyébbefektetésekjövedelmei
is(aholeddigezekelvoltakszámolva).összességébenazelsődlegesjövedelmekadatátazonbaneznemváltoztatja.
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Ugyancsakváltozás,hogyaközvetlentőke-befektetésekesetébenanemszokványosmértékű−korábbiévekeredményéből
fizetett−kiugróosztalékot(superdividend)nemjövedelemként,hanemtőkekivonáskéntkellelszámolniafizetésimérlegben.
Aközvetlentőke-befektetéseketérintőváltozásokatvisszamenőlegesennemtudjukérvényesíteniazadatokban,ígykiugróosz-
talék-elszámolásraiscsak2013-tólkerülsorrendszerszerűen.Akiugróosztalék-elszámolásmiattiváltozáscsakazosztalékés
újrabefektetettjövedelmeksoronjelenikmegellenkezőelőjellel(2013-banarezidensekkülföldibefektetéseiutánmegszavazott
osztalékból130millióeuro,akülföldiekbefektetéseiutánmegszavazottosztalékbólpedig710millióeurovoltakiugróoszta-
lék)10,tehátaközvetlentőke-befektetésekösszjövedelmenemváltozikemiatt.

Amintmáraszolgáltatásoknálemlítettük,azegyébbefektetésekkamatjövedelmeibőlapénzügyiközvetítésiszolgáltatások
közvetettmódonmértdíja(FISIM)átkerültaszolgáltatásokközé.

Amásodlagosjövedelmekakorábbiviszonzatlanfolyótranszferekújelnevezése.Azelnevezésváltozásántúltartalmikülönbség,
hogyebbőlakategóriábólátkerülnekazelsődlegesjövedelmekközéatermék-éstermelésiadók,támogatások.

Azelsődlegesésamásodlagosjövedelemkategóriákategyüttnézvetehátannyiaváltozás,hogyaFISIMátkerülaszolgáltatások
közé.

Afolyófizetésimérlegegyenlegeszintjénösszevonvaazátsorolásokatcsakazáruba,illetveszolgáltatásokközébejöttújtételek
egyenlege(acsempészáruk,akülsőgyártásváltozása,amagánforgalombanbehozottnagyértékűjavak,ésazillegáliskereske-
delemadataiésaszellemijogokadásvétele)változtatjákazadatokat.

3.1.3 A tőkemérleg változásai

Atőkemérlegbenanemtermelt,nempénzügyijavakközülátkerültamegfelelőszolgáltatáskategóriábaaszámítástechnikai
szoftver,audiovizuálistermék,illetveakutatás-fejlesztéseredményéhezkapcsolódótulajdonjogokkaltörténőkereskedelem.

összességébenmegállapítható,hogyamódszertaniváltozásugyanafizetésimérlegenbelüljelentőstételekkategóriákközötti
átsorolásávaljárt,deeznemokozottlényegiváltozástazévesadatoklefutásában.Akülfölddelszembenifinanszírozásiképes-
ségszintjéncsakazárukbaésszolgáltatásokbaújonnanbekerülőtételekmódosítottákazegyenleget,azegyébmódszertani
változásokcsakafolyófizetésimérlegésatőkemérlegegyesrészmérlegeinekalakulásátváltoztattákmeg.Aforgalmiszintben
bekövetkezettváltozásmeghatározórészétabérmunkaanyagkivételeokozza.

10Azösszesmegszavazottosztaléknagyságrendjearezidensekbefektetéseiután500millió,akülföldiekbefektetéseiután3milliárdeuro.

6. ábra
A bpM5 és bpM6 szerinti áru- és szolgáltatásexport és -import 
(millió euro)
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3.2 A MódszertAni változások hAtásA A pénzügyi Mérlegben  
és Az álloMányi AdAtokbAn

Apénzügyimérlegbenbekövetkezettmódszertaniváltozásoknakazadatokramégkisebbvoltahatásuk.Apénzügyimérlegben
aközvetlentőke-befektetéseketiskövetelés-tartozásszerintimegbontásbankellösszeállítani.Aközvetlentőke-befektetéseken
belülakövetelésekéstartozásokelkülönítésebővítettinstrumentumbontásbanismegjelenik,afőinstrumentumoknemvál-
toztak,csakazelnevezésekésarészletezettségnőtt.Atulajdonosirészesedésszerepétfelváltjaaszavazatierőbenvalómegha-
tározórészvétel,valamintnagyobbhangsúlytkapaközvetettszavazatierőésatársvállalatokszerepe.Arészvénybefektetésés
azújrabefektetettjövedelmeksorokközöttellentéteselőjellelmegjelenikakiugróosztalék11tőkekivonáskéntvalóelszámolása,
deennekaváltozásnakazaggregáltközvetlentőke-befektetésadatokranincshatása.Azújmódszertanszerintkülönsoronmeg-
jeleníthetőarészesedésekésazadósságtípusúinstrumentumokbontásánál,hogyazokbólmennyiabefektetőtőlabefektetése
irányábantörténtbefektetés,mennyiakereszttulajdonlás12,ésmennyiatársvállalatokközöttibefektetés.Eztarészletesebb
megbontástazújmódszertannalvezettükbe,deatársvállalatokközöttiegyébtőketranzakciókatmáreddigiselszámoltuk,csak
nemjelentekmegkülönsoron.Újdonságarészesedéseknéla10%alattirészesedéselszámolása,ezérterrecsak2013-tólvan
adat.(Abefektetésiirányszerintibontáshatásátkésőbbrészletezzük.)

Aközvetlentőke-befektetésekadósságtípusúinstrumentumainálatársvállalatokkalszembenitranzakciókésállományokabe-
fektetésiirányokhoztörténőbesorolását2013-tólazalapjánvégezzük,hogyazadatszolgáltatóvégsőbefektetőjeholrezidens,
mígkorábbanabesorolásazalapjántörtént,hogyvolt-eközvetlenkülfölditőke-befektetője,-befektetéseazadatszolgáltatónak.
Ezátcsoportosítástjelentakétbefektetésiirányközött,deazösszeskövetelés,illetvetartozástranzakcióra/állományranincs
hatással.

11Akivételes(ennagy)kifizetéseket(kiugróosztalék–superdividend),amelyeketavállalatazeredménytartalékbólfizetarészvényeseinek,vagy
haanormálüzletmenetnélszámítottnálnagyobbazosztalék,aztaBPM6módszertanszerintnemosztalékként,hanemtőkekivonáskéntkell
megjeleníteni.

12Akereszttulajdonlása10%alattirészesedésazanyavállalatban

7. ábra
A módszertani váltás hatása a felülről számított finanszírozási képességre és a főbb összetevőire 
(millió euro)
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Aportfólióbefektetésekközülazegyébbefektetésekközékerültekátanemértékpapírbanmegtestesülő10%alattiszavazati
jogotmegtestesítő,nemvállalatcsoporttagjaiközöttirészesedések.Nagyságaakövetelésoldalonelenyésző,atartozásoldalon
néhányévben100millióeurósnagyságrendűátsorolástörtént.(Lásdazelmozdulásokattartalmazóexcelmellékletet.)

MegváltozottazSDRstatisztikaikezelése,sezzelösszefüggésbenazSDR-allokációelszámolásais:azSDRadósságtípusúinst-
rumentumlett,aminekmegfelelőenatartalékeszközökközöttkimutatottallokáltSDR-relszembenkötelezettségetiskikell
mutatni azegyébbefektetéseken.AzIMFáltalitartalékeszköz-teremtésben(SDR-allokáció)Magyarország2009-benrészesült
először.Kétlépésbenösszesen991millióSDR-rel(1,1milliárdeuro)nőttekazMNBtartalékeszközei.ABPM6alapjánmagátaz
allokációttranzakciókéntkellelszámolni,shatásanemcsupánatartalékeszközökállományánaknövekedésében(ennekelszá-
molásaegyébállományváltozáskéntaBPM5szerintismegtörtént),hanemakülfölddelszembenitartozásokemelkedésébenis
megjelenik(ennyivelnőazországkülfölddelszembenibruttóésnettóadósságállománya).

Azadósságmutatókatmódosítottaanemzetköziszervezetekbenvalórészesedésekelszámolásánakváltozásais,miveleddig
ezekatételekazegyébbefektetésekenazadósságtípusúinstrumentumokközöttszerepeltek,amódszertaniváltástkövetően
viszontegyébrészesedéskéntkellezeketelszámolni,sarészesedéseknemadósságtípusúinstrumentumok.Miveltöbbnyire
akövetelésekcsökkentekazújelszámoláskövetkeztében,ezértezaváltozásanettóadósságnövekedéséveljárt.

Aközvetlentőke-befektetésekelszámolásánálMagyarországonviszonylagkevésamódszertaniváltáshatása,mertbizonyosszempontból

Magyarországonmára2000-esévekben isazújmódszertanhozközelítővoltazelszámolás.Atársvállalatokadataitugyanismárarégi

módszertanszerintiselkellettszámolni,deazáltalánosEurópánbelüliirányelvazvolt,hogyezekköveteléseitarezidensekkülföldibefek-

tetéseiközött,mígtartozásaikatanemrezidensekadottországbelibefektetéseiközöttkellettelszámolni.MivelMagyarországkisország,

ezértszámunkramáramultinacionálisvállalatokkülföldileányvállalatiésamagyarleányvállalatok(társvállalatként)közöttielsőnagyobb

tranzakciókmegjelenésekorvilágossávált,hogynemtekinthetjükamagyarokkülföldibefektetéseinek,hapéldáulegymultinacionális

vállalatamagyarleányánkeresztülhitelezegymásikkülföldileánynak,ahogyaztanemzetközielőírásjavasolta.Eztazügyletetígymáraz

előzőmódszertankereteibenisaközvetlentőke-befektetésekMagyarországonirányban(aminettótartozás),követeléskéntszámoltukel.

Azújmódszertanszerintatársvállalatokközötti tranzakciókéspozíciókközülanemrezidensvégsőbefektetővelrendelkezőkkerülnek

akülföldiekMagyarországibefektetéseiközé,mígarezidensvégsőbefektetővelrendelkezőkarezidensekkülföldibefektetéseiközé.Azon

társvállalatoknak,akikneknemismertvagynincsvégsőbefektetőjük,atartozásaiakülföldiekmagyarországibefektetéseiközékerülnek,

míg a követelései a rezidensek külföldi befektetései közé. A magyar gyakorlat már 2000-es években az volt, hogy a közvetlentőke-

befektető/-befektetésrezidensistátuszaalapjánsoroltukbeazegyesbefektetésiirányokhozazegyébcégcsoporttagokkal(testvérvállala-

tokkal)kapcsolatosköveteléseketéstartozásokatazalapján,hogyvan-ekülföldiközvetlentőke-befektetője(külföldianyavállalata),vagy

csakkülföldiközvetlentőke-befektetése(leányvállalata)azadatszolgáltatónak.

Ennekkövetkeztébenazújmódszertanbevezetéseakkorvolthatássalazeddigibesorolásra(változottakülföldre,illetveMagyarországra

irányulóbefektetésekszintje),haegyfelőlolyanvállalatfordultelő,hogyközvetlenkülföldibefektetőjenemvolt,ámavégsőbefektetője

nemrezidens(mertekkorőteddigarezidensekkülföldibefektetéseiközöttszámoltukel,mígazújmódszertanbanmárazőtársvállala-

tokkalkapcsolatosadataiisanemrezidensekMagyarországontörténőbefektetéseiközöttkerülnekelszámolásra),vagyközvetlenkülföldi

befektetőjevan,ámavégsőbefektetőjemagyar.(EkkoreddiganemrezidensekMagyarországratörténőbefektetéseiközöttszámoltukel

atársvállalatokközöttiadatait,mígezmostantólarezidensekkülföldibefektetéseiközétartozik.Emiatt2013-banatársvállalatoknálaz

adósságtípusúinstrumentumokonátsoroláskövetkezettbeaközvetlentőke-befektetésekMagyarországon,illetvekülföldönközött,afor-

galomátsorolásánakértéke255millióeurovolt(mindkétirányban).

4. keretes írás
A társvállalatok közötti tranzakciók a közvetlentőke-befektetések irány szerinti bontásában
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3.3. A MódszertAni váltássAl egy időben végrehAjtott 
visszAMenőleges AdAtjAvítások

AKSHésazMNB(apénzügyiszámla-statisztikáitisbeleértve)egymássalösszhangbanegyébadatjavításokatisvégrehajtott
amódszertaniátállássalpárhuzamosanaháztartásokvalutatartással,külföldibetételhelyezésseléskülfölditulajdonosibe-
fektetésekkelkapcsolatosadataiban.Aháztartásokkülföldipénzügyibefektetéseinekteljesebbbemutatásaújadatforrások
felhasználásávalváltlehetővé.Aváltozásokvisszamenőlegesenismegjelennekaközvetlentőke-befektetésekidősorainál1998-ig
azáróállománytérintően,azegyébbefektetésekidősoraibanpedig2008-ig.

Afizetésimérlegbenmegjelenőmunkavállalóijövedelmek,ahozzájukkapcsolódótranszferek,valamintamunkavállalóihazauta-
lásokadataitaKözpontiStatisztikaiHivatal(KSH)állítjaelő.AzESA2010-revalóátállássalegyidőbenaKSHezekrevonatkozóan
2009-igvisszamenőlegfelülvizsgáltaabecsléseihezhasználtadatforrásait,melynekkövetkeztébenjelentősenmódosultakaz
adatok.AfelülvizsgálatrólbővebbenaKSHa2014.szeptember30-ánmegjelent„Magyarországnemzetiszámlái,2013(előzetes
adatok)”kiadványábanlehetinformálódni.

Amegújultnemzetközimódszertanokhangsúlyosantárgyaljákagazdasági,illetvejogiszempontútulajdonláskérdését.Asta-
tisztikaielszámolásokszempontjábólfontos,hogyaholekettőközötteltérésvan,ottagazdaságiszempontérvényesüljön
atulajdonosváltásmegítélésekor.EzzelkapcsolatosanaKSHésazMNBazérintettügyletektartalmánakrészletesvizsgálata
alapjánbizonyoslízingügyleteketátsoroltoperatívlízingbőlpénzügyilízinggé.

A9.és10.táblázatbanbemutatjuk,hogy2013-banszámszerűenmennyivoltazegyestényezőkönaváltozásmillióeuróban.
AtáblázatokbanafizetésimérlegreésazállományistatisztikákesetébenbemutatjukaBPM5ésaBPM6szerintiadatokat,és
hogyateljeselmozdulásbólmennyivoltamódszertaniváltáshatása.13 

13Akorábbiévekreezekatáblázatok1995-igvisszamenőlegesenmegtalálhatókahonlapon:http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-
informaciok/adatok-idosorok/viii-fizetesi-merleg-kozvetlen-tokebefektetesek-kulfolddel-szembeni-allomanyok/fizetesi-merleg-kulfolddel-
szembeni-allomanyok/a-2014-es-modszertani-atallas-hatasa-eves-bontasban

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/gdpev/gdpevelo13.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/gdpev/gdpevelo13.pdf
http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/viii-fizetesi-merleg-kozvetlen-tokebefektetesek-kulfolddel-szembeni-allomanyok/fizetesi-merleg-kulfolddel-szembeni-allomanyok/a-2014-es-modszertani-atallas-hatasa-eves-bontasban
http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/viii-fizetesi-merleg-kozvetlen-tokebefektetesek-kulfolddel-szembeni-allomanyok/fizetesi-merleg-kulfolddel-szembeni-allomanyok/a-2014-es-modszertani-atallas-hatasa-eves-bontasban
http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/viii-fizetesi-merleg-kozvetlen-tokebefektetesek-kulfolddel-szembeni-allomanyok/fizetesi-merleg-kulfolddel-szembeni-allomanyok/a-2014-es-modszertani-atallas-hatasa-eves-bontasban
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9. táblázat
A fizetési mérlegben bekövetkezett változások 
(SCV-k nélkül, millió euróban)

2013 bpM5
bpM6
(2014. 

szeptember)
Eltérés

ebből:

Módszertani 
váltás Revízió

1. Folyó fizetési mérleg 2941 4162 1221 74 1147
1.A.Árukésszolgáltatások 7811 7623 –188 119 –307
1.A.a.Áruk 4313 3586 –727 –254 –473
1.A.b.Szolgáltatások 3498 4037 539 373 165
1.A.b.4.Utazás 2383 2534 151 183 –33
1.A.b.e.Egyébszolgáltatások 1115 1503 388 190 198
1.B.Elsődlegesjövedelmek –5933 –2907 3026 1407 1618
1.B.1.Munkavállalóijövedelmek,egyenleg 801 2168 1368 1368
1.B.2.Befektetésekjövedelmei,egyenleg –6734 –6485 248 –45 294
1.B.2.1.Közvetlentőke-befektetésekjövedelmei,egyenleg –4157 –3921 237 237
1.B.2.2.Portfólióbefektetésekjövedelmei,egyenleg –1749 –2387 –638 –643 5
1.B.2.3.Egyébbefektetésekjövedelmei,egyenleg –828 –826 2 –50 52
1.B.2.4.Tartalékeszközökjövedelmei,egyenleg 0 648 648 648 0
1.B.3.Egyébelsődlegesjövedelmek,egyenleg 0 1410 1410 1453 –43
1.C.Másodlagosjövedelmek 1062 –554 –1617 –1453 –164
2. tőkemérleg 3392 3641 249 106 143
2.1.Nemtermelt,nempénzügyieszközökforgalma –50 49 99 106 –7
2.2.Tőketranszferek 3442 3592 150 0 150
3. pénzügyi mérleg (nettó követelés) 7266 7178 –89 0 –89
3.1.Közvetlentőke-befektetések(nettókövetelés) –615 –373 242 0 242
Követelések 3793 3689 –104 0 –104

Részesedések 1341 1146 –195 0 –195
Adósságtípusúinstrumetnumok 2452 2543 91 0 91

Tartozások 4408 4063 –346 0 –346
Részesedések 3914 3589 –325 0 –325
Adósságtípusúinstrumetnumok 495 474 –21 0 –21

3.2.Portfólióbefektetés(nettókövetelés) –3140 –3073 67 0 67
Követelések –420 –351 68 0 68
Tartozások 2720 2722 2 0 2
3.3.Pénzügyiderivatívákésmunkavállalóirészvényopciók(nettókövetelés) –576 –579 –2 0 –2
Követelések –3893 –3893 0 0 0
Tartozások –3317 –3314 2 0 2
3.4.Egyébbefektetések(nettókövetelés) 10388 9993 –395 0 –395
Követelések –67 –200 –133 0 –133
Tartozások –10456 –10193 262 0 262
3.5.Tartalékeszközök 1210 1210 0 0 0
4. Tévedések és kihagyások egyenlege 934 –625 –1559 –180 –1379
Felülrőlszámított(folyóéstőkemérlegegyenlege) 6332 7803 1470 180 1290
Alulrólszámított(pénzügyimérlegegyenlege) 7266 7178 –89 0 –89

közvetlentőke-befektetések irány szerinti megbontásban
3.1.Közvetlentőke-befektetések –615 –373 242 0 242
Külföldön(nettókövetelés) 1701 1283 –418 –255 –163

Részesedések 1341 1147 –194 0 –194
Részvényésegyébrészesedések 731 663 –67 –112 45
Jövedelmekújrabefektetése 610 484 –127 112 –239

Adósságtípusúinstrumetnumok 360 136 –224 –255 31
Magyarországon(nettótartozás) 2316 1656 –660 –255 –405

Részesedések 3914 3590 –324 0 –324
Részvényésegyébrészesedések 2702 2171 –531 –682 151
Jövedelmekújrabefektetése 1212 1419 207 682 –475

Adósságtípusúinstrumetnumok –1597 –1934 –336 –255 –81
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10. táblázat
Az állományokban bekövetkezett változások 
(SCV-k nélkül, millió euróban)

2013 bpM5
bpM6
(2014. 

szeptember)
Eltérés

ebből:

Módszertani 
váltás Revízió

3.1. közvetlentőke-befektetések (nettó követelés) -51 865 -50 214 1 652 0 1 652

Követelések 45850 46813 964 0 964

Részesedések 26475 27233 759 0 759

Adósságtípusúinstrumetnumok 19375 19580 205 0 205

Tartozások 97715 97027 -688 0 -688

Részesedések 67868 67011 -857 0 -857

Adósságtípusúinstrumetnumok 29847 30016 169 0 169

3.2. portfólióbefektetés (nettó követelés) -44 166 -44 023 143 29 114

Követelések 5721 5835 114 0 114

Tartozások 49886 49858 -28 -29 1

3.3. pénzügyi derivatívák és munkavállalói részvényopciók (nettó követelés) -1 032 -1 038 -6 -6

Követelések 2678 2679 1 1

Tartozások 3710 3718 7 7

3.4. egyéb befektetések (nettó követelés) -27 927 -30 415 -2 488 -1 138 -1 350

Követelések 17017 17123 106 0 106

Tartozások 44 944 47 538 2 594 1 138 1 456

3.5. Tartalékeszközök 33 782 33 782 0 0 0

iip összesen (nettó követelés) -91 208 -91 907 -699 -1 109 410

IIP-követelésösszesen 105047 106233 1185 0 1186

IIP-tartozásösszesen 196255 198140 1885 1109 776

nettó adósság (fdi-adóssággal) 44 968 47 770 2 802 1 488 1 314

Követelésekösszesen(FDI-adóssággal) 71445 71377 -68 -379 311

Bruttóadósságösszesen(FDI-adóssággal) 116413 119147 2734 1109 1625

nettó adósság (fdi-adósság nélkül) 34 496 37 334 2 838 1 488 1 350

Követelésekösszesen(FDI-adósságnélkül) 52070 51797 -273 -379 106

Bruttóadósságösszesen(FDI-adósságnélkül) 86566 89131 2566 1109 1457

közvetlentőke-befektetések irány szerinti megbontásban

3.1.Közvetlentőke-befektetések -51865 -50214 1652 0 1652

Külföldön(nettókövetelés) 28774 28010 -764 -1567 803

Részesedések 26475 27230 755 755

Adósságtípusúinstrumetnumok 2299 780 -1519 -1567 48

Magyarországon(nettótartozás) 80639 78223 -2416 -1567 -848

Részesedések 67868 67007 -861 -861

Adósságtípusúinstrumetnumok 12771 11217 -1555 -1567 12
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1. melléklet

A fizetésimérleg-statisztika összeállításához elrendelt adatgyűjtések főbb témakörök szerint14

tőkebefektetések
Adatgyűjtés
kódja

Adatgyűjtés neve Gyakoriság jelentési határidő

R02 Tőkebefektetésekhaviadatszolgáltatása–nempénzügyi
vállalatok,biztosítók,nyugdíjpénztárak,központi
kormányzat,helyiönkormányzatok,társadalombiztosítási
alapok,valamintháztartásokatsegítőnonprofit
intézmények

kijelölt,havi tárgyidőszakotkövetőhónap10.
munkanap

R03 Tőkebefektetésekhaviadatszolgáltatása–egyébmonetáris
intézmények,egyébpénzügyiközvetítőkéspénzügyi
kiegészítőtevékenységetvégzők

kijelölt,havi tárgyidőszakotkövetőhónap10.
munkanap

R12 Tőkebefektetéseknegyedévesadatszolgáltatása–nem
pénzügyivállalatok,biztosítók,nyugdíjpénztárak,központi
kormányzat,helyiönkormányzatok,társadalombiztosítási
alapok,valamintháztartásokatsegítőnonprofit
intézmények

negyedéves tárgyidőszakotkövetőhónap12.
munkanap

R13 Tőkebefektetéseknegyedévesadatszolgáltatása–egyéb
monetárisintézmények,egyébpénzügyiközvetítőkés
pénzügyikiegészítőtevékenységetvégzők

negyedéves tárgyidőszakotkövetőhónap10.
munkanap

R27 Belföldimagánszemélyekkülföldiingatlanbefektetései éves tárgyidőszakotkövetőévmárcius10.
munkanap

R29 Tőkebefektetésekévesadatszolgáltatása éves tárgyidőszakotkövetőévjúnius30.

R43 Külfölditőkebefektetővelrendelkező,átalakulássorán
megszűnőgazdaságitársaságokesetiadatszolgáltatása
(véglegesvagyonmérleg)azongazdaságitársaság
jogutódja,amelyvállalatcsoportbatartozókülföldi
befektetővelrendelkezik,ésakülföldibefektetőrejutó
összessajáttőkeösszegeazátalakulásnapjánelériaz1
milliárdforintotvagykisebb,mintmínusz1milliárdforint

eseti azátalakulásnapjátkövető150.nap

Értékpapír-befektetések
Adatgyűjtés
kódja

Adatgyűjtés neve Gyakoriság jelentési határidő

R04 értékpapír-befektetések kijelölt,havi tárgyidőszakotkövetőhónap10.
munkanap

pénzügyi derivatívák
Adatgyűjtés
kódja

Adatgyűjtés neve Gyakoriság jelentési határidő

R05 Pénzügyiderivatívákhaviadatszolgáltatása kijelölt,havi tárgyidőszakotkövetőhónap10.
munkanap

R14 Pénzügyiderivatíváknegyedévesadatszolgáltatása negyedéves tárgyidőszakotkövetőhónap10.
munkanap

14AMagyarNemzetiBankelnökénekrendeletehttp://www.mnb.hu/statisztika/informaciok-adatszolgaltatoknak/rendeletek-allasfoglalasok/48-
2014-xi-27-mnb-rendelet-a-jegybanki-informacios-rendszerhez-elsodlegesen-a-magyar-nemzeti-bank-alapveto-feladatai-ellatasa-erdekeben-
teljesitendo-adatszolgaltatasi-kotelezettsegekrolalapján,kivéveaKSH-tólátvettadatokesetében,aholazOSAPazadatátvételjogalapja.

http://www.mnb.hu/statisztika/informaciok-adatszolgaltatoknak/rendeletek-allasfoglalasok/48-2014-xi-27-mnb-rendelet-a-jegybanki-informacios-rendszerhez-elsodlegesen-a-magyar-nemzeti-bank-alapveto-feladatai-ellatasa-erdekeben-teljesitendo-adatszolgaltatasi-kotelezettsegekrol
http://www.mnb.hu/statisztika/informaciok-adatszolgaltatoknak/rendeletek-allasfoglalasok/48-2014-xi-27-mnb-rendelet-a-jegybanki-informacios-rendszerhez-elsodlegesen-a-magyar-nemzeti-bank-alapveto-feladatai-ellatasa-erdekeben-teljesitendo-adatszolgaltatasi-kotelezettsegekrol
http://www.mnb.hu/statisztika/informaciok-adatszolgaltatoknak/rendeletek-allasfoglalasok/48-2014-xi-27-mnb-rendelet-a-jegybanki-informacios-rendszerhez-elsodlegesen-a-magyar-nemzeti-bank-alapveto-feladatai-ellatasa-erdekeben-teljesitendo-adatszolgaltatasi-kotelezettsegekrol
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Egyéb befektetések
Adatgyűjtés
kódja

Adatgyűjtés neve Gyakoriság jelentési határidő

R06 Egyébbefektetésekhaviadatszolgáltatása–nempénzügyi
vállalatok,biztosítókésnyugdíjpénztárak,valamint
háztartásokatsegítőnonprofitintézmények

kijelölt,havi tárgyidőszakotkövetőhónap10.
munkanap

R07 Egyébbefektetésekhaviadatszolgáltatása–egyéb
monetárisintézmények

kijelölt,havi tárgyidőszakotkövetőhónap10.
munkanap

R08 Egyébbefektetésekhaviadatszolgáltatása–egyéb
pénzügyiközvetítőkéspénzügyikiegészítőtevékenységet
végzők

kijelölt,havi tárgyidőszakotkövetőhónap10.
munkanap

R09 Egyébbefektetésekhaviadatszolgáltatása–központi
kormányzat,helyiönkormányzatokéstársadalombiztosítási
alapok

kijelölt,havi tárgyidőszakotkövetőhónap10.
munkanap

R10 Konzorciálishitelek kijelölt,havi tárgyidőszakotkövetőhónap10.
munkanap

R15 Egyébbefektetéseknegyedévesadatszolgáltatása–nem
pénzügyivállalatok,biztosítókésnyugdíjpénztárak,
valamintháztartásokatsegítőnonprofitintézmények,
pénzügyiderivatíváknegyedévesadatszolgáltatása

negyedéves tárgyidőszakotkövetőhónap10.
munkanap

R16 Egyébbefektetéseknegyedévesadatszolgáltatása–egyéb
monetárisintézmények

negyedéves tárgyidőszakotkövetőhónap10.
munkanap

R17 Egyébbefektetéseknegyedévesadatszolgáltatása–egyéb
pénzügyiközvetítőkéspénzügyikiegészítőtevékenységet
végzők

negyedéves tárgyidőszakotkövetőhónap10.
munkanap

R20 éventúlilejáratútartozásokesedékességibontása–nem
pénzügyivállalatok,biztosítókésnyugdíjpénztárak,
háztartásokatsegítőnonprofitintézmények,egyéb
pénzügyiközvetítőkéspénzügyikiegészítőtevékenységet
végzők

negyedéves tárgyidőszakotkövetőhónap10.
munkanap

R21 éventúlilejáratúkövetelésekéstartozásokesedékességi
bontása–egyébmonetárisintézmények

negyedéves tárgyidőszakotkövetőhónap10.
munkanap

R22 éventúlilejáratútartozásokesedékességibontása–
központikormányzat,helyiönkormányzatokés
társadalombiztosításialapok

negyedéves tárgyidőszakotkövetőhónap10.
munkanap

R25 Államáltalvállaltkezességvállalások negyedéves tárgyidőszakotkövető51.nap

R26 Azeuróbanvezetettáfaszámlákmiattnemrezidensekkel
szembenfennállókövetelésekéstartozásokállományaés
forgalma

negyedéves tárgyidőszakotkövetőhónap10.
munkanap

R28 Azállamésatöbbségiállamitulajdonbanlévőgazdálkodó
szervezetek,valamintanemtöbbségiállamitulajdonban
lévő,deállamáltalgarantált,éventúlikülföldiadóssággal
rendelkezőgazdálkodószervezetekkülfölddelszemben
keletkezettéventúliadósságaegyesadatainakéves
adatszolgáltatása

éves tárgyidőszakotkövetőév32.munkanap

R39 éventúlilejáratúhiteltartozásokelőtörlesztése éves tárgyidőszakotkövetőév32.munkanap

viszonzatlan átutalások és eszmei, szellemi javak
Adatgyűjtés
kódja

Adatgyűjtés neve Gyakoriság jelentési határidő

R11 Viszonzatlanátutalásokéseszmei,szellemijavakhavi
adatszolgáltatása

kijelölt,havi tárgyidőszakotkövetőhónap10.
munkanap

R18 Viszonzatlanátutalásokéseszmei,szellemijavak
negyedévesadatszolgáltatása–nempénzügyivállalatok,
biztosítókésnyugdíjpénztárak,egyébmonetáris
intézmények,egyébpénzügyiközvetítőkéspénzügyi
kiegészítőtevékenységetvégzők

kijelölt,negyedéves tárgyidőszakotkövetőhónap10.
munkanap
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Tájékoztató mérlegadatok
Adatgyűjtés
kódja

Adatgyűjtés neve Gyakoriság jelentési határidő

R19 Nempénzügyivállalatoktájékoztatómérlegadatai kijelölt,negyedéves tárgyidőszakotkövetőhónap30.nap

Regiszter célú adatok
Adatgyűjtés
kódja

Adatgyűjtés neve Gyakoriság jelentési határidő

R01 Tőkebefektetésbenérintettadatszolgáltatóknemrezidens
partnereinektörzsadatai

kijelölt,eseti
azR02,R03,R12,
R13vagyR29
adatszolgáltatás
elsőalkalommal
történő
teljesítésekor,ezt
követőenváltozás
esetén

azR02,R03,R12vagyR13
adatszolgáltatáshozkapcsolódóanazok
tárgyidőszakátkövetőhónap9.
munkanap; 
azR29adatszolgáltatáshozkapcsolódóan
annaktárgyidőszakátkövetőévjúnius20.

R24 Azállamésatöbbségiállamitulajdonbanlévőgazdálkodó
szervezetek,valamintanemtöbbségiállamitulajdonban
lévő,deállamáltalgarantált,éventúlikülföldiadóssággal
rendelkezőgazdálkodószervezetekkülfölddelszemben
keletkezettéventúliadósságaegyesadatainaknegyedéves
adatszolgáltatása

negyedéves tárgyidőszakotkövetőhónap10.
munkanap

R38 Rezidens,nembankügyfelekkülföldi(forintésdeviza)
fizetésiforgalommiattijóváírásaiésterhelései

negyedéves tárgyidőszakotkövetőhónaputolsó
munkanap

Adatátvételek a ksh-tól
Adatgyűjtés
kódja

Adatgyűjtés neve Gyakoriság jelentési határidő

R52 Rezidensekésnemrezidensekközöttiáruforgalom havi atárgyidőszakotkövető43.nap

R33 Idegenforgalom negyedéves atárgyidőszakotkövető60.nap

R54 Rezidensekésnemrezidensekközöttiszolgáltatások
forgalma

negyedéves atárgyidőszakotkövető60.nap

R36 Rezidensekésnemrezidensekközöttiviszonzatlanfolyóés
tőkeátutalások,munkavállalóijövedelmek

negyedéves atárgyidőszakotkövető60.nap

R55 KülföldiFISIM-bevételekés-kiadások negyedéves atárgyidőszakotkövető55.nap
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2. melléklet

Megjegyzések az 1990–1994-es adatok új szerkezetbe történő besorolásához

Az1990–94közöttiszűkebbinstrumentumbontásúadatokatbesoroltukazújmódszertannakmegfelelősorokalá.Ezabesorolás
nemmindigegyértelmű,ezérttájékoztatásulismertetjükazalkalmazotteljárást.

AzExport,ImportésaKereskedelmiegyenlegrákerültaz1.A.a. Árukonbelülrendreabevétel,kiadásésegyenlegsorra.

•AzÁrufuvarésszállítmányozás,nettótételaz1.A.b.3. Szállítás egyenlegenjelenikmeg.

•AKormányzatifizetések,nettóa1.A.b.12. Kormányzati áruk, szolgáltatások, egyenlegsoronlátható.

•ASzolgáltatások,nettóaz1.A.b.10. Egyéb üzleti szolgáltatások, egyenlegrészelett(aMunkábólésvagyonbólszármazójöve-
delmekkel,valamintazEgyébfizetések,nettóvalegyütt).

•AzIdegenforgalmibevétel,kiadás,egyenlegaz1.A.b.4. Utazás bevétel, kiadás, egyenlegsoronjelenikmeg.

•AKözvetlentőkebefektetésekjövedelmei,nettóaz1.B.2.1. Közvetlentőke-befektetések jövedelmei, egyenlegrekerült.

•AKamatokéspénzügyibefektetésekjövedelmeimegoszlikaz1.B.2.2. Portfólióbefektetések jövedelmeiésaz1.B.2.3. Egyéb 
befektetések jövedelmeiközött.Abevételekaz1995-ösforgalmiadatokbólkiindulvaátlagolvaképződnek,mígakiadások 
aPénzügyiszámlávalkonzisztensadatokarányábankerültekszétosztásra.

•AMunkábólésvagyonbólszármazójövedelmek,nettóaz1.A.b.10. Egyéb üzleti szolgáltatások, egyenlegrészelett,mertezen
asoronelsősorbanazoperatívlízinggelkapcsolatostranzakciókatszámoltukel.

•AViszonzatlanátutalásoka1.C. Másodlagos jövedelmekésaz1.A.b.4. Utazásközöttkerültszétbecslésremodellalapon.

•AzEgyébfizetések,nettóaz1.A.b.10. Egyéb üzleti szolgáltatások, egyenlegrészelett(lásdfeljebb).

•AFolyófizetésimérlegegyenlegeazI. Folyó fizetési mérleg, egyenlegnekfelelmegazújstruktúrában.

Arégitőkemérlegelemeiakövetkezősorokonjelennekmeg.

•Közép-éshosszúlejáratútőkemozgásésrövidlejáratútőkemozgásKöveteléseka3.4.k. Egyéb befektetések követelésekre 
kerül–1-szeresszorzóval.

•Közép-éshosszúlejáratútőkemozgásésrövidlejáratútőkemozgásTartozásoka3.4.t. Egyéb befektetések tartozásokra,vala-
minta3.2.t. Portfólióbefektetés tartozásokrakerülapénzügyiszámlákállományiadatainakarányában.

•AKözvetlentőkebefektetésekMagyarországon,nettó,illetvekülföldön,nettóa3.1.t. Közvetlentőke-befektetések (tartozások) 
soron, illetve a 3.1.k.Közvetlentőke-befektetések(követelések)soronjelenikmeg,ezutóbbi–1-szeresszorzóval.

•Anemzetközitartalékokváltozása–1-szeresszorzóvala3.5. Tartalékeszközökönlátható.
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Az1990–1994-esállományiadatokaBPM6szerintihierarchiábanazalábbiakszerintláthatóak.

•AkövetelésekközöttaNemzetközitartalékokkonvertibilisdevizábana3.5. Tartalékeszközökönjelennekmeg,azaranypedig
ennekrészekéntláthatóa3.5.1.k. Monetáris aranysoron.

•Arövidésközéplejáratúegyébkülföldikövetelésekkonvertibilisdevizákbana3.4.k. Egyéb befektetésekrekerülnek.

•AKözvetlentőkebefektetéskülföldöna3.1.k.Közvetlentőke-befektetésnekfelelmegazújstruktúrában.

•Atartozásokközülazösszeshitel(financiális,kereskedelmi,kormányközi,egyéb)a3.4.t. Egyéb befektetésekrekerülrá,kivéve
aPénzügyiszámlákkalkonzisztensrészt,amelyahitelekközüla3.2.t. Portfólióbefektetésrészelesz.Tehátazösszes„régi”
hiteltartozástazEgyébbefektetésésPortfólióbefektetéstartozásokállományaadjaki.
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Függelék

példa a fizetési mérleg és a külfölddel szembeni befektetési pozíció összeállítására

AzalábbiakbanédenfizetésimérlegétéskülfölddelszembenibefektetésipozíciójátállítjukösszeazI.1.pontbanmegadott
tranzakciók,ésaII.1.pontbanmegadottfeltételekalapján.

édenhivatalospénznemeapeták,ebbenkészülnekastatisztikák.Apénzügyiműveleteketahazaibankoknálvezetettszámláikon
keresztülbonyolítjákagazdaságiszereplők.Azelszámolásmenetéhezkapcsolódómegjegyzésekazegyestáblák,illetveblokkok
végéntalálhatók.

i. A fizetési Mérleg összeállításA

I.1. Éden nem rezidensekkel folytatott tranzakciói

1.édenvállalataiautótexportáltak.Azexportellenértékekéntbefolyt10239milliótallértahazaiszámlavezetőkereskedelmi
bankokkülföldinostroszámlájánírtákjóvá.

2.élelmiszerimportraazévsorán35609milliópetákotfordítottak,amelyetahazaiszámlavezetőbankokkülföldinostroszám-
lájárólegyenlítettekki,11599milliótallérértékben.

3.Azáruimporthozkapcsolódva,nemrezidensszállítmányozásivállalkozókszolgáltatásátigénybevéve11432milliópetákkal
egyenértékű3849milliótallérkerültleemelésreahazaiszámlavezetőbankokkülföldinostroszámlájáról.

4.édenbenaPokolbólérkezőturisták4333milliótallértváltottakátakereskedelmibankokban,ésköltöttekelazott-tartóz-
kodásukalatt.

5.édenkormánya318milliópetákértékűgyógyszersegélytküldöttatermészetikatasztrófaáltalsújtottPokolba.

6.APokolbandolgozóédenivendégmunkások56milliótallértutaltakhazaazotthoniakkereskedelmibankiszámláira.

7.édenvállalataiközvetlenhitelfelvételformájában1300milliótallérforrástvontakbeazévsorán.

8.Azédenben100%-oskülfölditulajdonbanlévő,közvetlentőkebefektetéssellétrehozottvállalatoktárgyéviadózotteredménye
4000milliópeták.

9.Osztalékként2709milliópetákotszavaztakmeg,sutaltakhazaanemrezidensműködőtőke-befektetők.

10.Aportfólióbefektetésekutánéden1067milliótallérkamatbevételtszámolhatottel.

11.édenkormányakötvénytbocsátottki,amelybőlakülföldiek100milliópetákotjegyeztek.

12.Akormány49%-banprivatizáltaaPostát,akülföldibefektető1500milliótallértfizetettatulajdonrészért.
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13.édenvállalataitőzsdeirészvénykibocsátásformájábanisvontakbefrisstőkétkülföldről,összesen301milliópetákértékben.

14.édenkereskedelmibankjaielengednekPokoladósságából51milliópetákot.

15.Rezidensbefektetőkatárgyévbennemszavaztakmegmaguknakosztalékot,540milliótallérnyiadózottjövedelmethelyeztek
eredménytartalékbaakülföldivállalataiknál.

16.édenrezidensei300milliótallérértékűPokol-kötvénytvesznek.

I.2. Az ügyletek értéke a tranzakciókhoz kapcsolódó árfolyamon petákban és tallérban 

Millió tallér Millió peták tranzakciós árfolyam 
peták/tallér

1.autóexport 10239 30717 3,00

2.élelmiszerimport 11599 35609 3,07

3.szállításiszolgáltatásimport 3849 11432 2,97

4.turizmusexport 4333 12609 2,91

5.gyógyszersegélynyújtás 104 318 3,07

6.vendégmunkásokhazautalásai 56 166 2,97

7.vállalatihitelfelvétel 1300 3900 3,00

8.tárgyéviadózotteredmény(újrabefektetettjövedelem) 1329 4000 3,01

9.osztalékmegszavazásés-kifizetés 897 2709 3,02

10.portfólióbefektetésekjövedelmei 1067 3201 3,00

11.államkötvény-kibocsátás 34 100 2,94

12.privatizációsbevétel 1500 4500 3,00

13.részvénykibocsátás 100 301 3,01

14.adósságelengedés 17 51 3,00

15.újrabefektetettjövedelem 540 1620 3,00

16.kötvényvásárlás 300 936 3,12

MegjegyzésekaI.2.táblázathoz

Akülönbözőpénznemekbenvégrehajtotttranzakciókatastatisztikaösszeállításáhozátkellszámítaniegyközösdevizanemre,
amelybenastatisztikaösszeállításatörténik.Ezadevizanemszolgálasokféleegyediügyletnemzetgazdaságiszintűaggregálá-
sára.Azegységesszámbavételreazországokáltalábanahivatalospénznemetszoktákalkalmazni.

Azátváltáshozatranzakcióidőpontjáhozkapcsolódóárfolyam(tranzakciósárfolyam)alegtökéletesebb,deagyakorlatbanaz
adatgyűjtésirendszertőlfügg,hogyezazinformációastatisztikusokrendelkezéséreáll-e.Ennekhiányábanáltalábanvalamilyen
átlagárfolyammalhelyettesítikazügyletiárfolyamotatranzakciókértékénekaggregációsdevizábantörténőmeghatározásához.
Minélközelebbállaválasztottátlagárfolyamaténylegesügyletiárfolyamhoz,annálpontosabbanközelítatranzakcióátszámí-
tottértékeaténylegespiaciértékhez.Ígypl.anapiátlagárfolyamontörténőátszámításpontosabbantükröziatranzakciópiaci
értékét,mintahetivagyhaviátlagárfolyamalkalmazása.
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i.3. A fizetési mérleg tételei – tranzakciópárok

Millió peták követel Tartozik

1.áruk 30717

1.kereskedelmibankokkövetelései,betét 30717

2.áruk 35609

2.kereskedelmibankokkövetelései,betét 35609

3.szállításiszolgáltatások 11432

3.kereskedelmibankokkövetelései,betét 11432

4.utazás 12609

4.kereskedelmibankokkövetelései,betét 12609

5.áruk 318

5.másodlagosjövedelmek(folyótranszfer) 318

6.kereskedelmibankokkövetelései,betét 166

6.másodlagosjövedelmek(folyótranszfer) 166

7.egyébtőkebefektetések,tartozások,hitel 3900

7.kereskedelmibankokkövetelései,betét 3900

8.újrabefektetettjövedelmek(elsődlegesjövedelmek)  4 000    

8.jövedelmekújrabefektetéseédenben(pénzügyimérleg)  4 000    

9a.osztalék(megszavazás) 2709

9a.tulajdonossalszembenikötelezettség 2709

9b.újrabefektetettjövedelmek(jövedelmek) -2709

9b.jövedelmekújrabefektetése(pénzügyimérleg) 2709

9c.tulajdonossalszembenikötelezettség(osztalékkifizetés) 2709

9c.kereskedelmibankokkövetelései,betét 2709

10.portfólióbefektetésekjövedelmei 3201

10.kereskedelmibankokkövetelései,betét 3201

11.portfólióbefektetések,tartozások,kötvény  100    

11.tartalékeszközök  100    

12.közvetlentőke-befektetésekédenben  4 500    

12.tartalékeszközök  4 500    

13.portfóliórészvénybefektetések,tartozások 301

13.kereskedelmibankokkövetelései,betét 301

14.egyébtőkebefektetések,követelések,hitel  51    

14.tőketranszfer  51    

15.újrabefektetettjövedelmek(elsődlegesjövedelmek) 1620

15.jövedelmekújrabefektetésekülföldön(pénzügyimérleg) 1620

16.portfólióbefektetések,követelések,kötvény 936

16.kereskedelmibankokkövetelései,betét 936

összesen  114 878     114 878    

MegjegyzésekaI.3.táblázathoz

AzI.3.táblázatazegyestranzakciókhoztartozótranzakciópárokattartalmazzaazaggregációspénznembenkifejezveazI.2.táblázat
alapján.Akettőskönyveléselvébőlkövetkezőenmindentranzakciókéthelyen,követeléstartoziktételkéntkerülbeafizetési
mérlegbe.Ebbőlaszempontbólspeciálisanjelenikmegazújrabefektetettjövedelemosztalékmegszavazásamiattielszámolása
(9b),amitartalmilagvoltaképpenakorábbiidőszakra(amikorazeredménykeletkezett,snemkerültkivonásraavállalatból)
elszámoltújrabefektetettjövedelemkorrekciója:ezmagyarázzaanegatívelőjeletajövedelemmérlegbenis.Veleszembenáll
atőkekivonásapénzügyimérlegben.Akettőskönyveléselvébőlkövetkezőenamérlegkétoldalaegyenlő.Azontranzakciók
esetében,amikornincsazalapügyletnekellentételezése(5.és14.),afolyóvagytőketranszferleszatranzakció„másiklába”.
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Mivelapéldábanszereplőfeltételszerintédenrezidensgazdaságiszereplőipénzügyiműveleteiketahazaiszámlavezetőbankja-
ikonkeresztül(azállamaközpontibankonkeresztül,ezértanemzetközitartalékazérintettpénzügyiinstrumentuma11.és12.
ügyletben)bonyolítják,ezértakülfölddelfolytatotttranzakciókvégsősoronamonetárisintézményeknettókülföldipozíciójának
változásábanjelennekmeg.(Báravállalatexportál,adevizaellenértékaszámlavezetőbankkülföldönvezetettszámlájárafolyik
be–abanknaknőnekakülfölddelszembenikövetelései,amitazjóváíravállalatnálavezetettszámláján–egyúttalabelfölddel
szembenikötelezettségeiisnőnek.Afizetésimérleg-statisztikákbanakülfölddelszembenitranzakciókéspozíciókjelennekmeg.)

i.4. éden fizetési mérlege (bpM5-szemlélet – 2014 előtt)

Millió peták Bevétel kiadás Egyenleg

I. Folyó fizetési mérleg 48 631 51 359 –2 728

Áruk 31035 35609 –4574

Szolgáltatások 12609 11432 1177

Idegenforgalom 12609 0 12609

Szállítmányozásiszolgáltatások 0 11432 –11432

Jövedelmek 4821 4000 821

Közvetlentőke-befektetésekjövedelmei 1620 4000 –2380

Felosztottésátutaltjövedelmek(osztalék) 0 2709 –2709

Újrabefektetettjövedelmek 1620 1291 329

Portfólióbefektetésekjövedelmei 3201 0 3201

Viszonzatlanfolyóátutalások 166 318 –152

ii. tőkemérleg 0 51 –51

Egyébszektorokviszonzatlantőkeátutalásai 0 51 –51

iii. pénzügyi mérleg 66 247 63 468 2779

Közvetlentőke-befektetések 11209 7038 4171

Külföldön 0 1620 –1620

Újrabefektetettjövedelmek 0 1620 –1620

édenben 11209 5418 5791

Részvényésegyébtulajdonosirészesedés 4500 0 4500

Újrabefektetettjövedelmek 4000 2709 1291

Egyébtőke 2709 2709 0

Tartozás 2709 2709 0

Portfólióbefektetések 401 936 –535

Követelések 0 936 –936

Kötvények 0 936 –936

Tartozások 401 0 401

Tulajdonviszonytmegtestesítőértékpapírok 301 0 301

Kötvények 100 0 100

Egyébbefektetések 54637 50894 3743

Követelések 50737 50894 –157

Tartozások 3900 0 3900

nemzetközi tartalékok 0 4600 –4600

iv. teljes fizetési mérleg 114 878 114 878 0

MegjegyzésekaI.4.táblázathoz

AzI.4.táblázatabbanaszerkezetbentartalmazzaazadatokat,ahogyanazamostleváltottstandard(BPM5)révénafelhasználók
számárakorábbrólismerőslehet.EbbenatáblázatbanafizetésimérlegstruktúrájábaillesztvejelennekmegazI.3.táblázat
tranzakciópárjai.ABPM5alapjánösszeállítottstandardpublikációtóleltérőazonban,hogyebbentáblábanapénzügyimérleg
tételeiisbruttószárakkal,snemcsakegyenleggelszerepelnek.EzteszilehetővéazérdeklődőolvasókszámáraaI.3táblázat
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pénzügyimérleg-tételeinekbeazonosíthatóságát.(Példáulazt,ahogyanaköveteléseknövekedése(tartoziktétel)kiadásként,
negatívegyenleggeljelenikmeg(lásdatartalékoknövekedésétaprivatizációsbevételekésakötvénykibocsátáseredménye-
képpen,11.és12.ügylet)

i.5. éden fizetési mérlege (bpM6-szemlélet – 2014-től)

Millió peták Bevétel kiadás Egyenleg

I. Folyó fizetési mérleg 48 631 51 359 –2 728

Áruk 31035 35609 –4574

Szolgáltatások 12609 11432 1177

Utazás 12609 0 12609

Szállításiszolgáltatások 0 11432 –11432

Elsődlegesjövedelmek 4821 4000 821

Közvetlentőke-befektetésekjövedelmei 1620 4000 –2380

Felosztottésátutaltjövedelmek(osztalék) 0 2709 –2709

Újrabefektetettjövedelmek 1620 1291 329

Portfólióbefektetésekjövedelmei 3201 0 3201

Másodlagosjövedelmek 166 318 –152

ii. tőkemérleg 0 51 –51

Egyébszektorokviszonzatlantőkeátutalásai 0 51 –51

követelés Tartozás "Egyenleg
(nettó köv.)"

iii. pénzügyi mérleg 7313 10 092 –2779

Közvetlentőke-befektetések 1620 5791 –4171

Külföldön 1620 0 1620

Jövedelmekújrabefektetése 1620 0 1620

édenben 0 5791 –5791

Részvényésegyébrészesedés 0 4500 –4500

Jövedelmekújrabefektetése 0 1291 –1291

Egyébtőke 0 0 0

Portfólióbefektetések 936 401 535

Hitelviszonytmegtestesítőéventúliértékpapírok 936 100 836

Részvényésbefektetésijegy 0 301 –301

Egyébbefektetések 157 3900 –3743

Tartalékeszközök 4600 0 4600

memo:

Külfölddelszembenifinanszírozásiképesség(felülről)[I.+II.] –2779

Külfölddelszembenifinanszírozásiképesség(alulról)[III.] –2779

MegjegyzésekaI.5.táblázathoz

AzI.5.táblázatmutatjabeazt,ahogyanamegújultmódszertaniszabvány(BPM6)afizetésimérlegaggregáltmegjelenítéseso-
ránszakítazelemiszintentovábbraisérvényesülőelőjelkonvenciónakmegfelelőeddigiprezentációsgyakorlattal,sapénzügyi
mérlegbenazegyenlegekakövetelésekéstartozásokesetébenisanövekedésnek,illetvecsökkenésnekmegfelelőenveszikfel
apozitív,illetvenegatívelőjelet.Azaggregáltmegjelenítéssoránbevezetettváltozáseredményeképpenazalulrólésfelülről
számítottfinanszírozásiképességazonoselőjellelmutatjákmegakülfölddelszembenipozíciótranzakciókmiattiváltozásátés
nemellentettjeiegymásnak.Jellegéttekintveapénzügyimérlegegyenlegeígyegynettóköveteléstartalmúmutató(akövete-
lésekváltozásábólkivonjukatartozásokváltozását).(ABPM5szerintiaggregáltmegjelenítésbenapénzügyimérlegegyenlege
éppenellentettjevoltafolyófizetésimérlegésatőkemérlegegyenlegének,tartalmáttekintvepedigígynettótartozástípusú
mutatóvolt.)
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ii. A külfölddel szeMbeni befektetési pozíció összeállításA

ii.1. éden külfölddel szembeni befektetési pozíciójára ható tényezők és feltételek

1.peták/tallérazelőzőidőszakvégén       2,87
2.peták/tallératárgyidőszakvégén        3,15
3.mindenkövetelésésegyébbefektetéstartozástallérban,azezenkívülitartozások 

petákbanvannakdenominálva
4.akövetelésoldalonaportfóliókötvényárfolyamváltozása(tallérban)    6%
5.akövetelésoldalirészvényekárfolyamanemváltozott
6.atartozásoldalonaportfóliórészvényarányaanyitóállományban    90%
7.akorábbankibocsátottrészvényekárfolyamánakváltozásaatartozásoldalon 

azelőzőhónapvégéhezképest       –12%
8.atartozásoldalikötvényárfolyamanemváltozott
9.kéteshitelkövetelésleírásaatárgyidőszakvégén(milliótallér)     100
10.anyitóállományokértéketetszőlegesenválasztott

II.2. Éden külfölddel szembeni befektetési pozíciója

Megnevezés nyitó 
állomány

állományváltozás
Záró 

állományTranzakciók 
egyenlege

deviza- 
árfolyam- 
változás 

árváltozás
Egyéb            

állomány-  
változás 

összesen

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2+..+5) (7)=(1+6)

követelések

1.Közvetlentőke-befektetések 2587 1620 333 0 0 1953 4540

2.Portfólióbefektetések 6987 936 691 517 0 2143 9130

3.Egyébbefektetések 582 157 1263 0 –315 1106 1688

4.Tartalékeszközök 9854 4600 1194 0 0 5794 15648

követelések összesen   20 010 7313 3481 517 –315 10 996 31 006

tArtozások

1.Közvetlentőke-befektetések 4598 5791 0 0 0 5791 10389

2.Portfólióbefektetések 3598 401 0 –389 0 12 3610

3.Egyébbefektetések 1458 3900 337 0 0 4237 5695

Tartozások  összesen    9654 10 092 337 –389 0 10 041 19 695

nettó követelés

1.Közvetlentőke-befektetések –2011 –4171 333 0 0 –3838 –5849

2.Portfólióbefektetések 3389 535 691 905 0 2131 5520

3.Egyébbefektetések –876 –3743 926 0 –315 –3132 –4008

4.Tartalékeszközök 9854 4600 1194 0 0 5794 15648

nettó követelés  összesen   10 356 –2779 3144 905 –315 955 11 311

MegjegyzésekaII.2.táblázathoz

Akülfölddelszembenibefektetésipozícióanyitóállománybólkiindulvaazidőszakiváltozásokszámbavételénkeresztülmutatjabe
akülfölddelszembenipénzügyikövetelésekéstartozásokidőszakvégiállományánakértékétazaggregációsdevizábankifejezve.
Atáblázatsoraibanafizetésimérlegstandardfunkcionáliskategóriáittaláljuk,azoszlopokbanpedigapénzügyipozíciókban
(állományokban)bekövetkezőidőszakiváltozástényezőit.

Akülföldipénznembendenomináltpénzügyiköveteléséstartozásállományokatavonatkozásiidőszakvégénérvényesárfo-
lyamonszámoljukátazaggregációspénznemre.Egyidőszaknyitóállományamegegyezikazelőzőidőszakzáróállományával.
Anyitóállományszámításáhoztehátazelőzőidőszakvégiárfolyamothasználjuk.(Mivelapéldábanakiindulóállományokértéke
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tetszőlegesenmegadott,ezértezekértékénekmeghatározásábanenneknincsjelentősége.)Azáróállománypedigmegegyezik
azelőzőidőszakizáróállomány(=időszakinyitóállomány)ésazadottidőszakbanbekövetkezettváltozásokösszegével.

Atranzakciókegyenlegemegegyezikafizetésimérlegpénzügyimérlegébenszereplőegyenlegekkel,deazelőjelazállományvál-
tozáshozvalóhozzájárulásnakmegfelelőenalakul:„+”,hanöveliazállományt,és„–”,hacsökkentiazt.Akövetelésekesetében
ezéppenellentétesafizetésimérlegbenérvényeselőjelkonvencióval,aholatranzakciókmiattinövekedésakiadásoldalon
(tartoziktétel)kerülkimutatásra.Akövetelésekesetébentehátapénzügyimérlegbenszereplőegyenleg(–1)-szeresétkellvenni.

Mivelapénzügyikövetelésekésazegyébbefektetéstartozásokafeltételekszerinttallérbandenomináltinstrumentumokhoz
kapcsolódnak,ezértazaggregációspénznembenszámítottértéküketbefolyásoljaazis,hogyatallérésapetákárfolyamaho-
gyanalakultavizsgáltidőszakban.Ennekkétösszetevőjevan.Azállományokaggregációsdevizáraátszámítottértékéreegyrészt
hatássalvanazidőszakvégiárfolyamokegymáshozviszonyítottelmozdulása(haazadottidőszakbannemtörténiksemmilyen
változás,amiazeredetidevizábandenomináltértékeketmegváltoztatná,azaggregációspénznembenkifejezettértékakkor
ismegváltozik,haazidőszakvégiárfolyameltérazelőzőidőszakvégiárfolyamtól).Másrésztpedigazidőszakiváltozásokhoz
kapcsolódóárfolyamokésazidőszakvégiárfolyamközöttieltérés(atranzakciókpéldáultranzakciósárfolyamonvagyvalamilyen
átlagárfolyamonkerülnekaggregálásraafizetésimérlegben,ígyazidőszakvégiárfolyamonvettértékük,amellyelazállományi
statisztikábankimutatásrakerülnek,elfogtérniannyival,amennyivelatranzakciósárfolyamvagyátlagárfolyameltérazidőszak
végiárfolyamtól).Technikailagezeketállományraesőárfolyamváltozásnak,illetveforgalomraesőárfolyamváltozásnaknevezzük.
Voltaképpenarrólvanszó,hogyadenominációpénznemébenelkönyveltváltozásokátszámításáhozkülönbözőárfolyamokathasz-
nálunk,sáltalábanazidőszakvégiárfolyamokiselmozdulnakegymáshozképest.Ezértahhoz,hogyteljesüljönanyitóállomány,
azáróállományésazidőszakiváltozásokközöttfennállózártságkövetelményeazárfolyamváltozásokhatásátfigyelembekell
venni.értelemszerűenazonpénzügyiállományokesetében,aholadenominációésazaggregációspénznemmegegyezik,nincs
devizaárfolyam-változásbóleredőváltozás(apéldábanatartozásoldaliközvetlentőkebefektetésekésportfólióbefektetések).

Apiaciinstrumentumokáránakmegváltozása(kötvényárfolyam,részvényárfolyam)hasonlóhatássalvanazállományokérté-
kénekalakulására,mintadevizaárfolyammegváltozásamiattiátértékelődés.Haapénzügyieszközpiaciáramegváltozik,akkor
megváltozikapénzügyivagyonértékeis,amellyelszámolnunkkell.Akülföldipénznembendenominálteszközökesetébenez
kombinálódikadevizaárfolyamváltozásánakhatásával(lásdapéldábanakövetelésekközötttallérbandenomináltkötvény
árfolyamánakváltozását),deilyentípusúátértékelődésazaggregációspénznembendenomináltállományokesetébenisbekö-
vetkezik(lásdapéldábanatartozásoldaliportfóliórészvényeket).

Avagyonváltozáselemeiközülazegyébállományváltozáskategóriájátkellhasználni,haahitelezőegyoldalúdöntésalapján
leírja(write-off)azadóssalszembenikintlévőségét.Tehátnemkétoldalúmegállapodáseredményeképpenkerülsorazadósés
ahitelezőközöttadósságelengedésre(lásdapéldábana14.tranzakciót),amiafizetésimérlegbenelszámolandótranzakció,ha-
nemahitelezőáltalhozottegyoldalúdöntésről.Akövetelésegyrészénekleírásávalanyilvántartottkövetelésekértékecsökken.
Ezacsökkenésjelenikmegazegyébállományváltozásoszlopban.Mivelapéldábanatallérbandenomináltkövetelésleírására
atárgyidőszakvégénkerülsor,ezérterreaváltozásrakülönnemkellárfolyamkülönbözetetszámolni.



FüGGELéK

Magyarország fizetésiMérleg- és külfölddel szeMbeni befektetésipozíció-statisztikái • 2014 87

A kiadványban használt fontosabb speciális kifejezések magyarázata
Fogalom Magyarázat

adósságtípusúpénzügyieszközök Adósságtípusúinstrumentumokazokapénzügyieszközök,amelyekjövőbeniidőpont(ok)bantőke
visszafizetésiés/vagykamatfizetésikötelezettséggeljárnak.Azadósságtípusúinstrumentumokközéaz
alábbipénzügyieszközök(követelésekéskötelezettségek)tartoznak:SDR,készpénzésbetét,
hitelviszonytmegtestesítőértékpapírok,kölcsönök,biztosítástechnikaitartalékok,nyugdíjpénztári
díjtartalékok,szabványosítottgaranciák,egyébkövetelésekéskötelezettségek,ideértveakereskedelmi
hiteleketéselőlegeket.

áfa-regisztráció Nemrezidenscégálltaláfa-fizetéscéljáralétrehozottrezidensadószám.Azadószámmögöttnemáll
ténylegesrezidensgazdaságiszereplő.

átfolyótőke Egymultinacionálisvállalatcsoportbatartozórezidens,nemSCVnormál(termelő,szolgáltató)
tevékenységemellettakapotttőkecégcsoportonbelülitovábbadása.Eznöveliastatisztikában
atőkebeáramlásés-kiáramlásösszértékét,deezatőkeáramláséppúgynincshatássalazadottország
gazdaságára,mintazSCV-ktevékenysége.

COPC-korrekció Avállalateredményébőlanormálműködésenkívüli„rendkívüli”tényezőkeredményeképpenkeletkezett
jövedelemkiszűrése.Avállalatiszámvitelieredménymegbontásaaszerint,hogyazstatisztikailag
jövedelemként,átértékelődéskéntvagyegyébállományváltozáskénthatottasajáttőkeértékének
változására.Jövedelemkéntafolyófizetésimérlegbencsakanormálüzletmenethezkapcsolódó
eredményt(currentoperatingperformanceconcept,COPC)kellfigyelembevenni.

eszközportfólió-átrendezés Egymultinacionálisvállalathatárokonátnyúlóanátszerveziazeszközeinekportfólióját:egyik
leányvállalatátmegszüntetve,újleányvállalatothozlétre,vagyegyeseszközeitbeapportáljaegymásik
leányvállalatba.Idesoroljukazokatatranzakciókatis,amikorabefektetőáltalbefizetett,demégbenem
jegyzett–átfolyótőkekéntelszámoltéskiszűrt–tőkecégbíróságibejegyzésrekerül.

külfölddelszembenifinanszírozási
képesség/igény

Akülsőegyensúlymérőszáma,afolyófizetésimérlegésatőkemérlegegyüttesegyenlege.
Afizetésimérleg-azonosságmiattazilymódon(„felülről”)számítottértékmegegyezikapénzügyimérleg
egyenlegével(az„alulrólszámított”finanszírozásiképesség/igény).Agyakorlatbanakétfélemódon
számítottmutatóközöttieltéréstévedésekéskihagyások(astatisztikaihiba)egyenlege.

kereszttulajdonlás Kereszttulajdonláskeletkezik,haegyközvetlentőkebefektetőpénztkölcsönöz,vagytőkétfektetbe
aközvetlenvagyközvetettbefektetőjébe,feltévehogynincs10%felettiszavazatijogaabban.

kiugróosztalék(szuperosztalék) Akivételes(ennagy)kifizetéseket,amelyeketavállalatazeredménytartalékbólfizetarészvényeseinek,
vagyhaanormálüzletmenetnélszámítottnálnagyobbazosztalék,aztazújmódszertanszerintnem
osztalékként,hanemtőkekivonáskéntkellmegjeleníteni

SCV(SPE) Olyanrezidensvállalatok,amelyektevékenységüketalapvetőenkülföldönfolytatják,ahazaigazdasághoz
valókapcsolódásukminimális.Elsősorbanpénzügyiforrásokvállalatcsoportonbelüliközvetítésében
érintettek,arajtukkeresztülfolyópénzekirányátésnagyságátazonbananyavállalataikszabályozzák.
Nemténylegescélpontjaiaközvetlentőkebefektetéseknek:akülönbözőpénzügyiinstrumentumokon
megjelenőnettóbefektetésükhosszabbperiódusttekintveközelnulla.

vállalatcsoport Avállalatokolyanköre,amelyaközvetlentőke-befektetésekelszámolásaszempontjábóltartalmazza
aközvetlentőke-befektetőketés-befektetéseket,továbbáazonvállalatokat,amelyekközvetlenvagy
közvetettmódonugyanazon–végső–befektetőellenőrzése,illetvebefolyásaalattállnak(ellenőrzés
alattaztkellérteni,hogyarészesedéstulajdonjogaaszavazatijogtöbbmint50%-átbiztosítja,
befolyásnakpedigazminősül,haarészesedéstulajdonjogaaszavazatijognaklegalább10%-át,de
legfeljebb50%-átbiztosítja).

végsőbefektető Avállalatcsoporttulajdonosiláncánakcsúcsánlévőtöbbségi–azadottvállalkozásbanközvetvevagy
közvetlenül50%felettiszavazatijoggalrendelkező–befektető,amelyfölöttmásbefektetőnemgyakorol
ellenőrzést(nincstovábbi50%felettiszavazatijoggalrendelkezőtulajdonosa).Végsőbefektetőlehet
rezidensvagynemrezidensmagánszemély,jogiszemélyvagyjogiszemélyiségnélküliszervezet,
közvetlentőke-befektetővagyközvetettbefektető.
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hAsznos linkek

AzMNBfizetésimérleg-statisztikaisajtóközleményei: 
http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/statisztikai-kozlemenyek-1/a-fizetesi-merleg-alakulasa 

Fizetésimérlegéskülfölddelszembeniállományokidősorai: 
http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/viii-fizetesi-merleg-kozvetlen-
tokebefektetesek-kulfolddel-szembeni-allomanyok/fizetesi-merleg-kulfolddel-szembeni-allomanyok

Közvetlentőke-befektetésekidősorai: 
http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/viii-fizetesi-merleg-kozvetlen-
tokebefektetesek-kulfolddel-szembeni-allomanyok/kozvetlentoke-befektetesek

Módszertanimegjegyzések: 
http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/modszertan-1/modszertani-megjegyzesek-a-fizetesi-merleg-
statisztikakhoz/bpm6-modszertan-szerinti-adatokhoz-a-2014-juniusi-publikacioktol

EuropeanUnionbalanceofpayments/internationalinvestmentpositionstatisticalmethods,ECB,May2007: 
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/bop_052007en.pdf 

IMFBOPCOM: 
http://www.imf.org/external/bopage/bopindex.htm 

IMF:BalanceofPayments:SelectedPublications 
http://www.imf.org/external/np/sta/bop/biblio.htm

TheSpecialDataDisseminationStandard:GuideforSubscribersandUsers,IMF,2007 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdds/guide/2007/eng/sddsguide.pdf 

BalanceofPaymentsandInternationalInvestmentPositionManualSixthEdition,IMF,2009(BPM6) 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf 

BPM6fejezetenként: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm 

BalanceofPayments(BPM6)CompilationGuide,IMF,2014 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2014/pdf/Guide.pdf 

ExternalDebtStatistics:GuideforCompilersandUsers(BPM6),IMF,2014 
http://www.tffs.org/pdf/edsg/ft2014.pdf 

BPM6konverziósmátrix 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/matrix.pdf 

BalanceofPaymentsManual5thEdition,IMF,1993 
http://www.imf.org/external/np/sta/bop/BOPman.pdf

BalanceofPaymentsTextbook(BPM5),IMF,1996 
http://www.imf.org/external/np/sta/bop/BOPtex.pdf

BalanceofPaymentsCompilationGuide(BPM5),IMF,1995 
http://www.imf.org/external/np/sta/bop/BOPcg.pdf

http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/statisztikai-kozlemenyek-1/a-fizetesi-merleg-alakulasa
http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/viii-fizetesi-merleg-kozvetlen-tokebefektetesek-kulfolddel-szembeni-allomanyok/fizetesi-merleg-kulfolddel-szembeni-allomanyok
http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/viii-fizetesi-merleg-kozvetlen-tokebefektetesek-kulfolddel-szembeni-allomanyok/fizetesi-merleg-kulfolddel-szembeni-allomanyok
http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/viii-fizetesi-merleg-kozvetlen-tokebefektetesek-kulfolddel-szembeni-allomanyok/kozvetlentoke-befektetesek
http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/viii-fizetesi-merleg-kozvetlen-tokebefektetesek-kulfolddel-szembeni-allomanyok/kozvetlentoke-befektetesek
http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/modszertan-1/modszertani-megjegyzesek-a-fizetesi-merleg-statisztikakhoz/bpm6-modszertan-szerinti-adatokhoz-a-2014-juniusi-publikacioktol
http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/modszertan-1/modszertani-megjegyzesek-a-fizetesi-merleg-statisztikakhoz/bpm6-modszertan-szerinti-adatokhoz-a-2014-juniusi-publikacioktol
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/bop_052007en.pdf
http://www.imf.org/external/bopage/bopindex.htm
http://www.imf.org/external/np/sta/bop/biblio.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdds/guide/2007/eng/sddsguide.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2014/pdf/Guide.pdf
http://www.tffs.org/pdf/edsg/ft2014.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/matrix.pdf
http://www.imf.org/external/np/sta/bop/BOPman.pdf
http://www.imf.org/external/np/sta/bop/BOPtex.pdf
http://www.imf.org/external/np/sta/bop/BOPcg.pdf
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ExternalDebtStatistics:GuideforCompilersandUsers(BPM5),IMF,2003 
http://www.imf.org/external/np/sta/ed/guide.htm

AzIMFonlineadatbázisa: 
http://elibrary-data.imf.org/(BOP=fizetésimérleg-adatbázis)

SNA2008: 
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp

OECDBenchmarkDefinitionofFDI4thEdition 
http://www.oecd.org/dataoecd/26/50/40193734.pdf

OECDBenchmarkDefinition3rdEdition: 
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/2090148.pdf 

Világbank-adatbázis: 
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do

Eurostat-adatbázis: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

EKB-adatbázis: 
http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=2018790

OECD-adatbázis: 
http://www.oecd.org/document/8/0,3746,en_2649_34529562_40930184_1_1_1_34529562,00.html

UNCTAD-adatbázis: 
http://unctadstat.unctad.org/EN/ 

http://www.imf.org/external/np/sta/ed/guide.htm
http://elibrary-data.imf.org/
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp
http://www.oecd.org/dataoecd/26/50/40193734.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/2090148.pdf
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=2018790
http://www.oecd.org/document/8/0,3746,en_2649_34529562_40930184_1_1_1_34529562,00.html
http://unctadstat.unctad.org/EN/
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	3.1. A BPM6 módszertan felülről számított finanszírozási képességre gyakorolt hatásai
	3.1.1. Áruk és szolgáltatások
	3.1.2. Az elsődleges és a másodlagos jövedelmek változása
	3.1.3 A tőkemérleg változásai
	3.2 A módszertani változások hatása a pénzügyi mérlegben és az állományi adatokban
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