
Egyéb állományváltozás kódjai 

A 921., 929. kódokon megfigyelt állományváltozás tartalmilag és nevében is megfelel a 
921., 929. jogcímeknek. A különbség az, hogy a jogcímeken csak a jogcímezendő típusok 
forgalmát kell megfigyelni, míg az állományváltozás kódok mind a jogcímezendő, mind a 
nem jogcímezendő típusok változására vonatkoznak. A 924-es kód csak nem 
jogcímezendő állomány mozgását takarja (csak hitelintézeteknél), mivel a jogcímezendő 
típusokon bekövetkezett ugyanilyen jellegű mozgások megfigyelésére más jogcímek 
szolgálnak. A 922., 925. és a 928-as kódhoz a fizetési forgalomban jogcím nem 
kapcsolódik. A 922-es kódon megfigyelt értékvesztést és a 925-ös kódon megfigyelt 
elhatárolt kamatot jogcímezendő típusok esetén sem kell az M02-es jelentésben 
forgalomként szerepeltetni. 

920. Tőkésített kamat miatti hitelnövekedés  

Ezt a kódot kell használni – konzorciális hitelnél is –, ha az adós nem fizeti meg az 
esedékes kamatot, és a kamat tőkésítésre kerül. Alkalmazásával kérjük az M05-ös Egyéb 
állományváltozások között jelenteni az esedékességkor ki nem fizetett kamatok 
összegének megfelelő állománynövekedést. 

921. Követelés leírás, tartozás elengedés, valutapénztári eltérések 

A kódon a tartozások részleges vagy teljes elengedését, a követelések részleges vagy teljes 
leírását és a valutapénztár többletét, hiányát kell elszámolni. A jogcímezendő 
állományként nyilvántartott egyéb betétkövetelések, illetve betételhelyezésből adódó 
tartozások részleges vagy teljes leírását / elengedését, valamint a valutapénztári 
eltéréseket a 921. jogcímen is kérjük jelenteni. 

922. Értékvesztés és értékelési különbözet 

Ezen a kódon kell jelenteni devizanemenként az adott követelésre a tárgyhó végén 
nyilvántartott értékvesztés és értékkülönbözet összevont összegét.  

923. Követelés / tartozás átruházás 

A kódon kell jelenteni, ha a hitelintézet megfigyelendő állománya bármely szektorból 
vagy nem-rezidenstől származó, illetve bármely szektornak, vagy nem-rezidens részére 
átadott követelés / tartozás átruházás miatt változik, és a jelentőnél az ügylethez 
jogcímezendő forgalom nem kapcsolódik, vagy a forgalom banki jogcímen zajlik. Így pl. 
itt kell jelenteni a rezidens hitelintézet nem-rezidensekkel szemben fennálló forint 
követelés állományának azon növekedését/csökkenését, amit rezidens, nem hitelintézeti 
szektoroktól – forintban – történt vétel, illetve részükre – forintban – történt eladás 
okozott. 

924. Portfólió és egyéb befektetések árváltozása 

Itt kell kimutatni a külföldiek által kibocsátott tulajdont megtestesítő értékpapírok, 
kötvények és pénzpiaci eszközök eladásánál/törlesztésénél a nettó eladási 
érték/törlesztés (rendre az 50C., 51C., és 52C. jogcím bevételeként megjelenő összeg) és 
a nettó beszerzési érték közötti különbözet hó végi és előző hó végi piaci értékelési 
különbözetének egyenlegét. 

 



925. Elhatárolt kamatok 

A 925-ös kódon számlatípusonként és devizanemenként kell kimutatni (csak növekedés!) 
az előző kamatfizetés óta felhalmozódó, a hó utolsó napján nyilvántartott elhatárolt 
kamatot. 

928. Nem jogcímezendő számlatípusok állományváltozása 

A 928-as kódon kell kimutatni a rezidens hitelintézet által jelentendő, nem jogcímezendő 
állományokban bekövetkezett olyan állományváltozásokat, amikor a hitelintézet 
külfölddel szemben fennálló követelése vagy tartozása rezidenssel szemben fennálló 
követeléssel vagy tartozással szemben keletkezik vagy szűnik meg, pl, nem rezidens 
ügyfélnek nyújtott hitelt egy rezidens ügyfél számláján írnak jóvá. A kódhoz a fizetési 
forgalomban jogcím nem kapcsolódik. A hitelintézet M05 jelentésében a 928-as kódon 
jelentett állományváltozáshoz meg kell adni a tranzakcióban érintett rezidens KSH 
kódját. 

929. Előző időszakokat, vagy devizanem változásokat érintő elszámolások 

Itt kell kimutatni minden olyan állományváltozást érintő tételt, amely a jelentés készítés 
idejét megelőző időszakok állományának növekedésére / csökkenésére vonatkozik, 
függetlenül attól, hogy az Eszköz vagy a Forrás oldalt módosítja. Ez jelentheti hiányzó 
állományok pótlását, illetve tévesen jelentett állományok törlését, módosítását, vagy 
átminősítését.  
Ez a kód használandó akkor is, ha a korábban portfólió befektetésként jelentett (50C. 
Hitelintézetek tulajdonviszonyt megtestesítő külföldi értékpapír befektetései) forgalom és 
állomány a tárgyhavi vásárlással közvetlen tőkebefektetéssé válik. (A hitelintézet külföldi 
gazdálkodó egységben lévő részesedése meghaladja a 10 %-ot.) A jelentésben az 50C 
típus állománya csökken, a 46C állománya pedig ugyanennyivel nő. Az új tranzakciót már 
a 46C. Hitelintézet alaptőke befektetései külföldön jogcímen kell jelenteni.  
A nem jogcímezendő állományok nyilvántartási devizanemének megváltozása okozta 
állományváltozásokat (két soron) is a 929. kódon kell jelenteni. 
 


