
MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓK KERESKEDÉSI ADATAIT ÉS A 

BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK PRUDENCIÁLIS ADATAIT TARTALMAZÓ IDŐSOROKHOZ 

1. FOGALMAK 

Fióktelep: külföldön bejegyzett befektetési vállalkozás, illetve hitelintézet magyarországi fióktelepe. 

Devizabelföldi: a Tpt. 5. § (1) bekezdés 30. pontja szerinti személyek, szervezetek. 

Devizakülföldi: a Tpt. 5. § (1) bekezdés 31. pontja szerinti személyek, szervezetek. 

Tőkemegfelelés 1. kategória: az IFR [az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2033 rendelete] 1. cikk 

(2) bekezdése szerinti befektetési vállalkozás 

Tőkemegfelelés 2. kategória: az IFR 1. cikk (1) bekezdése szerinti befektetési vállalkozás 

Tőkemegfelelés 3. kategória: Az IFR 1. cikk (1) bekezdése szerinti olyan befektetési vállalkozás, amely 

kielégíti a 12. cikk (1) bekezdése szerinti feltételeket 

Szavatolótőke: Az (EU) 2019/2033 rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerinti szavatolótőke. Egy befektetési 

vállalkozás szavatolótőkéje az alapvető tőkéjének és a járulékos tőkéjének összegéből áll. 

Szavatolótőke-követelmény: az (EU) 2019/2033 rendelet 11. cikkének (1), illetve (2) bekezdése szerinti 

szavatolótőke-követelmény. Az összeg az (EU) 2019/2033 rendelet 57. cikke (3), (4) vagy (6) bekezdésének 

alkalmazása nélküli összeg. Az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (CRR) hatálya alá tartozó 

befektetési vállalkozás esetében: szavatolótőke-követelmény = [a CRR 92. cikkének (3) bekezdése szerinti] 

teljes kockázati kitettségérték*0,08. 

2. ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK 

A publikált idősorok a befektetési szolgáltatók – befektetési szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézetek 

és befektetési vállalkozások – adatait tartalmazzák. A befektetési szolgáltatók kereskedési adatai havonta, 

míg a kizárólag a befektetési vállalkozások összesített prudenciális adatait tartalmazó idősor 

negyedévente, a publikációs naptárban előre rögzített időpontokban jelenik meg az MNB Statisztika 

aloldalán. Az adatok értékelésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a befektetési szolgáltatások terén 

jelentős szervezeti koncentráció ment végbe a hitelintézetek irányába. Ezenkívül, időszakonként 

állományátadásokra is sor kerülhetett a befektetési vállalkozások és az anyabankjuk között. 

Az idősorokban szereplő adatok egyedi szinten bizalmas adatnak minősülnek. Ezért az egyes idősorokban 

csak olyan aggregált adatok szerepelnek, melyek legalább 3 adatszolgáltató adatát tartalmazzák. 
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Az adatok esetenként eltérhetnek a már korábban ugyanazon időszakra publikáltaktól, aminek oka, hogy a 

publikáció lezárását követően jelentősnek minősített módosítások érkeznek be az adatszolgáltatóktól. 

Az adatok kerekítése egyedileg történik, ezért a részadatok összege nem feltétlenül egyezik meg az összesen 

adattal. 

Egyes adatok az adatszolgáltatásra kötelezettek köre, vagy pedig a jelentési táblastruktúrák változása miatt 

nem elérhetők a megjelenített teljes idősorban. 

3. AZ ADATOK FORRÁSA ÉS TARTALMA 

3.1. Befektetési szolgáltatók kereskedési adatai 

A befektetési szolgáltatók kereskedési adatainak idősorai a rendszeres, felügyeleti célú tőkepiaci 

adatszolgáltatás 35A és 35B táblájában jelentett értékek felhasználásával készülnek. 

A forgalmi adatokat minden adatszolgáltató maga jelenti úgy, hogy mind a vételi, mind az eladási ügyleteket 

figyelembe veszi, és összegzett – nem nettósított – értéket jelent.  

Az összesített adatokon kívül a hitelintézetek, befektetési vállalkozások, illetve fióktelepek alszektorára 

lebontva tartalmazzák az idősorok az azonnali és a határidős kereskedési forgalmat, mind a havi, mind pedig 

az év elejétől kumulált adatokat bemutatva. 

Az adatok nem tartalmazzák a Bszt. 5. § (1) bekezdés a) pontjában említett továbbított megbízásokat. (Tehát 

nem tartalmazzák azokat az ügyleteket, amelyeknél az ügyféltől kapott megbízást nem az adott befektetési 

szolgáltató hajtja végre, hanem azt továbbadja egy másik befektetési szolgáltatónak, amelyik ténylegesen 

végrehajtja a megbízást.) 

Az adatok nem tartalmazzák a repót és a kölcsönügyleteket sem (mert azok valóságos tartalma más, mint a 

„normál” forgalmi ügyleteké). 

A forgalmi adatok árfolyamértéken, forintra átszámítva szerepelnek, az ügyletkötés napján érvényes 

árfolyamon. 

Az adatszolgáltatások változása miatt 2021. januártól nem szerepel a publikációban a tőzsdén kívüli saját 

számlás forgalom devizabelföldi, illetve devizakülföldi partner szerinti megbontása. 
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3.2. Befektetési vállalkozások prudenciális adatai 

A befektetési vállalkozások adatait tartalmazó idősor bemutatja az intézmények számát, valamint 2021. 

decemberét követően az IFR szerinti szavatoló tőkeszámításra vonatkozó kategóriák szerinti megoszlásukat. 

A további adatok a befektetési vállalkozások rendszeres, felügyeleti célú mérleg és eredménykimutatás 

adatszolgáltatási táblái, valamint a szavatoló tőke adatok tekintetében a CRR és IFR egységes európai 

adatszolgáltatásai alapján készülnek. Az adatokat minden adatszolgáltató maga jelenti úgy, hogy az időszak 

alatt felmerült összes mérleg- és eredménymódosító tételt figyelembe veszi. 

A negyedévente beküldött adatok nem auditált, előzetes adatok, az idősor az üzleti év végére vonatkozó 

auditált adatokkal a második negyedéves publikálás során kerül korrigálásra, a korábbi előzetes adatok 

módosításaként. Ekkor az oszlop az "Auditált" jelölést kapja. A naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó 

adatszolgáltató esetén az adatszolgáltató kumulált adatai (tehát az eredményre vonatkozó adatai) a naptári 

évhez igazítva, korrigáltan szerepelnek, auditált adatai évközi korrekcióként kerülnek megjelenítésre. 

Az idősor alapjául szolgáló adatszolgáltatások változásai, illetve jogszabályi változások miatt néhány adat 

(például a befektetési vállalkozások követelései, a rendkívüli eredmény) nem elérhetőek a teljes idősor 

tekintetében. 

A Parlament és a Tanács (EU) 2019/2033 (2019. november 27.) a befektetési vállalkozásokra vonatkozó 

prudenciális követelményekről szóló rendelete alapján a befektetési vállalkozások tőkemegfelelésére 

vonatkozó idősor 2021.12.31-től változott, a korábbi struktúra (szavatoló tőke, teljes kockázati 

kitettségérték, teljes tőkemegfelelési mutató) helyett a magyarországi tőkepiacon többségben lévő, a 

tőkemegfelelés szempontjából az IFR  2. és 3. kategóriájába tartozó adatszolgáltatóknak a szavatolótőke 

mellett a szavatolótőke-követelmény és a szavatolótőke-megfelelési mutatóhoz szükséges adatokat kell 

jelenteniük. 

A 2021.12.31. előtti szavatolótőke adatok archív idősorban szerepelnek. A fent említett EU-s szabályozás 

alapján a befektetési vállalkozások 2021. júniusra és szeptemberre nem jelentették a tőkemegfelelésre 

vonatkozó adatokat, így ezen időszakra sem az archív, sem a jelenlegi idősor nem tartalmaz adatokat. 

A Magyarországon tevékenykedő befektetési vállalkozások többségének üzleti modellbeli sajátossága, hogy 

nem jellemző a saját számlás kereskedés, hanem jellemzően közvetítő tevékenység dominál. Ennek okán a 

hazai befektetési vállalkozások tőkemegfelelése egységesen jónak mondható, azonban az egyes 

intézmények nagysága és üzleti modellje miatt nagy eltérések mutatkoznak. Ezen eltérések érzékeltetésére, 

a tőkemegfelelési idősor az összesített adatokon túlmenően, a tőkemegfelelés nagysága szerint sávosan 

közöl intézményi darabszám értékeket.  

MNB Statisztikai igazgatóság, Felügyeleti statisztikai főosztály 


