MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK
A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓK KERESKEDÉSI ADATAIT TARTALMAZÓ IDŐSOROKHOZ

(frissítve: 2022. 07. 28.)
1. ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK
A befektetési szolgáltatók kereskedési adatai havonta, a publikációs naptárban előre rögzített
időpontokban jelennek meg az MNB internetes honlapján.
Az idősorok a befektetési szolgáltatók összesített adatain kívül a hitelintézetek, befektetési
vállalkozások, illetve fióktelepek alszektorára lebontva tartalmazzák az azonnali és a határidős
kereskedési forgalmat, mind a havi, mind pedig az év elejétől kumulált adatokat.
Az idősorokban szereplő adatok egyedi szinten bizalmas adatnak minősülnek. Ezért az idősorban
csak olyan aggregált adatok szerepelnek, melyek legalább 3 adatszolgáltató adatát tartalmazzák.
Az adatok esetenként eltérhetnek a már korábban 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 idősor tekintetében. Ez az oka például annak,
hogy 2021. januártól nem szerepel a publikációban a tőzsdén kívüli saját számlás forgalom
devizabelföldi, illetve devizakülföldi partner szerinti megbontása.

2. AZ ADATOK FORRÁSA ÉS TARTALMA
A kereskedési adatokat tartalmazó idősorok a befektetési szolgáltatók rendszeres, felügyeleti célú
adatszolgáltatási táblái alapján 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 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.

3. EGYES SPECIÁLIS FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA
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.
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