
 
Módszertani leírás 

a Befektetési szolgáltatók által kezelt idegen tulajdonú értékpapírok állománya  

megnevezésű havi jegybanki adatközléshez 

(2023. április) 

 

Az adatközlés célja, hogy tájékoztatást adjon a piaci szereplők számára a befektetési szolgáltatók által kezelt értékpa-

pír-állományi adatairól. A hitelintézetek, befektetési vállalkozások és fióktelepek által letétkezelt, piaci értéken sze-

replő idegen tulajdonú értékpapírok állományi adatait tartalmazó publikáció forint, deviza és összesen bontásban, kü-

lön bemutatva a nyugdíj előtakarékossági értékpapírszámlák (továbbiakban: NYESZ értékpapírszámlák) és a tartós be-

fektetési értékpapírszámlák (továbbiakban: TBSZ értékpapírszámlák) darabszámát és értékpapír állományát.  

 
1. A publikáció jellemzői, az adatok tartalma  
 
A Befektetési szolgáltatók által kezelt idegen tulajdonú értékpapírok állománya megnevezésű jegybanki adatközlések 

havonta, a tárgyhónapot követő 2. hónap 7. napján jelennek meg a jegybank internetes honlapján.  

Az adatok elérhetősége a jegybank honlapján:  

Statisztika / Statisztikai adatok, információk / Statisztikai témák/ Értékpapírok / Kiegészítő értékpapír információk/ 

Befektetési szolgáltatók értékpapír adatai 

Az adatokat tartalmazó publikációs témakör egy Excel fájlra mutat. Az első 2 munkalapon a címlap és tartalomjegyzék, 

a további munkalapokon az adattáblák találhatóak.  

A Befektetési szolgáltatók által kezelt idegen tulajdonú értékpapírok állománya publikációban azonos szerkezetű adat-

táblák találhatóak, melyek a 3-5. munkalapokon letétkezelői csoportonként aggregálva tartalmazzák a hitelintézetek, 

befektetési vállalkozások és fióktelepek forint, deviza és összesen állományait. A 6. munkalapon a letétkezelői csopor-

tok által vezetett NYESZ értékpapírszámlák darabszáma és a NYESZ-számlákon nyilvántartott értékpapír-állományok, 

a 7. munkalapon a TBSZ értékpapírszámlák darabszáma és a TBSZ-számlákon nyilvántartott értékpapír-állományok ke-

rülnek ismertetésre. Az idegen tulajdonú értékpapír-állományok piaci értéken, milliárd forintban kerülnek bemuta-

tásra.  

 

 
2. A publikációk adatforrásai  
 

A Befektetési szolgáltatók által kezelt idegen tulajdonú értékpapírok állománya publikáció 3-5. munkalapjain megje-

lenő adatok forrása a 2012. decemberi vonatkozási idejű adatokig a PSZÁF 31D2 jelű adatgyűjtése, a 2013. januári 

vonatkozási idejű adatoktól kezdődően pedig az MNB adatszolgáltatási rendeletében előírt, értékpapírokkal kapcsola-

tos (E jelzésű) adatgyűjtések adataiból készülő értékpapír-statisztikai feldolgozás. (Részletesen lásd: A rezidens kibo-

csátású értékpapírok adatai kibocsátói és tulajdonosi bontásban adatközléshez készült módszertani leírásban.) A 6-7. 

munkalapokon található idősoros adatok forrása az alábbi felügyeleti célú adatszolgáltatás: 

31D1 Tájékoztató adatok (2) 
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3.  A Befektetési szolgáltatók által kezelt idegen tulajdonú értékpapírok állománya publikáció változása 
2014-től, majd 2017-től 
 
A Befektetési szolgáltatók által kezelt idegen tulajdonú értékpapírok állománya adatközlés 3-5. munkalapjainak adatai 

2014-től kezdődően változatlan szerkezetben, azonban módosult tartalommal kerülnek közzétételre. Ezek az adatok 

2013. januári vonatkozási időszaktól kezdődően nem a felügyeleti célú adatgyűjtésekből, hanem az értékpapír-statisz-

tikai célú adatgyűjtések adataiból kerülnek összeállításra. 

 A legjelentősebb módszertani változás az állományok értékelésének különbözőségéből adódik. 2012 végéig az idegen 

tulajdonú értékpapírok állományának meghatározása az adatszolgáltatók saját könyveiben szereplő, egyedi árazás 

alapján kiszámított értékek összesítésével történt. A 2013. januári tárgyidőszaktól kezdődően viszont az értékpapírok 

állományának meghatározása a jegybanki értékpapír-statisztika központi nyilvántartása és árazása alapján készül, ami 

biztosítja, hogy egy értékpapírhoz csak egy ár tartozhat, mely az elérhető legjobb árforrásból származik. 2017-től vál-

tozott a nem tőzsdei részvények árazási módszere, ami 2013. januárig visszamenőlegesen érvényesítésre került az 

adatokon. 

További módszertani eltérés mutatkozik a kamatozó értékpapírok számbavételénél, mert a felügyeleti statisztikákban 

a nettó, felhalmozott kamatot nem tartalmazó piaci érték szerepelt a jelentésekben és az adatközlésekben, ezzel szem-

ben 2014-től kezdődően (2013. januárig visszamenően) a többi értékpapír-statisztikai publikációjához hasonlóan az 

állományok már tartalmazzák a felhalmozott kamatot is. 

A fentieken túl eltérést okoz továbbá az adatokban az adatszolgáltatói kör minimális változása, illetve, hogy az érték-

papír-statisztikában az értékpapírok másodlagos letétkezelése miatti halmozódások az állományokban kiszűrésre ke-

rülnek. 

2017-től a Befektetési szolgáltatók által kezelt idegen tulajdonú értékpapírok állománya adatközlésben új, 6-7. mun-

kalapokon jelenítjük meg a NYESZ és TBSZ értékpapírszámlák darabszámát, valamint az ezen számlákon nyilvántartott 

értékpapír-állományokat 2013-ig visszavezetve. 


