A FELÜGYELETI ADATGYŰJTÉSEKBŐL ÖSSZEÁLLÍTOTT ÉS A JEGYBANKI STATISZTIKAI
ADATKÖZLÉSEK KÖZÖTTI MÓDSZERTANI ELTÉRÉSEK A HITELINTÉZETEK VONATKOZÁSÁBAN
Az MNB statisztikai, illetve felügyeleti célú, hitelintézetekre vonatkozó publikációi között számos olyan
található, amely hasonló témát ölel fel. Ezen adatközlések meghatározó része az MNB által két
különböző célra elrendelt és gyűjtött „Felügyeleti mérleg és eredménykimutatás” elnevezésű
adatgyűjtés egyes tábláira épül. Az adatgyűjtésre vonatkozó teljes adatszolgáltatói kör megegyezik a
kétféle cél esetében, azonban a statisztikai és felügyeleti megközelítésű publikációk között több
módszertani eltérés is van. Ezek között léteznek olyanok, amelyek a közzétett adatok többségére
jellemzőek.
Ezek az alábbiak:
•

•

•

•
•

•

A statisztikai célú publikációkban a jelentett adatokon egyes értékpapír kölcsönzési és
visszavásárlási megállapodásos (repó) ügyletek esetében korrekciót hajtunk végre. (A
korrekciót tartalmazó részletes leírás a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról
szóló sajtóközleményhez tartozó Módszertani megjegyzésekben található.)
A felügyeleti célú táblák esetén forrás oldalon külön tesszük közzé a betétek és felvett
hitelek állományát is. A statisztikai célú publikációkban a felvett hitelek a betétek részeként
jelennek meg,
A felügyeleti célú táblák esetén eszköz oldalon külön tesszük közzé a hitelintézet által
elhelyezett betétek és a nyújtott hitelek állományát. A statisztikai célú publikációkban az
elhelyezett betéteket a hitelek részeként mutatjuk be.
A statisztikai célú adatok esetén a visszavásárolt saját kötvények állományát kivesszük a
mérlegből, hiszen ezek a tételek egyik szektorral szemben sem testesítenek meg követelést.
A statisztikai célú publikációkban jellemzően a teljes monetáris pénzügyi intézményi (MPI)
körre (MNB, hitelintézetek, pénzpiaci alapok) vonatkozó adatokat teszünk közzé. A
felügyeleti megközelítésű publikációkban a monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k) adatait
számítással nem összesítjük.
A felügyeleti megközelítésű közzétételek tartalmazzák a magyarországi hitelintézetek
külföldön működtetett fióktelepeinek adatait is, míg a statisztikai célúakban az ezen
intézményekhez köthető követelések és kötelezettségek állománya külföldi hitelintézetekkel
kapcsolatos tételként kerül bemutatásra.

A fentieken kívül további jelentősebb módszertani különbségek (a felsorolás a felügyeleti adatközlés
szerkezete alapján készült):
Hitelintézet idősoros publikációk eszköz- és forrásoldal - eszközök összetétele, források összetétele
• A felügyeleti adatközlés a hiteleket nettó, míg a statisztikai célú bruttó könyv szerinti
értéken jeleníti meg.
• Az alárendelt kölcsöntőke-korrekció során egyes, a központi kormányzat tulajdonában levő
hitelintézeti papírok állományát a statisztikai célú adatközlésben áttesszük a kormányzat
által elhelyezett betétek közé.

Hitelintézet idősoros publikációk eszköz- és forrásoldal - hitelek összetétele
• A felügyeleti adatközlésben a járulékos vállalkozásoknak nyújtott hitelek állománya külön
szerepel, míg a statisztikaiban ez a nem pénzügyi vállalatok hiteleivel együtt kerül
bemutatásra.
Hitelintézet idősoros publikációk eszköz- és forrásoldal - közvetlen külföldi források alakulása
• A felügyeleti adatközlés táblájában a külföldön kibocsátott értékpapírokat tekintjük külföldi
forrásnak. Ezzel szemben a statisztikai célú adatközlésben - a letétkezelői jelentések alapján
- a kibocsátás helyétől függetlenül, a külföldi tulajdonban levő állományok minősülnek
külföldi forrásnak.
Hitelintézet idősoros publikációk eszköz- és forrásoldal - belföldi betétállomány összetétele
• A felügyeleti adatközlés a járulékos vállalkozások tételeit külön bemutatja. A statisztikai
adatközlésben ez a nem pénzügyi vállalatok hiteleivel együtt kerül bemutatásra.
Vannak továbbá olyan, részben közös témájú adatközlések, amelyek nem a Felügyeleti mérlegre, hanem
a felügyeleti jelentések NPE/FBE kódú tábláira épülnek. Ezen táblákból előállított riportok a H34 jelű
adatgyűjtésből készülő, „A háztartási szektor részére nyújtott hitelállomány összetétele” elnevezésű
publikációval hasonlíthatóak össze. A két adatforrásból származó adatok között a fő különbség, hogy míg
a H34-ben csak a háztartási hitelek szerepelnek, addig a felügyeleti jelentés valamennyi hitelt
tartalmazza. Ezen kívül eltérés van az adatszolgáltató körben is: a H34-ben a 100 milliárd forintnál
kisebb mérlegfőösszeggel rendelkező fióktelepek és a szövetkezeti hitelintézetek nem adatszolgáltatók.
További eltérést okozhat 2015. I. negyedévtől, hogy a felügyeleti célú idősorok közötti, a hitelek
hátralékosságát bemutató statisztikában a besorolás során a hitelintézetek materiális küszöböt
alkalmazhatnak. (Azaz lehetőségük van arra, hogy egy hitelt csak akkor tekintsenek késedelmesnek, ha
az ügyfél hátraléka meghalad egy bizonyos határértéket).
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