Módszertani megjegyzések
a pénztárak felügyeleti célú adatszolgáltatásán alapuló idősorhoz és tájékoztatóhoz

1. A pénztári idősorok az MNB éves és negyedéves adatszolgáltatási táblái alapján készültek.
Bizonyos esetekben az adatok eltérhetnek a korábban publikáltaktól, az esetleges módosító
jelentések változtatásai miatt.
2. 2014-től az önkéntes egészség- és önsegélyező pénztárak adatai féléves gyakorisággal kerülnek
publikálásra.
3. Egyes adatok a táblastruktúrák változása miatt korábbi időszakokra vonatkozóan nem elérhetőek.
4. Az éves adatszolgáltatási táblák kategóriái helyenként eltérnek a negyedéves adatszolgáltatási
táblákétól, így azok nem összehasonlíthatóak.
5. A magán- és önkéntes nyugdíjpénztári idősorok esetében az éves auditált valamint a negyedéves
idősorok év végi kumulált értékei nem összehasonlíthatóak, még azonos megnevezés esetén is
tartalmazhatnak eltéréseket. Az eltérések főbb okai: az éves auditált jelentés adatai a számviteli
kormányrendeletek előírásai szerint kerülnek összeállításra, míg a rendszeres negyedéves
felügyeleti adatszolgáltatások hátterében a felügyelési igényekhez igazodó adattartalom jelenik
meg, mely adatok esetenként eltérő időhorizontot fednek le. Eltérés jelentkezhet abból adódóan is,
hogy a IV. negyedéves felügyeleti jelentések teljesítésének határideje az év végét követő 20.
munkanap, míg az auditált beszámoló beküldése május 31-e, mely időpontig az adatszolgáltatók
már végleges adatokkal rendelkeznek.
6. Azon pénztártagok, akik átlépési szándékukat a negyedév utolsó hónapjában jelzik, átlépő
tagként a következő negyedév taglétszám táblájában szerepelnek.
7. 2013-2016 között a kis önkéntes egészségpénztárak és önsegélyező pénztárak, illetve 2013-2015
között a kis önkéntes nyugdíjpénztárak csak féléves gyakoriságú adatszolgáltatást teljesítettek,
emiatt az I. és III. negyedévben a szektor szintű adatok statisztikai becsléssel kerültek kiegészítésre.
8. Tekintettel arra, hogy az Öpt. alapján 2016. jan. 1-jétől lehetőség van egy új
(egészség- és önsegélyező pénztár) létrehozására, mely elláthatja az önsegélyező,
egészségpénztári feladatokat is, az idősorban 2016-tól az egészségpénztárak, az
pénztárak és az egészség-és önsegélyező pénztárak adatait összevontan, - mint
önsegélyező pénztári intézménycsoport- publikáljuk.
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9. Az egészség- és önsegélyező pénztári intézménycsoport szolgáltatási adatai 2016-tól nem
kerülnek szolgáltatásonként teljeskörűen bemutatásra az idősorban, hanem a nyújtható
szolgáltatások közül csak a jelentősebb tételek kerülnek kiemelésre.

