
MNB adatszolgáltatás azonosító: E62 
 
 
 
 
Kiegészítő leírás a „Nem állam által kibocsátott kötvények adatai” adatszolgáltatás Excel táblájának MNB szabványos text fájllá alakításához 

 
 
 
Az alábbi leírás ahhoz nyújt segítséget, hogy az útmutatóban megadott formájú, adatokkal feltöltött Excel táblából hogyan állítható elő az adatszolgáltatás 
text formátumú fájlja. Ez az útmutató elsősorban azon adatszolgáltatók számára készült, akik informatikai segítség nélkül, az útmutató számítástechnikai 
segédlete alapján nem tudják előállítani az MNB által előírt text fájlt. 
 
1. Töltsük fel az Excel táblát a jelentés útmutatójában előírt adatokkal.  
2. A 01. táblában az adatok feletti részt, azaz a táblázat fejlécét és a fölötte lévő sorokat is töröljük ki. Ezáltal az Excel munkalap első sorába a 01-es sorszámú 
adatsor kerül. 
3. Az első, sorszám (01-nn) oszlop elé hat új oszlopot szúrjunk be. Ezeket az oszlopokat az állandó azonosítókkal kell feltölteni úgy, hogy azok a táblázat 
minden sora előtt megjelenjenek. 
4. Az első oszlopba kerül az adatgyűjtés azonosítója, ez egységesen E62 (három szöveges karakter). 
5. A második oszlopba írjuk a vonatkozási hónapot, amely hónapra vonatkozóan a táblát kitöltöttük. Ez 2007. januári adatszolgáltatás esetén 200701 (hat 
szöveges karakter). 
6. A harmadik oszlopba írjuk az adatszolgáltató vállalkozás törzsszámát (nyolc szöveges karakter). 
7. A negyedik oszlopba kerül a kitöltés dátuma, például: 20070223 (nyolc szöveges karakter elválasztójelek nélkül, folyamatosan írva). Fontos, hogy szöveges 
(text) formátumban dolgozzunk, különben az Excel dátumnak értelmezi a beírt karaktereket és átalakítja. 
8. Az ötödik oszlopban azt jelöljük, hogy milyen az adatszolgáltatás jellege, minősége. Első, eredeti jelentésnél E betűt, módosított (másodszorra, javítva 
küldött) adatszolgáltatásnál M betűt kell írni. 
9. A hatodik (utolsó beszúrt, üres) oszlopba kerül a táblázat sorszáma (01). 

10. Az 1-9-ig számozott lépéseket az adatszolgáltatás valamennyi táblájánál el kell végezni. (Figyelem! Az adatszolgáltatásban jelentett dátumok esetében az 
abban szereplő pontokat ki kell törölni, az adatoknál pedig a tizedesvesszők helyett pontokat kell írni!) 
  



A fenti lépések után az átalakított állomány (fiktív adatokkal feltöltve) táblánként részletezve a következő módon néz ki: 
 
01. tábla: 

E62 200701 12345678 20070223 E 1 01 11111111
Kibocsátó 

neve 20060725 HU0000339312 
Értékpapír 
rövid neve

Értékpapír 
hosszú neve 2 HU 20160725 CHF 7636 3    100 

 
02. tábla: 
E62 200701 12345678 20070223 E 02 01 HU0000339312 Értékpapír neve 1 20060725 100 
E62 200701 12345678 20070223 E 02 02 HU0000339312 Értékpapír neve 5 20160725 100 
 
03. tábla: 
E62 200701 12345678 20070223 E 03 01 HU0000339312 Értékpapír neve 20060725 20060725 20070125 3.19 20070130 3.76
 
 
Ezek után valamennyi táblát egyenként el kell menteni text fájlként az előírt fájlnéven. Ehhez – továbbra is Excelben dolgozva – a következő lépések 
szükségesek: 
 
1. A Mentés másként (Save As) menüpontot nyissuk meg. 
2. A létrehozandó fájl nevéhez írjuk be idézőjelek között az MNB szabványos fájlnevet, ahol a név az adatgyűjtés azonosítóval kezdődik (E62) és a 
vonatkozási évszám utolsó jegyével végződik (1), a kiterjesztés pedig az adatszolgáltató nyolc jegyű azonosítója (törzsszáma). Így a minta fájl neve: 
"E62701.12345678". A 02. és 03. táblát ugyanilyen módon, de más fájlnévvel kell elmenteni, majd a végén abba a txt fájlba kell valamennyi sort átmásolni, 
amely az adatszolgáltató törzsszámát tartalmazza kiterjesztésként.   
3. A létrehozandó fájl típusához válasszuk a listából a CSV (vesszővel elválasztott) típust és így mentsük a fájlt. Ha figyelmeztetést kapunk, hogy csak az 
aktuális munkalapot tudja elmenteni a gép, ezt fogadjuk el. 
 
Előfordulhat, hogy a Windows rendszer beállítások miatt a lista elválasztók nem vesszők, hanem pontosvesszők. Ez esetben a fájl mentése előtt át kell 
állítani a Területi beállításokon (Regional settings) belül a Lista elválasztó (List separator) jelet vesszőre, illetve a Tizedes jelet (Decimal symbols) pontra 
(mind a számok, mind a pénznem beállításainál). 
 
Az eredményt megtekinthetjük például Word-ben: 
 
E62,200701,12345678,20070223,E,1,01,11111111,Kibocsátó neve,20060725,HU0000339312,Értékpapír rövid neve,Értékpapír hosszú 
neve,2,HU,20160725,CHF,7636,3,,,100 
E62,200701,12345678,20070223,E,02,01,HU0000339312,Értékpapír neve,1,20060725,100 
E62,200701,12345678,20070223,E,02,02,HU0000339312,Értékpapír neve,5,20160725,100 
E62,200701,12345678,20070223,E,03,01,HU0000339312,Értékpapír neve,20060725,20060725,20070125,3.19,20070130,3.76 



 


