
 

 

 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

az értékpapír-statisztikai adatközlések megújításáról  

 

Budapest, 2011. február 10. – A Magyar Nemzeti Bank az értékpapír-statisztikai adatok 

eddigieknél gyakoribb, részletesebb és rövidebb átfutási idővel történő publikálása érdekében új 

havi értékpapír-statisztikai adatközlést indít „A rezidens kibocsátású értékpapírok adatai 

kibocsátói és tulajdonosi bontásban” megnevezéssel. A mai napon első alkalommal megjelenő 

publikáció egyesíti a korábbi negyedéves értékpapír-tulajdonosi statisztika és a havi értékpapír-

kibocsátási statisztika előnyeit, lehetővé téve a különféle értékpapírok állományi és forgalmi 

adatainak vizsgálatát kibocsátó és tulajdonos szektorok, lejárat és pénznem szerinti bontásban.  

 

Az értékpapír-statisztikai adatközlések átalakítása során elsődleges szempont volt, hogy a jegybank más 

statisztikáival – a pénzügyi számlákkal és a fizetésimérleg-statisztikával -, továbbá a nemzetközi 

módszertannal összhangban lévő adatokat jelentessen meg, valamint hogy az értékpapírok fajta, lejárat 

és szektorok szerinti bontása, illetve az állományok és a forgalmak értékelése a nemzeti számlák 

előírásai szerint történjen. Az értékpapír-statisztikai adatközlés havivá tételével a felhasználók havonta 

tájékozódhatnak a különböző gazdasági szektorok értékpapír-kibocsátásairól és értékpapír-

befektetéseiről is.  

Az új publikáció havi és idősoros táblák formájában, szöveges tájékozató nélkül jelenik meg az MNB 

honlapján, a tárgyhónapot követő második hónap 10. napján. A publikáció négy részből áll: „Legfrissebb 

havi adatok”, „Idősorok havi adatokkal”, „Idősorok negyedéves adatokkal”, és „Kiegészítő adatok”. A 

legfrissebb havi adatokat és az idősoros adatokat tartalmazó táblakészlet felépítése hasonló: 

összefoglaló táblák és részletező táblák találhatók a tartalomjegyzéket követő lapokon. Az összefoglaló 

táblák fajta szerint, azon belül kibocsátó szektor szerint bontva mutatják be a rezidens gazdasági 

szereplők által kibocsátott értékpapírok állományi és forgalmi adatait. Az összefoglaló tábla egy-egy 

sora kerül részletezésre a további munkalapokon tulajdonosi szektorok, illetve részben lejárat és 

pénznem szerint. 

A havi idősoros táblák 2010. áprilisra vonatkozó adatokkal indulnak. Az értékpapír-statisztika keretében 

korábban publikált negyedéves idősorok átalakításra kerültek az új havi szerkezetnek és tartalomnak 

megfelelően. Ez elsősorban a kibocsátó szektorok szerinti táblák előállítását jelentette, de néhány 
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esetben eddig nem közölt lejárati (hosszú/rövid) és pénznem szerinti (forint/deviza) bontású táblák is 

megjelennek. A tőzsdei részvények esetében külön tájékoztató adat mutatja a kibocsátó tulajdonában 

lévő (visszavásárolt) részvények mennyiségét, a korábbi adatközlésektől eltérően a közölt állományi és 

forgalmi adatok ezt nem tartalmazzák. A kiegészítő adatok között az állampapírok lejáratára, 

kamatozására és kibocsátásuk módjára, továbbá a befektetési alapok típusára vonatkozó adatok 

jelennek meg. 

Az új publikáció az MNB honlapján a http://www.mnb.hu/Statisztika/statisztikai-adatok-

informaciok/adatok-idosorok oldalon, ezen belül a XII. Értékpapírok pont alatt érhető el. A 

publikációhoz módszertani útmutatás is tartozik, amely részletesen ismerteti a megfigyelt értékpapírok 

körét, az adatok tartalmát, az alapul szolgáló adatforrásokat, és az alkalmazott számítások módszerét. 

Újdonságként szerepel a módszertani anyagban a revíziós politika megfogalmazása.  

Az adatközlésben végrehajtott főbb módszertani változtatások 

 

2010. II. negyedévében megújításra került az értékpapír-statisztikai adatok összeállítási folyamata és 

bővültek a felhasznált adatforrások. Pontosabbá vált az állományok szektorbontása, továbbá jobb 

minőségű árinformációk felhasználásával képződnek a piaci értékes állományok. A 2010. I. negyedévi 

záró állománynak és a 2010. II. negyedévi nyitó állománynak az ebből adódó eltérése a korábbi 

publikációval azonos módon egyéb volumenváltozásként kerül kimutatásra a most megjelenő új 

publikáció havi és negyedéves idősoros adataiban is (2010. április hónapban, illetve 2010. II. 

negyedévben).  

 

Az új publikációban további változás, hogy a külföldi pénznemben kibocsátott államkötvények árazása – 

a többi értékpapír árazásával összhangban – megfigyelt piaci árak felhasználásával történik a 2010. 

áprilisi adatokig visszamenően. Korábban a kibocsátási érték és a felhalmozott kamatok összege 

határozta meg az állományok értékét. (Az árazás változásának hatását ugyancsak a 2010. április 

hónapban, illetve a 2010. II. negyedévben megjelenő egyéb volumenváltozás mutatja.) 

 

Az új adatközlésben az értékpapírok kibocsátó szektorok szerinti elsődleges bontásban jelennek meg, 

míg a korábbi negyedéves publikációban a jogi kategóriák szerinti csoportosítás volt jellemző. Így a 

központi kormányzat által kibocsátott értékpapírok közé az állampapírok (államkötvények, 

kincstárjegyek) mellett a szektorba besorolt vállalatok kötvényei is bekerültek. Ezek korábban az 

(állampapírnak nem számító) egyéb kötvények között szerepeltek. 

 

A tőzsdei részvényeknél a korábbiakkal ellentétben – a többi értékpapírfajta kezelésével való összhang 

biztosítása érdekében – az állományi és a forgalmi adatok  nem tartalmazzák a kibocsátó által 

visszavásárolt saját részvények adatait. Ezek külön tájékoztató információként jelennek meg most a 

táblázatokban. A korábbi publikációkban a kibocsátó tulajdonában lévő részvények részét képezték a 

kibocsátó szektornál feltüntetett, illetve az összesen állományoknak. 

http://www.mnb.hu/Statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok
http://www.mnb.hu/Statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok
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Az új kategóriák szerinti bontásoknak, csoportosításoknak megfelelő értékpapír adatok visszamenőleges 

előállítása több esetben becsléseket igényelt. Így a különféle értékpapírok jelenlegi statisztikai szektor-

kategóriáknak megfelelő tulajdonosi bontása a 2003 előtti adatokra vonatkozóan – az addig alkalmazott 

eltérő szektorkategóriák miatt – részben becsléssel került meghatározásra.  

 

MAGYAR NEMZETI BANK 

Statisztika 

 

A Magyar Nemzeti Bank egyik alapvető, törvényben rögzített feladata, hogy statisztikai információkat 

gyűjtsön és hozzon nyilvánosságra. A statisztikai sajtóközlemény célja, hogy segítséget nyújtson a 

frissen megjelent adatok értelmezésében. A Magyar Nemzeti Bank gazdasági folyamatokra vonatkozó 

elemzését a rendszeresen nyilvánosságra hozott „Jelentés az infláció alakulásáról” és a „Jelentés a 

pénzügyi stabilitásról” című kiadványok tartalmazzák, amelyek megtalálhatók a www.mnb.hu 

honlapon. 

Hivatkozás: 

Részletes táblázatok: http://www.mnb.hu/Statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok 

Módszertani anyagok: http://www.mnb.hu/Statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/modszertan 
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