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(1) EGT-vonatkozású szöveg
Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak
korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.
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II
(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK
A BIZOTTSÁG 4/2014/EU RENDELETE
(2014. január 6.)
a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektromos motorok környezetbarát
tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 640/2009/EK
rendelet módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát
tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek
létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke
(1) bekezdésére,
a környezettudatos tervezéssel foglalkozó
fórummal lefolytatott konzultációt követően,

konzultációs

mivel:

A 640/2009/EK rendelet módosítása
A 640/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:
1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép
„1. cikk
Tárgy és hatály
(1)
Ez a rendelet környezetbarát tervezési követelmé
nyeket állapít meg az elektromos motorok forgalomba hoza
talára és használatbavételére vonatkozóan, ideértve azokat az
elektromos motorokat is, amelyek más termékbe vannak
beépítve.
(2)

(1)

(2)

(3)

A 640/2009/EK bizottsági rendelet (2) végrehajtása
kapcsán szerzett tapasztalatok rámutattak annak szük
ségességére, hogy a 640/2009/EK rendelet egyes rendel
kezései módosításra kerüljenek, és ezáltal elkerülhető
legyen, hogy a rendelet rendelkezései a motorok piacára
és a rendelet hatálya alá tartozó termékek műszaki
jellemzőire a szándékolttól eltérő hatást fejtsenek ki.
Az elektromos motorok piacán a közelmúltban bekövet
kezett változások nyomán módosultak a tengerszint
feletti magasságra, a maximális és a minimális környezeti
hőmérsékletre, valamint a hűtővíz hőmérsékletére vonat
kozó azon határértékek, amelyek meghatározzák, hogy a
motor különleges körülmények között üzemel-e és ezért
különleges kialakítást igényel-e. Ezeket a fejleményeket a
rendeletnek is indokolt figyelembe vennie.
Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a 2009/125/EK irányelv 19. cikkének (1) bekezdésével
létrehozott bizottság véleményével,

(1) HL L 285., 2009.10.31., 10. o.
(2) HL L 191., 2009.7.23., 26. o.

Ez a rendelet nem alkalmazandó:

a) a vonatkozó specifikáció értelmében teljes mértékben
folyadékba merülve való üzemre szánt motorokra;
b) a teljes mértékben termékbe (például hajtóműbe, szivaty
tyúba, ventilátorba vagy kompresszorba) beépített olyan
motorokra, amelyek energiafelhasználásának hatásfoka
nem vizsgálható a termékétől függetlenül;
c) a vonatkozó specifikáció értelmében kizárólag a követ
kező körülmények között való üzemre szánt motorokra:
i. ha a tengerszint feletti magasság a 4 000 métert
meghaladja;
ii. ha a környezeti hőmérséklet a 60 °C-ot meghaladja;
iii. ha a legnagyobb üzemi hőmérséklet a 400 °C-ot
meghaladja;
iv. ha a környezeti hőmérséklet általános esetben
– 30 °C-nál, vízhűtéses motor esetében 0 °C-nál
kisebb;
v. ha a termékbe belépő hűtővíz hőmérséklete 0 °C-nál
kisebb vagy 32 °C-nál nagyobb; vagy
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vi. a 94/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (*)
értelmében vett robbanásveszélyes légkörben;
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2. A 640/2009/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékle
tének megfelelően módosul.

d) a fékmotorokra,

2. cikk

kivéve az I. melléklet 2. pontjának 3–6. és 12. alpont
jában megjelölt adatokra vonatkozó információszolgálta
tási kötelezettség vonatkozásában.
___________
(*) HL L 100., 1994.4.19., 1. o.”

Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.
Ez a rendelet hat hónappal a hatálybalépését követően válik
alkalmazandóvá.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. január 6-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

MELLÉKLET
A 640/2009/EK rendelet I. mellékletének módosítása
Az I. melléklet 2. szakasza a harmadik bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:
„Ha az adattábla mérete nem ad lehetőséget az 1. pontban felsorolt összes adat feltüntetésére, akkor az adattáblán
csak az UN feszültség teljes mért terhelési értéke melletti η névleges hatásfokot kell feltüntetni.”

2014.1.7.
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A BIZOTTSÁG 5/2014/EU RENDELETE
(2014. január 6.)
a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett alkalmazási listájának létrehozásáról
szóló 2008/38/EK irányelv módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

(4)

A takarmányozás különleges módja a bólusz beadása.
Annak érdekében, hogy a különleges táplálkozási célra
szolgáló takarmányként alkalmazott bendőkapszulák
esetében garantált legyen a megfelelő és biztonságos
használat, egyes tervezett felhasználásokra vonatkozó
feltételek tekintetében általános követelményeket kell
felállítani.

(5)

A Bizottság minden kérelmet a csatolt dokumentációval
együtt a tagállamok rendelkezésére bocsátott.

(6)

A kérelmekben szereplő dokumentációk bizonyítják,
hogy az érintett takarmányok sajátos összetétele megfelel
az alábbi különleges táplálkozási céloknak: „táplálkozással
történő felépülés, gyógyulás” kutyák tekintetében, „élet
tani (fiziológiai) emésztés stabilizálása”, „a takarmány
jódtartalmának csökkentése pajzsmirigy-túlműködés
esetén” macskák tekintetében, „sportteljesítményre való
felkészülés és sportteljesítményt követő felépülés támoga
tása” lófélék tekintetében, „születés utáni vashiány
kompenzálása” szopós malacok és borjak tekintetében,
„a pata, köröm és bőr regenerálódásának elősegítése”
lovak, kérődzők és sertések tekintetében, „az ivarzási
időszakra és a szaporodásra való felkészülés elősegítése”
az emlősök és a madarak tekintetében, valamint „legelő
állatok nyomelemekkel és/vagy vitaminokkal való hosszú
távú ellátása” működő bendővel rendelkező kérődzők
tekintetében.

(7)

Az értékelés ezenfelül megmutatta, hogy az érintett takar
mányok nincsenek káros hatással az állati és az emberi
egészségre, valamint a környezetre és az állatjólétre. A
dokumentációk értékelése kiterjedt annak vizsgálatára,
hogy egy bizonyos takarmány-adalékanyag esetében a
„magas szint” jellemzés az érintett adalékanyag olyan
jelentős szintjét jelzi-e, amely megközelíti, de nem lépi
túl a teljes értékű takarmány tekintetében rögzített rele
váns maximális adalékanyag-tartalmat.

(8)

A kérelmek a fentiek alapján érvényesek, így a tervezett
felhasználások jegyzékét a szóban forgó különleges
táplálkozási célokkal ki kell egészíteni, valamint módosí
tani kell a „táplálkozással történő felépülés, gyógyulás” és
az „élettani (fiziológiai) emésztés stabilizálása” különleges
táplálkozási célokra vonatkozó feltételeket.

(9)

A 2008/38/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módo
sítani kell.

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányok forgalomba hozataláról és felhaszná
lásáról, az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
módosításáról, valamint a 79/373/EGK tanácsi irányelv, a
80/511/EGK bizottsági irányelv, a 82/471/EGK, 83/228/EGK,
93/74/EGK, 93/113/EK és 96/25/EK tanácsi irányelv és a
2004/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2009. július 13-i 767/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (5) bekezdé
sére,

mivel:

(1)

A 767/2009/EK rendelet 32. cikke (2) bekezdésének
megfelelően 2010. szeptember 1-je előtt több engedélye
zési kérelmet is benyújtottak a Bizottsághoz az említett
rendelet 10. cikke szerinti tervezett felhasználások jegy
zékének (korábban: „tervezett alkalmazási lista”) frissítése
céljából.

(2)

Egyes kérelmek a kutyákra vonatkozó „táplálkozással
történő felépülés, gyógyulás” különleges táplálkozási
célhoz, valamint az olyan takarmányokra vonatkozó
„élettani (fiziológiai) emésztés stabilizálása” különleges
táplálkozási célhoz kapcsolódó feltételek módosítására
irányulnak, mely takarmányok adalékanyag-tartalma a
767/2009/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében
említettek szerint túllépheti a teljes értékű takarmány
tekintetében rögzített releváns maximális adalékanyagtartalom százszorosát. A többi kérelem olyan új külön
leges táplálkozási célokra irányul, amelyek a
767/2009/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében
előírt követelményt érintik.

(3)

Ezenfelül a 767/2009/EK rendelet 10. cikkének megfele
lően a Bizottsághoz kérelmet nyújtottak be aziránt, hogy
vegye fel a jegyzékbe a macskák tekintetében „a takar
mány
jódtartalmának
csökkentése
pajzsmirigytúlműködés esetében” különleges táplálkozási célt.

(1) HL L 229., 2009.9.1., 1. o.
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Mivel biztonsági okok nem indokolják a jelenleg jogsze
rűen forgalomban lévő takarmányokra vonatkozó módo
sítások azonnali alkalmazását, átmeneti időszakot kell
biztosítani az érdekelt felek számára, hogy felkészülhes
senek az új követelmények teljesítésére.
Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság
véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács
nem ellenezte azokat,
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2. cikk
Az e rendelet mellékletében szereplő és a 767/2009/EK rendelet
8. cikkének (2) bekezdésében említett azon takarmányok,
amelyeket 2010. szeptember 1-je előtt jogszerűen hoztak forga
lomba, és 2014. július 27. előtt állítottak elő és címkéztek,
továbbra is forgalomba hozhatók, és a meglévő készletek kime
rüléséig felhasználhatók. Abban az esetben, ha e takarmányt
kedvtelésből tartott állatoknak szánják, az utolsó mondatban
említett dátum 2016. január 27.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

3. cikk

A 2008/38/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének
megfelelően módosul.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. január 6-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO
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MELLÉKLET
1. Az A. rész a következő ponttal egészül ki:

HU

„10. Amikor különleges táplálkozási célokra szánt takarmányt olyan bólusz formájában helyeznek forgalomba, amely szájon át történő egyéni kényszertáplálásra szánt takarmány-alapanyag vagy kiegészítő
takarmány, a takarmány címkéjén adott esetben meg kell említeni a bólusz folyamatos hatóanyag-leadásának maximális időtartamát és a napi hatóanyag-leadási rátát minden olyan adalékanyag
tekintetében, amelyre a teljes értékű takarmány vonatkozásában maximális tartalmat írtak elő. Az illetékes hatóság kérésére annak az élelmiszer-ipari vállalkozónak, amely bendőkapszulát hoz forgalomba,
bizonyítékokkal kell alátámasztania, hogy a napi hozzáférhető adalékanyagszint az emésztőrendszerben adott esetben nem haladja meg a teljes értékű takarmány kilogrammjára vonatkozóan rögzített
maximális adalékanyag-tartalmat a teljes takarmányozási időszak során (lassú hatóanyag-leadási hatás). Ajánlott, hogy a bólusz formájában alkalmazott takarmány beadását állatorvos vagy más szakavatott
személy végezze.”
2. A B. rész a következőképpen módosul:
Különleges táplálkozási cél

Alapvető táplálkozási jellemzők

Állatfajok vagy kategóriák

Címkén feltüntetendő jellemzők

Ajánlott időszak

Egyéb rendelkezések

a) A „Lipid-anyagcsere szabályozása hiperlipidémia esetén” különleges táplálkozási cél sora és a „Réztartalom csökkentése a májban” különleges táplálkozási cél sora közé a következő sor kerül beillesztésre:
A jód mennyiségi korlátja: maximum
0,26 mg/kg a kedvtelésből tartott
állatok teljes értékű takarmányában,
12 % nedvességtartalom mellett

Macskák

Teljes jódtartalom

Kezdetben maximum 3
hónap

A címkén feltüntetendő: »Alkalmazás
előtt vagy az alkalmazási időszak
meghosszabbítása előtt állatorvos véle
ményének kikérése javasolt.« ”

b) A „Táplálkozással történő felépülés, gyógyulás” különleges táplálkozási cél azon sora helyébe, melynek állatfajok és -kategóriák rovatában a „Kutya és macska” szerepel, a következő szöveg lép:
„Táplálkozással történő
felépülés, gyógyulás (*)

Magas energiatartalom, létfontosságú
táplálóanyagok és jól emészthető
összetevők magas koncentrációja

Kutya, macska

— Könnyen emészthető össze
tevők és adott esetben keze
lésük

Amíg a felépülés be nem
következik.

Abban az esetben, ha a takarmányt
szondával történő bejuttatásra szánják,
a címkén feltüntetendő: »Alkalmazása
állatorvosi felügyelet mellett.«

10–15 nap

— A takarmány használati utasításának
biztosítania kell a bélflóra-stabilizáló
vonatkozásában a teljes értékű
takarmány tekintetében jogsza
bályban rögzített maximális
tartalom betartását.

— Energiaérték

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

„A takarmány jódtartalmának
csökkentése pajzsmirigytúlműködés esetén

— n–3 és n–6 szénatomszámú
zsírsavtartalom (ha hozzáa
dott)
Enterococcus faecium DSM
10663/NCIMB 10415 (E1707)

Kutyák

A bélflóra-stabilizáló neve és
hozzáadott mennyisége

A kiegészítő takarmány tartalmazhat a
»bélflóra-stabilizálók« funkcionális
csoportjába tartozó takarmányadalékanyagokat a teljes értékű takar
mány tekintetében rögzített releváns
maximális adalékanyag-tartalom száz
szorosát túllépő koncentrációban.
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(*) Az előállító a különleges takarmányozási célt kiegészítheti »macskafélék zsírmáj kialakulására« hivatkozással.”

— A címkén feltüntetendő: »Alkal
mazás előtt vagy az alkalmazási
időszak meghosszabbítása előtt
állatorvos véleményének kikérése
javasolt.«

L 2/6

c) Az „élettani (fiziológiai) emésztés stabilizálása” különleges táplálkozási cél sorának helyébe az alábbi szöveg lép:
„Élettani (fiziológiai) emésztés
stabilizálása

Alacsony pufferkapacitás és könnyen
emészthető összetevők

Malacok

— Könnyen emészthető össze
tevők és adott esetben azok
kezelése.

2–4 hét

A címkén feltüntetendő:
»Emésztési zavarok veszélye esetén,
azok tartama alatt vagy azokból való
lábadozáskor.«

— Pufferkapacitás

HU

— Összehúzó hatású (adstrin
gens) anyagok forrása(i) (ha
hozzáadott)
— Nyákképző anyagok forrása(i)
(ha hozzáadott)
Könnyen emészthető összetevők

Sertés

— Könnyen emészthető össze
tevők és adott esetben azok
kezelése.

— Nyákképző anyagok forrása(i)
(ha hozzáadott)
Az 1831/2003/EK rendelet I. mellék
lete szerinti »állattenyésztésben alkal
mazott adalékanyagok« kategória
»bélflóra-stabilizálók« funkcionális
csoportjába tartozó takarmányadalékanyagok.

Állatfajok, amelyek
tekintetében a bélf
lóra-stablizálók
engedélyezettek.

A bélflóra-stabilizáló neve és
hozzáadott mennyisége.

Max. 4 hét

A címkén feltüntetendő:
1. »Emésztési zavarok veszélye esetén,
azok tartama alatt vagy azokból
való lábadozáskor.«
2. Adott esetben: »A takarmány a teljes
értékű takarmányra engedélyezett
maximális tartalom százszorosát
túllépő koncentrációban tartalmaz
bélflóra-stabilizálót.«

kiegészítő takarmány tartalmazhat a
»bélflóra-stabilizálók« funkcionális
csoportjába tartozó takarmányadalékanyagokat a teljes értékű takar
mányra rögzített releváns maximális
adalékanyag-tartalom százszorosát
túllépő koncentrációban.
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— Összehúzó hatású (adstrin
gens) anyagok forrása(i) (ha
hozzáadott)

A takarmány használati utasításának
biztosítania kell a bélflóra-stabilizáló
vonatkozásában a teljes értékű takar
mányra jogszabályban megállapított
maximális tartalom betartását.”

d) Az „Acidózis kockázatának csökkentése” különleges táplálkozási cél sora és a „Víz- és elektrolitegyensúly stabilizálása” különleges táplálkozási cél sora közé az alábbi sorok kerülnek beillesztésre:
Jelentős mennyiségben tartalmaz:
— nyomelemeket
és/vagy

Működő bendővel
rendelkező kérőd
zők

— Az egyes hozzáadott
nyomelemek, vitaminok,
provitaminok és hasonló
hatással bíró, kémiailag jól
meghatározott anyagok neve
és teljes mennyiségei.

Legfeljebb 12 hónap

— A bólusz formájában történő alkal
mazás engedélyezett. Egy bólusz
legfeljebb 20 %-ban tartalmazhat
vasat inaktív, biológiailag nem
hasznosuló formában, a sűrűség
növelése céljából.

2014.1.7.

„Legelő állatok nyomele
mekkel és/vagy vitaminokkal
való hosszú távú ellátása

A kiegészítő takarmány tartalmazhat
takarmány-adalékanyagokat a teljes
értékű takarmány tekintetében
meghatározott, releváns maximális
tartalom százszorosát túllépő
koncentrációban.

— Bólusz használata esetén a
nyomelemek vagy vitaminok
folyamatos hatóanyag-leadási
időtartama.

— A címkén feltüntetendő:
»— Adott esetben elkerülendő a
bendőkapszulában található
adalékanyagoktól eltérő forrá
sokból származó maximális
tartalommal rendelkező adalék
anyagok egyidejű adása.

HU

— Bólusz használata esetén az
egyes nyomelemek és/vagy
vitaminok napi hatóanyagleadási rátája;

2014.1.7.

— vitaminokat, provitaminokat és
olyan kémiailag jól meghatározott
anyagokat, amelyeknek hasonló
hatása van.

— Használat előtt ajánlott kikérni
állatorvos vagy táplálkozási
szakértő tanácsát az alábbiakról:
1. a nyomelemek egyensúlya a
napi adagban;

— A bólusz adott esetben x %
inaktív vasat tartalmaz a
sűrűség növelése céljából.«
Születés utáni vashiány
kompenzálása

Jelentős mennyiségben tartalmaz az
1831/2003/EK rendelet I. melléklete
szerinti »tápértékkel rendelkező
adalékanyagok« kategória »nyome
lemek vegyületei« funkcionális
csoportja tekintetében engedélyezett
vasvegyületeket.

Szopós malacok és
borjak

Teljes vastartalom

Születés után legfeljebb 3
hétig

A takarmány használati utasításának
biztosítania kell a vas tekintetében a
teljes értékű takarmányra jogszabályban
megállapított maximális tartalom betar
tását.

Lovak, kérődzők,
sertések

Teljes

Legfeljebb 8 hét

A takarmány használati utasításának
biztosítania kell a cink tekintetében a
teljes értékű takarmányra jogszabályban
megállapított maximális tartalom betar
tását.
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2. az állomány státusza a
nyomelemek tekintetében;

A kiegészítő takarmány tartalmazhat
vasat a teljes értékű takarmányra
megállapított releváns maximális
tartalom százszorosát túllépő
koncentrációban.
Pata, köröm és bőr regenerá
lódásának elősegítése

Magas cinktartalom.

— cinktartalom
— metionintartalom
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A kiegészítő takarmány tartalmazhat
cinket a teljes értékű takarmány
tekintetében megállapított, releváns
maximális tartalom százszorosát
túllépő koncentrációban.

— Jelentős szeléntartalom és

Emlősök

— Tehén: a vemhesség
végét megelőző két
héttől az új vemhesség
megerősítéséig.
— Kocák: Az ellést
megelőző 7. naptól az
ellés utáni 3. napig,
valamint a párzást
megelőző 7. naptól a
párzás utáni 3. napig.

minimális E-vitamin-tartalom, azaz
állatonként és naponta juhféléknél
100 mg, szarvasmarháknál
300 mg, lovaknál 1 100 mg

— Jelentős A-vitamin-tartalom

»Útmutatást kell adni azokra az
esetekre, amelyekben a takarmány
alkalmazása helyénvaló.«”

minimális béta-karotin-tartalom,
azaz állatonként és naponta
300 mg.
A kiegészítő takarmány tartalmazhat
szelént, valamint A- és D-vitamint a
teljes értékű takarmány tekintetében
megállapított, releváns maximális
tartalom százszorosát túllépő
koncentrációban.
Madarak

Az egyes hozzáadott
nyomelemek és vitaminok nevei
és teljes mennyiségei.

— Nőstények: az
időszakában

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

— Hímek: szaporító tevé
kenység időszakaiban.

és/vagy D-vitamin-tartalom és/vagy

vagy

— A címkén feltüntetendő:

— Egyéb nőstény emlősök:
a vemhesség utolsó
szakaszától az új
vemhesség megerősíté
séig.

vagy

— Jelentős A-vitamin-tartalom
és/vagy D-vitamin-tartalom

— A takarmány használati utasításának
biztosítania kell a teljes értékű
takarmányra jogszabályban megálla
pított, releváns maximális tartalom
betartását.

HU

minimális E-vitamin-tartalom, azaz
a teljes értékű takarmány egy
kilogrammjában 12 %-os nedves
ségtartalom mellett sertéseknél
53 mg, nyulaknál 35 mg, kuty
áknál, macskáknál, vidramenyétnél
88 mg;

Az egyes hozzáadott
nyomelemek és vitaminok nevei
és teljes mennyiségei.
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Az ivarzási időszakra és a
szaporodásra való felkészülés
elősegítése

ivarzás

— Hímek: szaporító tevé
kenység időszakaiban.

— Jelentős szelén- és/vagy cinktar
talom és/vagyminimális E-vitamintartalom, azaz a teljes értékű
takarmány egy kilogrammjában
12 %-os nedvességtartalom mellett
44 mg.

2014.1.7.

A kiegészítő takarmány tartalmazhat
szelént, cinket, valamint A- és D-vita
mint a teljes értékű takarmány tekin
tetében megállapított, releváns maxi
mális tartalom százszorosát túllépő
koncentrációban.

„Sportteljesítményre való
felkészülés és sportteljesít
ményt követő felépülés
támogatása

Lófélék

Teljes
— E-vitamin-tartalom
— szeléntartalom.

A sportteljesítmény előtt
legfeljebb 8 hétig – a sport
teljesítmény után legfeljebb 4
hétig

A takarmány használati utasításának
biztosítania kell a szelénre vonatkozóan
a teljes értékű takarmány tekintetében
jogszabályban megállapított maximális
tartalom betartását.”

HU

Magas szeléntartalom és minimális
E-vitamin-tartalom, azaz a teljes
értékű takarmány egy kilogramm
jában 12 %-os nedvességtartalom
mellett 50 mg.

2014.1.7.

e) Az „Erős izzadásra visszavezethető elektrolitveszteség pótlása” különleges táplálkozási cél sora és a „Táplálkozással történő felépülés, gyógyulás” különleges táplálkozási cél azon sora közé, amely állatfajokvagy kategóriák rovatában a „lófélék” szerepel, a következő sor kerül beillesztésre:

A kiegészítő takarmány tartalmazhat
szelénvegyületeket a teljes értékű
takarmány tekintetében rögzített,
vonatkozó maximális tartalom száz
szorosát túllépő koncentrációban.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
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A BIZOTTSÁG 6/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2014. január 6.)
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali
átalányértékek megállapításáról
termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat
a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a
harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó
átalányértékeket.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének
létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre
vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszerve
zésről szóló rendelet) (1),
tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és
zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöld
ség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapítá
sáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehaj
tási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdé
sére,
mivel:
(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai
eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási
rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1)
bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására
munkanaponként, változó napi adatok figyelembevéte
lével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének
napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett
behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté
sének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2014. január 6-án.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(2) HL L 157., 2011.6.15., 1. o.

2014.1.7.
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MELLÉKLET
Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek
(EUR/100 kg)
KN-kód

Országkód (1)

0702 00 00

AL
MA
TN
TR
ZZ

55,3
56,5
89,8
127,8
82,4

0707 00 05

MA
TR
ZZ

158,2
170,1
164,2

0709 90 70

MA
TR
ZZ

76,1
166,2
121,2

0805 10 20

MA
TR
ZA
ZZ

49,5
84,4
44,9
59,6

0805 20 10

MA
ZZ

65,6
65,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

JM
TR
ZZ

116,9
79,1
98,0

0805 50 10

EG
TR
ZZ

64,2
62,1
63,2

0808 10 80

CN
MK
US
ZZ

74,5
26,2
176,8
92,5

0808 20 50

CN
US
ZZ

57,2
154,2
105,7

Behozatali átalányérték

(1) Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A
„ZZ” jelentése „egyéb származás”.
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IRÁNYMUTATÁSOK
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA
(2013. július 25.)
a kormányzati pénzügyi statisztikákról
(átdolgozás)

(EKB/2013/23)
(2014/2/EU)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

(3)

A Központi Bankok Európai Rendszerének („KBER”)
feladatai ellátásához átfogó, azaz valamennyi ügyletre
kiterjedő – ideértve azokat is, amelyekben a kormányzat
az Európai Unió intézményeinek megbízottjaként jár el –,
és megbízható adatokra van szüksége a gazdasági és
monetáris elemzéshez. Az ebben az iránymutatásban
meghatározott eljárások nem érintik a tagállami és
uniós szintű felelősségeket és hatásköröket.

(4)

Szükséges a KBER-en belül a KPS cseréjére vonatkozó,
hatékony eljárások létrehozása annak biztosítása érdeké
ben, hogy a KBER igényeinek megfelelő KPS időben a
KBER rendelkezésére álljanak, valamint hogy azok és a
nemzeti központi bankok („NKB-k”) által készített,
ugyanazon változók előrejelzései összeegyeztethetőek
legyenek, függetlenül attól, hogy a statisztikákat az
NKB-k vagy a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok
állítják-e össze.

(5)

A KPS területére tartozó KBER statisztikai követelmények
teljesítéséhez szükséges információk egy részét nem az
NKB-k, hanem a hatáskörrel rendelkező nemzeti ható
ságok gyűjtik össze. Emiatt az ezen iránymutatás alapján
végzendő egyes feladatok igénylik a KBER és a hatás
körrel rendelkező nemzeti hatóságok közötti együtt
működést. Az Európai Központi Bank által végzett
statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i
2533/1998/EK tanácsi rendelet (4) 4. cikke arra kötelezi
a tagállamokat, hogy maguk szervezzék meg a statisztikai
adatszolgáltatást, és teljes körűen működjenek együtt a
KBER-rel a Központi Bankok Európai Rendszere és az
Európai Központi Bank Alapokmányának (a továbbiak
ban: a KBER Alapokmánya) 5. cikkéből fakadó kötele
zettségek teljesítésének biztosítása érdekében.

(6)

A 479/2009/EK tanácsi rendeleten és az ESA 2010-en
alapuló statisztikai források nem elégítik ki a KBER szük
ségleteit az államadósság és a hiány-adósság átvezetési
statisztikák, valamint a tagállamok és az Unió költségve
tése közötti ügyletekre vonatkozó statisztikák lefedettsége
tekintetében. Ezért a hatáskörrel rendelkező nemzeti
hatóságok részéről további összeállítási tevékenység szük
séges.

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank alapokmányára és különösen annak 5.1., 5.2.,
12.1. és 14.3. cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez
csatolt, a túlzott hiányra vonatkozó eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról szóló, 2009. május 25-i 479/2009/EK tanácsi
rendeletre (1),

tekintettel az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák
európai rendszeréről szóló, 2013. május 21-i 549/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2),

mivel:

(1)

A kormányzati pénzügyi statisztikáról szóló, 2009. július
31-i EKB/2009/20 európai központi banki iránymuta
tás (3) lényeges módosításra szorul, ezért azt az egyértel
műség és az átláthatóság érdekében át kell dolgozni.

(2)

A módszertani keretnek az 1995. évi számlák európai
rendszeréről (ESA) az 549/2013/EU rendeletben megálla
pított ESA 2010-re történő módosítása a statisztikai
koncepciók kiigazítását igényli. A koherencia érdekében
a kormányzati pénzügyi statisztikák („KPS”) területén az
Európai Központi Bank („EKB”) követelményeit az ESA
2010-ben meghatározott uniós statisztikai szabványokra
kell alapozni.

(1) HL L 145., 2009.6.10., 1. o.
(2) HL L 174., 2013.6.26., 1. o.
(3) HL L 228., 2009.9.1., 25. o.

(4) HL L 318., 1998.11.27., 8. o.

2014.1.7.

(7)
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Eljárást kell létrehozni ezen iránymutatás mellékleteinek
hatékony technikai módosítására, feltéve, hogy az ilyen
módosítások nem változtatnak a mögöttes koncepcio
nális kereten és nem érintik az adatszolgáltatási terhet.
Az NKB-k az ilyen technikai módosításokra a KBER
Statisztikai Bizottságánál tehetnek javaslatot, az álláspont
jukat pedig az eljárás során figyelembe veszik,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk
Fogalommeghatározások
Ennek az iránymutatásnak az alkalmazásában:
1. „euroövezeti tagállam”: az a tagállam, amelynek pénzneme
az euro;
2. „kormányzati pénzügyi statisztikák (KPS)”: bevételi, kiadási és
a hiányra/többletre vonatkozó statisztikák, a hiány-adósság
átvezetési statisztikák, az államadósság-statisztikák (az I.
mellékletben meghatározottak szerint);
3. „államadósság”: jelentése azonos a 479/2009/EK rendelet
1. cikkében adott meghatározással;
4. „első adatátvitel”: az NKB-k által április 15. előtt elvégzendő
szokásos adatátvitel;
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c) az „államadósság-statisztikák”, amelyek az I. melléklet 3A. és
3B. táblázatában szereplő statisztikából állnak.

(3)
A teljes adatsor tartalmazza az I. mellékletben (a bevételi,
kiadási és hiányra/többletre vonatkozó statisztikák, a hiányadósság átvezetési statisztikák és az államadósság-statisztikák
alatt) meghatározott valamennyi kategóriát. Annak részét
képezik továbbá az 1995-től attól az évig terjedő visszamenő
leges adatok is, amelyre az adatközlés vonatkozik (t–1 év).

(4)
A (3) bekezdéstől eltérve az NKB-knek nem kell vissza
menőleges adatokat továbbítaniuk azokra a kategóriákra,
amelyekre az Európai Bizottság (Eurostat) és a tagállamok
megállapodása szerinti eltérések kiterjednek.

(5)
Az I. melléklet 1A-C., 2A-B., 3A-B. táblázatában
meghatározott adatok továbbítása 2014 októberében kezdődik.

(6)
A hiányra/többletre, adósságra, bevételre, kiadásra vagy a
nominális bruttó hazai termékre („GDP”) vonatkozó adatokat ki
kell egészíteni a helyesbítés okaival, ha a hiányban/többletben a
helyesbítéssel okozott változás mértéke eléri a GDP legalább
0,3 %-át, illetve ha az adósságban, bevételben, kiadásban vagy
a nominális GDP-ben a helyesbítéssel okozott változás mértéke
eléri a GDP legalább 0,5 %-át.

3. cikk
Az EKB statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségei

5. „második adatátvitel”: az NKB-k által október 15. előtt elvég
zendő szokásos adatátvitel.
2. cikk
Az NKB-k statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségei
(1)
Az NKB-k az I. mellékletnek megfelelően naptári éven
ként jelentik a KPS-t az EKB számára. Az adatoknak meg kell
felelniük a 479/2009/EK rendelet, illetve az ESA 2010 alapelve
inek és fogalommeghatározásainak, a II. mellékletben tovább
részletezettek szerint.

(1)
Az NKB-k által jelentett adatok alapján az EKB vezeti a
„KPS-adatbázist”, amely tartalmazza az euroövezeti és a nemzeti
adatokat. Az EKB megküldi a KPS-adatbázist a KBER számára.

(2)
Az NKB-k megjelölik, hogy nemzeti statisztikai informá
cióik kiknek a számára tehetők elérhetővé. Az EKB-nak figye
lembe kell vennie ezt a megjelölést az KPS-adatbázis megküldé
sekor.

4. cikk
Határidők

(2)
Az NKB-k az adatszolgáltatást ezen iránymutatás II.
mellékletének 1. szakaszában szereplő szektorok és alszektorok,
valamint az annak 2. szakaszában az alábbiak vonatkozásában
megállapított módszertani meghatározásokkal összhangban
végzik:

(1)
Az NKB-k a teljes adatsorokat félévente, április 15. és
október 15. előtt jelentik.

a) a „bevételi, kiadási és hiányra/többletre vonatkozó statiszti
kák”, amelyek az I. melléklet 1A., 1B. és 1C. táblázatában
szereplő statisztikákból állnak;

(2)
Amennyiben új információk válnak elérhetővé, az NKB-k
saját kezdeményezésük alapján jelentenek (részleges) adatsoro
kat, bármely más időpontban. Ennek az adatsornak részét
képezhetik az olyan kategóriákra vonatkozó becslések is,
amelyekre új információk nem állnak rendelkezésre.

b) a „hiány-adósság átvezetési statisztikák”, amelyek az I.
melléklet 2A. és 2B. táblázatában szereplő statisztikákból
állnak;

(3)
Az EKB legalább havonta egyszer megküldi a KPS-adat
bázist az NKB-k számára, legkésőbb a közzétételre szánt adatok
EKB általi véglegesítését követő EKB-munkanapon.
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8. cikk

5. cikk
Együttműködés

a

hatáskörrel rendelkező
hatóságokkal

2014.1.7.

nemzeti

(1)
Amennyiben a 2. cikkben meghatározott adatok egy
része vagy egésze az NKB-kon kívüli, hatáskörrel rendelkező
nemzeti hatóságoktól származik, az NKB-k törekednek az e
hatóságokkal történő megfelelő együttműködés módjainak kiala
kítására az adattovábbítás olyan állandó szerkezetének biztosí
tása érdekében, amely eleget tesz a KBER előírásainak és köve
telményeinek, kivéve, ha e célkitűzés a nemzeti jogalkotás
alapján már megvalósult.
(2)
Amennyiben ezen együttműködés folyamán valamely
NKB azért nem tud eleget tenni a 2. és a 4. cikkben megálla
pított követelményeknek, mert a hatáskörrel rendelkező nemzeti
hatóság nem látta el az NKB-t a szükséges információkkal, az
EKB és az NKB megtárgyalja az érintett hatósággal az infor
máció rendelkezésére bocsátásának módját.
6. cikk
Adattovábbítási szabvány
Az előírt statisztikai adatokat olyan formában kell az EKB
rendelkezésére bocsátani, amely megfelel a III. mellékletben
megállapított követelményeknek. Ez az előírás nem gátolja
meg más eszközök használatát a statisztikai adatok EKB-nak
történő átadására, elfogadott pótmegoldásként.
7. cikk
Minőség
(1)
Az EKB és az NKB-k figyelemmel kísérik és fejlesztik az
EKB részére szolgáltatott adatok minőségét.

Egyszerűsített módosítási eljárás
Az EKB Igazgatósága, figyelembe véve a Statisztikai Bizottság
véleményét, jogosult ezen iránymutatás mellékleteiben technikai
módosítások végrehajtására, feltéve, hogy az ilyen módosítások
nem változtatnak a mögöttes koncepcionális kereten és
nincsenek kihatással az adatszolgáltatási teherre. Az Igazgatóság
az ilyen módosításokról indokolatlan késedelem nélkül értesíti a
Kormányzótanácsot.
9. cikk
Hatályon kívül helyezés
(1)
Az EKB/2009/20 iránymutatás 2014. szeptember 1-től
hatályát veszti.
(2)
A hatályon kívül helyezett iránymutatásra történő hivat
kozásokat erre az iránymutatásra történő hivatkozásként kell
értelmezni a IV. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal
összhangban.
10. cikk
Záró rendelkezések
(1)
Ennek az iránymutatásnak címzettje az eurorendszer vala
mennyi központi bankja.
(2)

Ez az iránymutatás 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2013. július 25-én.

(2)
Az EKB Igazgatósága évenként jelentést tesz az EKB
Kormányzótanácsának az éves KPS minőségéről.
(3)
A jelentés kiterjed legalább az adatok körére, arra, hogy
milyen mértékben felelnek meg az idevágó fogalommeghatá
rozásoknak, valamint a helyesbítések hatásának mértékére.

az EKB Kormányzótanácsa részéről
az EKB elnöke
Mario DRAGHI
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I. MELLÉKLET
ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
Bevételi, kiadási és hiányra/többletre vonatkozó statisztikák
1A. táblázat
Kategória

Hiány (–) vagy többlet (+)

Szám és lineáris kapcsolat

1 ¼ 7 Ä 22

1¼3þ4þ5þ6

ebből: elsődleges hiány (–) vagy többlet (+)

2 ¼ 1 þ 28

Központi kormányzat

3

Tartományi kormányzat

4

Helyi önkormányzat

5

Társadalombiztosítási alapok

6

Összes bevétel
Teljes folyó bevétel
Közvetlen adók

7 ¼ 8 þ 20
8 ¼ 9 þ 12 þ 14 þ 17 þ 19
9

ebből: vállalkozások által fizetendő

10

ebből: háztartások által fizetendő

11

Közvetett adók

12

ebből: hozzáadottérték-adó (héa).

13

Nettó társadalombiztosítási járulékok

14

ebből: munkáltatók tényleges társadalombiztosítási járulékai

15

ebből: háztartások tényleges társadalombiztosítási járulékai

16

Egyéb folyó bevételek
ebből: kamatbevételek
Árbevétel

17
18
19

Teljes tőkejövedelem

20

ebből: tőkeadók

21

Kiadások összesen
Teljes folyó kiadás
Folyó transzferek

22 ¼ 23 þ 32
23 ¼ 24 þ 28 þ 29 þ 31
24 ¼ 25 þ 26 þ 27

Szociális kifizetések

25

Fizetendő támogatások

26

Egyéb fizetendő folyó transzferek

27

Fizetendő kamat

28

Munkavállalók jövedelme

29
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Kategória

2014.1.7.

Szám és lineáris kapcsolat

ebből: bérek és keresetek

30

Folyó termelőfelhasználás

31

Teljes tőkekiadás

32 ¼ 33 þ 34 þ 35

Beruházás

33

Nem pénzügyi eszközök egyéb nettó beszerzése és készletvál
tozások

34

Fizetendő tőketranszferek

35

Kiegészítő tételek:
Bruttó megtakarítás

36 ¼ 8 Ä 23

Kamatok, a csereügyletekből és a határidős kamatláb-megállapodá
sokból származó kamatáramlásokat is ideértve

37

Túlzott hiány esetén követendő eljárás („EDP”) hiány (–) vagy többlet
(+)

38 ¼ 1 þ 28 Ä 37

Nemzetközi mobil távközlési rendszerek (universal mobile telecom
munication systems –„UMTS”) bevételek

39

Tényleges társadalombiztosítási járulékok

40 ¼ 15 þ 16

Természetbeni társadalombiztosítási transzfereken kívüli társadalmi
juttatások

41

1B. táblázat
Kategória

Tagállami kiadás az Európai Unió (EU) költségvetése felé

Szám és lineáris kapcsolat

1¼2þ3þ4þ7

Közvetett adók

2

Folyó nemzetközi együttműködés

3

Máshová nem sorolt folyó transzferek

4

ebből: hozzáadottértékadó-alapú harmadik uniós saját forrás

5

ebből: a GNP-n alapuló negyedik uniós saját forrás

6

Tőketranszferek
Tagállami bevétel az EU költségvetéséből

7
8 ¼ 9 þ 10 þ 11 þ 12 þ 13

Támogatások

9

Folyó transzferek a kormányzatnak

10

Folyó transzferek nem kormányzati egységeknek

11

Tőketranszferek a kormányzatnak

12

Tőketranszferek nem kormányzati egységeknek

13

Tagállami egyenleg az EU költségvetése felé (nettó fogadó +, nettó
fizető –)

14 ¼ 8 Ä 1

Tájékoztató adat:
Saját források beszedési költségei

15
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1C. táblázat
Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

1¼2þ3

Végső fogyasztási kiadás

1 ¼ 1A:29 þ 1A:31 þ 4 þ 5 þ 6 þ 7 Ä 1A:19

Egyéni fogyasztási kiadás

2

Közösségi célú fogyasztási kiadás

3

Természetbeni társadalmi transzferek – vásárolt piaci termelés

4

Állóeszköz-felhasználás

5

Kifizetett termelési adók mínusz kapott támogatások

6

Nettó működési eredmény

7

Kiegészítő tételek:
Előző évi árakon számított végső fogyasztási kiadások

8

Előző évi árakon számított állami beruházások

9

Bruttó hazai termék („GDP”) folyó árakon

10

Előző évi árakon számított GDP

11

Hiány-adósság átértékelési statisztikák
2A. táblázat
Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Pénzügyi és nem pénzügyi számlák közötti kiigazítások

1 ¼ ½1A:1â Ä 2

Nettó pénzügyi tranzakciók (konszolidált)

2 ¼ 3 Ä 15

Pénzügyi eszközök (konszolidált)

3 ¼ 4 þ 5 þ 6 þ 7 þ 11 þ 12 þ 13

Készpénz és betétek

4

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

5

Hitelek

6

Tulajdoni részesedések és befektetési jegyek vagy egységek

7

Privatizációk (nettó)

8

Tőkeinjekciók (nettó)

9

Egyéb

10

Biztosítási, nyugdíj- és szabványosítottgarancia-rendszerek

11

Származtatott pénzügyi eszközök és munkavállalói részvényop
ciók

12

Egyéb pénzügyi eszközök

13

ebből: amelyből felhalmozott, de ki nem fizetett adók és
társadalombiztosítási járulékok

14

L 2/18

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Kategória
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Szám és lineáris kapcsolat

Kötelezettségek (konszolidált)

15 ¼ 16 þ 17 þ 18 þ 19 þ 21 þ 22 þ 23

Készpénz és betétek

16

Rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

17

Hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

18

Hitelek

19

ebből: központi banki hitelek

20

Biztosítási, nyugdíj- és szabványosítottgarancia-rendszerek

21

Származtatott pénzügyi eszközök és munkavállalói részvényop
ciók

22

Egyéb kötelezettségek

23

A kormányzat finanszírozási igénye

24 ¼ 16 þ 17 þ 18 þ 19
24 ¼ 26 þ 27 þ 28

24 ¼ 1 Ä ½1A:1â þ 3 Ä 21 Ä 22 Ä 23
ebből: hosszú lejáratú

25

Nemzeti fizetőeszközben denominált adósság

26

Az euroövezeti tagállamok fizetőeszközében denominált

27

Egyéb fizetőeszközökben denominált

28

Egyéb állományváltozások

29 ¼ 30 þ 33

Adósság átértékelési változása

30 ¼ 31 þ 32

Devizatartási nyereség és veszteség

31

Egyéb átértékelési hatások – névérték

32 ¼ 34 Ä 24 Ä 31 Ä 33

Az adósságállomány egyéb volumenváltozásai

33

Az államadósság változása

34 ¼ 24 þ 29

34 ¼ 1 Ä ½1A:1â þ 3 Ä 21 Ä 22 Ä 23 þ 29
34 ¼ ½3A:1â½Tâ Ä ½3A:1â½TÄ1â

2B. táblázat
Szám és lineáris kapcsolat

Kategória

Gazdasági műveletek államkötvényekkel (nem konszolidált)

1¼2þ3þ4þ5þ6

Készpénz és betétek

2

Rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

3

Hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

4

Központi banki hitelek

5

Egyéb hitelek

6

Konszolidáló tranzakciók

7 ¼ 8 þ 9 þ 10 þ 11
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Szám és lineáris kapcsolat

Készpénz és betétek

8 ¼ 2 Ä ½2A:16â

Rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

9 ¼ 3 Ä ½2A:17â

Hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

10 ¼ 4 Ä ½2A:18â

Hitelek

11 ¼ 6 Ä ð½2A:19â Ä ½2A:20âÞ
Államadósság-statisztikák
3A. táblázat
Kategória

Államadósság (konszolidált)

Szám és lineáris kapcsolat

1¼2þ3þ4þ5þ6
1 ¼ 7 þ 12

1 ¼ 13 þ 14 þ 15
1 ¼ 16 þ 17

1 ¼ 19 þ 20 þ 22
Készpénz és betétek

2

Rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

3

Hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

4

Központi banki hitelek

5

Egyéb hitelek

6

A tagállam rezidensei által tartott

7 ¼ 8 þ 9 þ 10 þ 11

Központi bank

8

Egyéb monetáris-pénzügyi intézmények

9

Egyéb pénzügyi intézmények

10

Egyéb rezidensek

11

A nem a tagállamban rezidensek által tartott

12

Nemzeti fizetőeszközben denominált adósság

13

Az euroövezeti tagállamok fizetőeszközében denominált

14

Egyéb fizetőeszközökben denominált

15

Rövid lejáratú adósság

16

Hosszú lejáratú adósság

17

ebből: változó kamatozású

18

Legfeljebb egyéves hátralévő futamidejű

19

Egy évnél hosszabb és legfeljebb ötéves hátralévő futamidejű

20

ebből: változó kamatozású
Öt évnél hosszabb hátralevő futamidejű

21
22
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Kategória
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Szám és lineáris kapcsolat

23

ebből: változó kamatozású
Kiegészítő tételek:
Adósság átlagos hátralevő futamideje

24

Államadósság – kamatszelvény nélküli kötvények

25
3B. táblázat

Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Államadósság (nem konszolidált)

1 ¼ 7 þ 9 þ 11 þ 13

Konszolidáló elemek

2¼3þ4þ5þ6

2 ¼ 8 þ 10 þ 12 þ 14

2 ¼ 15 þ 16 þ 17 þ 18

Készpénz és betétek

3

Rövid lejáratú értékpapírok

4

Hosszú lejáratú értékpapírok

5

Hitelek

6

Központi kormányzat által kibocsátott (konszolidált)

7

ebből: egyéb kormányzati alszektorok által tartott

8

Tartományi kormányzat által kibocsátott (konszolidált)

9

ebből: egyéb kormányzati alszektorok által tartott

10

Helyi önkormányzat által kibocsátott (konszolidált)
ebből: egyéb kormányzati alszektorok által tartott
Társadalombiztosítási alapok által kibocsátott (konszolidált)
ebből: egyéb kormányzati alszektorok által tartott

11
12
13
14

Kiegészítő tételek:
Egyéb kormányzati alszektorok által kibocsátott, a központi
kormányzat által tartott adósságállomány

15

Egyéb kormányzati alszektorok által kibocsátott, a tartományi
kormányzat által tartott adósságállomány

16

Egyéb kormányzati alszektorok által kibocsátott, a helyi önkor
mányzat által tartott adósságállomány

17

Egyéb kormányzati alszektorok által kibocsátott, a társadalombizto
sítási alapok által tartott adósságállomány

18
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II. MELLÉKLET
MÓDSZERTANI FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
1. Szektorok és alszektorok meghatározása
Szektorok és alszektorok az ESA 2010-ben
Teljes gazdaság

S.1

Nem pénzügyi vállalatok

S.11

Pénzügyi vállalatok

S.12

Központi bank

S.121

Betétgyűjtő vállalatok a központi bank kivételével

S.122

Pénzpiaci alapok

S.123

Nem pénzpiaci befektetési alapok

S.124

Egyéb pénzügyi közvetítők a biztosítók és a nyugdíjpénztárak kivételével

S.125

Kiegészítő pénzügyi tevékenységet végző szervezetek

S.126

Captive finanszírozók és pénzkölcsönzők

S.127

Biztosítók

S.128

Nyugdíjpénztárak

S.129

Monetáris pénzügyi intézmények

S.121 + S.122 + S.123

Kormányzat

S.13

Központi kormányzat (a társadalombiztosítás kivételével)

S.1311

Tartományi kormányzat (a társadalombiztosítás kivételével)

S.1312

Helyi önkormányzatok (a társadalombiztosítás kivételével)

S.1313

Társadalombiztosítási alapok

S.1314

Háztartások

S.14

Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

S.15

Külföld

S.2

Az Európai Unió (EU) tagállamai, valamint intézményei és szervei

S.21

Az EU tagállamai

S.211

Az EU intézményei és szervei

S.212

Az Európai Központi Bank (EKB)

S.2121

Európai intézmények és szervek, az EKB kivételével

S.2122

Nem uniós tagországok és az Európai Unióban nem rezidens nemzetközi szerve
zetek

S.22
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2. A kategóriák meghatározása (1) (2)
1A. táblázat
1. Hiány (–) vagy többlet (+) [1A.1] egyenlő: az S.13 nettó hitelnyújtása (+)/nettó hitelfelvétele (–) (B.9), egyenlő: az
összbevétel [1A.7] mínusz összkiadás [1A.22], és egyenlő: a központi kormányzat [1A.3] hiánya (–) vagy többlete
(+), plusz a tartományi kormányzat [1A.4] hiánya (–) vagy többlete (+), plusz a helyi önkormányzat [1A.5] hiánya (–)
vagy többlete (+), plusz a társadalombiztosítási alapok [1A.6] hiánya (–) vagy többlete (+).
2. Elsődleges hiány (–) vagy többlet (+) [1A.2] egyenlő: hiány (–) vagy többlet (+) [1A.1], plusz fizetendő kamat [1A.28].
3. Központi kormányzat hiánya (–) vagy többlete (+) [1A.3] egyenlő: az S.1311 nettó hitelnyújtása (+)/nettó hitel
felvétele(–) (B.9).
4. Tartományi kormányzat hiánya (–) vagy többlete (+) [1A.4] egyenlő: az S.1312 nettó hitelnyújtása (+)/nettó hitel
felvétele(–) (B.9).
5. Helyi önkormányzatok hiánya (–) vagy többlete (+) [1A.5] egyenlő: az S.1313 nettó hitelnyújtása (+)/nettó hitel
felvétele(–) (B.9).
6. Társadalombiztosítási alapok hiánya (–) vagy többlete (+) [1A.6] egyenlő: az S.1314 nettó hitelnyújtása (+)/nettó
hitelfelvétele(–) (B.9).
7. Teljes bevétel [1A.7] egyenlő: teljes folyó bevétel [1A.8], plusz teljes tőkebevétel [1A.20].
8. Teljes folyó bevétel [1A.8] egyenlő: közvetlen adók [1A.9], plusz közvetett adók [1A.12], plusz társadalombiztosítási
járulékok [1A.14], plusz egyéb folyó bevétel [1A.17], plusz árbevétel [1A.19].
9. Közvetlen adók [1A.9] egyenlő: az S.13 forrásai között nyilvántartott folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók (D.5).
10. Közvetlen adók, amelyből vállalkozások által fizetendő adó [1A.10] egyenlő: az S.13 forrásai és az S.11 és S.12
felhasználásai között nyilvántartott folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók (D.5).
11. Közvetlen adók, amelyből háztartások által fizetendő adó [1A.11] egyenlő: az S.13 forrásai és az S.14 felhasználásai
között nyilvántartott folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók (D.5).
12. Közvetett adók [1A.12] egyenlő: termelési és importadók (D.2), az S.13 forrásai között nyilvántartva.
13. Közvetett adók, amelyből hozzáadottérték-adó (héa) [1A.13] egyenlő: az S.13 forrásai között nyilvántartott hozzá
adottérték-típusú adók (D.211).
14. Nettó társadalombiztosítási járulékok [1A.14] egyenlő: az S.13 forrásai között nyilvántartott társadalombiztosítási
járulékok (D.61).
15. Nettó társadalombiztosítási járulékok, amelyből a munkáltatók tényleges társadalombiztosítási járulékai [1A.15]
egyenlő: a munkáltatók S.13 forrásai között nyilvántartott tényleges társadalombiztosítási járulékai (D.611).
16. Nettó társadalombiztosítási járulékok, amelyből a háztartások tényleges társadalombiztosítási járulékai [1A.16]
egyenlő: a munkáltatók S.13 forrásai között nyilvántartott tényleges társadalombiztosítási járulékai (D.613).
17. Egyéb folyó bevétel [1A.17] egyenlő: tulajdonból származó jövedelem (D.4), az S.13 forrásai között nyilvántartott
máshová nem sorolt folyó transzferek (D.7), kivéve az S.13 kamatforrásait (D.41), amelyek az S.13 felhasználásaként
is szerepelnek, plusz egyéb kapott termelési támogatások (D.39), amelyek az S.13 felhasználásai.
18. Egyéb folyó bevétel, amelyből kapott kamatok [1A.18] egyenlő: az S.13 forrásai és az S.13 kivételével valamennyi
szektor felhasználásai között nyilvántartott kamat (D.41).
19. Árbevétel [1A.19] egyenlő: piaci kibocsátás (P.11), plusz saját végső felhasználási célú kibocsátás (P.12), plusz az S.13
forrásai között nyilvántartott egyéb díjköteles nem piaci kibocsátások (P.131).
(1) Az [x.y] az x tábla y kategóriájára utal.
(2) A „kategóriák” kifejezés ellenkező rendelkezés hiányában a kormányzati szektorra utal.
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20. Teljes tőkebevétel [1A.20] egyenlő: az S.13. kötelezettségeinek vagy nettó értékének változásai között nyilvántartott
és az S.13. kivételével valamennyi szektor által fizetendő tőketranszferként nyilvántartott kapott tőketranszferek (D.9).
21. Teljes tőkebevétel, amelyből tőkeadók [1A.21] egyenlő: az S.13 kötelezettségeinek és nettó értékének változásai
között nyilvántartott tőkeadók (D.91).
22. Teljes kiadás [1A.22] egyenlő: teljes folyó kiadások [1A.23], plusz teljes tőkekiadás [1A.32].
23. Teljes folyó kiadások [1A.23] egyenlő: folyó transzferek [1A.24], plusz fizetendő kamat [1A.28], plusz munkavál
lalók jövedelme [1A.29], plusz folyó termelőfelhasználás [1A.31].
24. Folyó transzferek [1A.24] egyenlő: szociális kifizetések [1A.25], plusz fizetendő támogatások [1A.26], plusz egyéb
fizetendő folyó transzferek [1A.27].
25. Szociális kifizetések [1A.25] egyenlő: természetbeni társadalmi transzfereken kívüli társadalmi juttatások (D.62), plusz
a kormányzat által megvásárolt, termelt piaci javakkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos természetbeni társadalmi
transzfer (D.632), az S.13 felhasználásai között nyilvántartva, plusz az S.13 felhasználásai és az S.15 forrásai között
nyilvántartott máshová nem sorolt folyó transzferek (D.75).
26. A fizetendő támogatások [1A.26] egyenlő: az S.13 forrásai között nyilvántartott támogatások (-D.3).
27. Egyéb fizetendő folyó transzferek [1A.27] egyenlő: folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók (D.5), plusz az egyéb
termelési támogatások (D.29), plusz tulajdonból származó jövedelem (D.4), a kamatok kivételével (D.41), plusz az
S.13 felhasználásai között nyilvántartott máshová nem sorolt folyó transzferek (D.7), az S.13 és az S.15. forrásai
között nyilvántartott máshová nem sorolt folyó transzferek (D.75) kivételével.
28. Fizetendő kamat [1A.28] egyenlő: az S.13 felhasználásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor forrásai között
nyilvántartott kamat (D.41).
29. Munkavállalók jövedelme [1A.29] egyenlő: a munkavállalók S.13 felhasználásai között nyilvántartott jövedelme (D.1).
30. Munkavállalók jövedelme, amelyből bérek és keresetek [1A.30] egyenlő: az S.13 felhasználásai között nyilvántartott
bérek és keresetek (D.11).
31. Folyó termelőfelhasználás [1A.31] egyenlő: az S.13 felhasználásai között nyilvántartott folyó termelőfelhasználás
(P.2).
32. Teljes tőkekiadás [1A.35] egyenlő: beruházás [1A.33], plusz nem pénzügyi eszközök egyéb nettó beszerzése [1A.34],
plusz fizetendő tőketranszferek [1A.35].
33. Beruházás [1A.33] egyenlő: az S.13 eszközeinek változásai között nyilvántartott bruttó állóeszköz-felhalmozás
(P.51 g).
34. Nem pénzügyi eszközök egyéb nettó beszerzése és készletváltozások [1A.34] egyenlő: készletváltozások (P.52) plusz
értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege (P.53), plusz a nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzé
sének és eladásának az S.13 eszközeinek változásai között nyilvántartott egyenlege (NP).
35. Tőkebevétel [1A.35] egyenlő: az S.13. kötelezettségeinek vagy nettó értékének változásai között nyilvántartott, az
S.13. kivételével valamennyi szektor által kapott tőketranszferként nyilvántartott, fizetendő tőketranszferek (D.9).
36. Bruttó megtakarítás [1A.36] egyenlő: teljes folyó bevétel [1A.8], mínusz teljes folyó kiadások [1A.23].
37. Kamatok – a csereügyletekből és a határidős kamatláb-megállapodásokból származó kamatáramlásokat is ideértve –
[1A.37] egyenlő: az S.13 felhasználásai között és az S.13 kivételével valamennyi szektor forrásai között nyilvántar
tott, túlzott hiány esetén követendő eljárás („EDP”) kamattal (EDP.41).
38. Túlzott hiány esetén követendő eljárásból eredő (EDP) hiány (–) vagy többlet (+) [1A.38] egyenlő: az S.13 EDP nettó
hitelnyújtása (+)/nettó hitelfelvétele (–) (EDP B.9), valamint egyenlő: hiány (–) vagy többlet (+) [1A.1], plusz fizetendő
kamat [1A.28], mínusz kamat, a csereügyletekből és a határidős kamatláb-megállapodásokból származó kamatáram
lásokat is ideértve [1A.37].
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39. Nemzetközi mobil távközlési rendszerek engedélyek értékesítéséből befolyt összeg [1A.39] egyenlő: a harmadik
generációs mobiltelefon-engedélyek értékesítéséből befolyt összeg, amelyet az Eurostat mobiltelefon-engedélyek elosz
tásáról szóló határozata szerint a nem pénzügyi eszközök eladásaként tartanak nyilván.

40. Tényleges társadalombiztosítási járulékok [1A.40] egyenlő: munkáltatók tényleges társadalombiztosítási járulékai
(D.611) [1A.15], plusz a háztartások S.13 forrásai között nyilvántartott tényleges társadalombiztosítási járulékai
(D.613) [1A.16].

41. Természetbeni társadalombiztosítási transzfereken kívüli társadalmi juttatások [1A.41] egyenlő: az S.13 felhasználásai
között nyilvántartott természetbeni társadalombiztosítási transzfereken kívüli társadalmi juttatások (D.62).

1B. táblázat
1. Tagállami kiadás az Európai Unió (EU) költségvetése felé [1B.1] egyenlő: az EU költségvetésébe fizetendő közvetett
adók, plusz a kormányzat által az EU költségvetésébe fizetendő nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos tranzak
ciók (D.74) [1B.4], plusz a kormányzat által az EU költségvetésébe fizetendő máshová nem sorolt folyó transzferek
(D.75) [1B.5], plusz a kormányzat által az EU költségvetésébe fizetendő tőketranszferek (D.9) [1B.7].

2. Közvetett adók [1B.2] egyenlő: termelési és importadók (D.2), az S.2122 forrásai között nyilvántartva.

3. Folyó nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos tranzakciók [1B.3] egyenlő: folyó nemzetközi együttműködéssel
kapcsolatos tranzakciók (D.74), az S.2122 forrásai és az S.13 felhasználásai között nyilvántartva.

4. Máshová nem sorolt folyó transzferek [1B.4] egyenlő: máshová nem sorolt folyó transzferek (D.75) plusz az Unió
hozzáadottérték-adó és GNI-alapú saját forrásai (D.76), az S.2122 forrásai és az S.13 felhasználásai között nyilván
tartva.

5. Máshová nem sorolt folyó transzferek, ebből hozzáadottértékadó-alapú harmadik uniós saját forrás [1B.5] egyenlő: az
S.2122 forrásai és az S.13 felhasználásai között nyilvántartott, hozzáadottértékadó-alapú harmadik uniós saját forrás
(D.761).

6. Máshová nem sorolt folyó transzferek, ebből GNI-alapú negyedik uniós saját forrás [1B.6] egyenlő: az S.2122 forrásai
és az S.13 felhasználásai között nyilvántartott, GNI-alapú negyedik uniós saját forrás (D.762).

7. Tőketranszferek [1B.7] egyenlő: az S.13. kötelezettségeinek vagy nettó értékének változásai között nyilvántartott, és
az S.2122 által kapott tőketranszferként nyilvántartott, fizetendő tőketranszferek (D.9).

8. Tagállami bevétel az EU költségvetéséből [1B.8] egyenlő: az EU költségvetése által fizetendő támogatások (D.3)
[1B.9], plusz az EU költségvetése által a kormányzatnak fizetendő máshová nem sorolt folyó transzferek (D.7)
[1B.10], plusz az EU költségvetése által a nem kormányzati szerveknek fizetendő máshová nem sorolt folyó transz
ferek (D.7) [1B.11], plusz az EU költségvetése által a kormányzatnak fizetendő tőketranszferek (D.9) [1B.12], plusz az
EU költségvetése által a nem kormányzati szerveknek fizetendő tőketranszferek (D.9) [1B.13].

9. Támogatások [1B.9] egyenlő: az S.2122 felhasználásai között nyilvántartott támogatások (D.3).

10. Kormányzatnak fizetendő folyó transzferek [1B.10] egyenlő: az S.13 forrásai és az S.2122 felhasználásai között
nyilvántartott, folyó nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos tranzakciók (D.74), plusz máshová nem sorolt folyó
transzferek (D.75).

11. A nem kormányzati szerveknek fizetendő folyó transzferek [1B.11] egyenlő: az S.2122 felhasználásai és az S.13
kivételével valamennyi szektor forrásai között nyilvántartott máshová nem sorolt folyó transzferek (D.75).

12. A kormányzatnak fizetendő tőketranszferek [1B.12] egyenlő: az S.13 kötelezettségeinek és nettó értékének változásai
között, illetve az S.2122 eszközeinek változásai között nyilvántartott, kapott tőketranszferek (D.9).
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13. A nem kormányzati szerveknek fizetendő tőketranszferek [1B.13] egyenlő: az S.2122 eszközeinek változásai és S.13
kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között nyilvántartott, fizetett tőket
ranszferek (D.9).
14. Tagállami egyenleg az EU költségvetése felé (nettó fogadó +, nettó fizető –) [1B.14] egyenlő: tagállami bevétel az EU
költségvetéséből [1B.8], mínusz tagállami kiadás az EU költségvetése felé [1B.1].
15. Saját források beszedési költségei [1B.15] az S.13 forrásai között nyilvántartott nem piaci kibocsátás (P.13) azon
része, amely a saját forrásoknak az EU költségvetése által fizetett beszedési költsége.

1C. táblázat
1. Végső fogyasztási kiadás [1C.1] egyenlő: az S.13 felhasználásai között nyilvántartott végső fogyasztási kiadás (P.3).
2. Egyéni fogyasztási kiadás [1C.2] egyenlő: az S.13 felhasználásai között nyilvántartott egyéni fogyasztási kiadás (P.31).
3. Kollektív fogyasztási kiadás [1C.3] egyenlő: az S.13 felhasználásai között nyilvántartott kollektív fogyasztási kiadás
(P.32).
4. Természetbeni társadalmi transzferek – vásárolt piaci termelés [1C.4] egyenlő: az S.13 felhasználásai között nyilván
tartott, vásárolt piaci termelés (D.632).
5. Állóeszközök felhasználása [1C.5] egyenlő: az állóeszközök S.13 kötelezettségeinek és nettó értékének változásai
között nyilvántartott felhasználása (P.51c).
6. Termelési adók mínusz kapott támogatások [1C.6] egyenlő: az S.13 felhasználásai között nyilvántartott egyéb
termelési adók (D.29), mínusz az S.13 felhasználásai között nyilvántartott, egyéb kapott termelési támogatások
(D.39).
7. Nettó működési eredmény [1C.7] egyenlő: az S.13 nettó működési eredménye (B.2n).
8. Előző évi árakon számított végső fogyasztási kiadások [1C.8] egyenlő: az S.13 felhasználásai között előző évi árakon
nyilvántartott végső fogyasztási kiadás (P.3) láncindexált volumene.
9. Előző évi árakon számított állami beruházások [1C.9] egyenlő: az S.13 eszközeinek változásai között előző évi
árakon nyilvántartott, bruttó állóeszköz-felhalmozás (P.51g) láncindexált volumene.
10. Bruttó hazai termék (GDP) folyó árakon [1C.10] egyenlő: a piaci árakon számított GDP (B.1*g).
11. Előző évi árakon számított GDP [1C.11] egyenlő: az előző évi árakon számított GDP (B1*g) láncindexált volumene.

2A. táblázat
1. Kiigazítás a pénzügyi és nem pénzügyi számlák között [2A.1] egyenlő: hiány (–) vagy többlet (+) [1A.1], mínusz
pénzügyi eszközökkel és kötelezettségekkel végzett nettó tranzakciók [2A.2].
2. Pénzügyi eszközökkel és kötelezettségekkel végzett nettó tranzakciók (konszolidált) [2A.2] egyenlő: pénzügyi
eszközök nettó felmerülésével kapcsolatos tranzakciók [2A.3], mínusz kötelezettségekkel végzett nettó tranzakciók
[2A.15].
3. Pénzügyi eszközökkel végzett tranzakciók (konszolidált) [2A.3] egyenlő: készpénzzel és betétekkel végzett tranzak
ciók (konszolidált) (F.2) [2A.5], plusz hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal (F.3) végzett tranzakciók [2A.5],
plusz hitelekkel végzett tranzakciók (F.4) [2A.6], plusz részvényekkel és befektetési alapok befektetési jegyeivel vagy
egységeivel végzett tranzakciók (F.5) [2A.7], plusz biztosítási, nyugdíj- és szabványosítottgarancia-rendszerekkel
végzett tranzakciók (F.6) [2A.11], plusz származtatott pénzügyi eszközökkel és munkavállalói részvényopciókkal
végzett tranzakciók (F.7) [2A.12], plusz egyéb pénzügyi eszközökkel végzett tranzakciók [2A.13] az S.13 eszköze
inek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között
nyilvántartva.
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4. Tranzakciók készpénzzel és betétekkel [2A.4] egyenlő: az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével vala
mennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között nyilvántartott készpénz és betétek nettó
beszerzése (F.2).

5. Tranzakciók készpénzzel és betétekkel [2A.5] egyenlő: az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével vala
mennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között nyilvántartott készpénz és betétek nettó
beszerzése (F.3).

6. Tranzakciók hitelekkel [2A.6] egyenlő: az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor
kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között nyilvántartott, a kormányzat által nyújtott új hitelek (F.4), a
kormányzatnak visszafizetett összeg levonásával.

7. Részvényekkel és befektetési alapok befektetési jegyeivel vagy egységeivel végzett tranzakciók [2A.7] egyenlő: az S.13
eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értékének változásai
között nyilvántartott részvények és befektetési alapok befektetési jegyeinek vagy egységeinek (F.5) nettó beszerzése.

8. Privatizációk (nettó) [2A.8] egyenlő: az S.13 eszközeinek változásai és az S.11 vagy S.12 kötelezettségeinek vagy
nettó értékének változásai között nyilvántartott, részvényekkel és befektetési alapok befektetési jegyeivel vagy egysége
ivel (F.5) végzett tranzakciók, amelyeket az adós szervezet feletti irányítás feladásakor vagy megszerzésekor végez az
S.13 (ESA 10 2.36–2.39. bekezdése); az ilyen tranzakciókat az S.13 közvetlenül elvégezheti az adós szervezettel, vagy
ezek elvégezhetőek egy másik hitelező szervvel.

9. Tőkeinjekciók (nettó) [2A.9] egyenlő: az S.13 eszközeinek változásai és az S.11 vagy S.12 kötelezettségeinek vagy
nettó értékének változásai között nyilvántartott, részvényekkel és befektetési alapok befektetési jegyeivel vagy egysége
ivel (F.5) végzett tranzakciók, amelyeket az S.13 nem az adós feletti irányítás feladásakor vagy megszerzésekor végez,
és azt az S.13 közvetlenül az adós szervezettel végzi.

10. Egyéb [2A.10] egyenlő: az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és
nettó értékének változásai között nyilvántartott, részvényekkel és befektetési alapok befektetési jegyeivel vagy egysége
ivel (F.5) végzett tranzakciók, amelyeket az S.13 nem az adós feletti irányítás feladásakor vagy megszerzésekor végez,
és azt az S.13 nem közvetlenül az adóssal, hanem egy másik hitelezővel végzi.

11. Biztosítási, nyugdíj- és szabványosítottgarancia-rendszerekkel végzett tranzakciók [2A.11] egyenlő: az S.13 eszköze
inek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között
nyilvántartott biztosítási, nyugdíj- és szabványosítottgarancia-rendszerek (F.6) nettó beszerzése.

12. Tranzakciók származtatott pénzügyi eszközökkel és munkavállalói részvényopciókkal [2A.12] egyenlő: az S.13
eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értékének változásai
között nyilvántartott származtatott pénzügyi eszközökkel és munkavállalói részvényopciókkal (F.7) kapcsolatos nettó
kifizetések.

13. Tranzakciók egyéb pénzügyi eszközökkel [2A.13] egyenlő: a monetáris aranynak és a különleges lehívási jogoknak
(SDR-ek) az S.13 eszközeinek változásai között nyilvántartott nettó beszerzése (F.1), plusz az S.13 eszközeinek
változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között nyilván
tartott egyéb követelések számlák (F.8).

14. Tranzakciók egyéb pénzügyi eszközökkel, amelyből felhalmozott, de be nem fizetett adóbevételek és társadalombiz
tosítási járulékok [2A.14] egyenlő: az egyéb követelések számlák azon része (F.8 eszközök), amelyek a D.2, D.5, D.61
és D.91 kategóriákban nyilvántartott adókkal és társadalombiztosítási járulékokkal kapcsolatosak, mínusz az adók
ténylegesen beszedett összege, az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezett
ségeinek és nettó értékének változásai között nyilvántartva.

15. Kötelezettségekkel végzett tranzakciók (konszolidált) [2A.15] egyenlő: készpénzzel és betétekkel végzett tranzakciók
(konszolidált) (F.2) [2A.16], plusz rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal (F.31) [2A.17] végzett
tranzakciók, plusz hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal (F.32)[2A.18], plusz hitelekkel végzett
tranzakciók (F.4) [2A.19], plusz biztosítási, nyugdíj- és szabványosítottgarancia-rendszerekkel végzett tranzakciók
(F.6) [2A.21], plusz származtatott pénzügyi eszközökkel és munkavállalói részvényopciókkal (F.7) végzett tranzakciók
[2A.22], plusz egyéb követelésekkel végzett tranzakciók [2A.23] az S.13 kötelezettségei és nettó értéke és az S.13
kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartva.
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16. Tranzakciók készpénzzel és betétekkel [2A.16] egyenlő: az S.13 kötelezettségei és nettó értéke és az S.13 kivételével
valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott, készpénz és betétek (F.2) nettó beszerzése.
17. Tranzakciók rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.17] egyenlő: az S.13 kötelezettségei és
nettó értéke és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott, olyan rövid
lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (F.31) nettó felmerülése, amelyek eredeti futamideje legfeljebb egyéves.
18. Tranzakciók hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.18] egyenlő: az S.13 kötelezettségei és
nettó értéke és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott, olyan hosszú
lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (F.32) nettó felmerülése, amelyek eredeti futamideje egy évnél
hosszabb.
19. Tranzakciók hitelekkel (kötelezettségek) [2A.19] egyenlő: az S.13 kötelezettségei és nettó értéke és az S.13 kivételével
valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott, felvett új hitelek (F.4), a meglévő hitelek visszafi
zetett összegének levonásával.
20. Tranzakciók hitelekkel, amelyből központi banki hitelek [2A.20] egyenlő: az S.13 kötelezettségei és nettó értéke és az
S.121 eszközeinek változásai között nyilvántartott hitelekkel (F.4) végzett tranzakciók.
21. Biztosítási, nyugdíj- és szabványosítottgarancia-rendszerekkel végzett tranzakciók [2A.21] egyenlő: az S.13 kötelezett
ségei és nettó értéke és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott, bizto
sítási, nyugdíj- és szabványosítottgarancia-rendszerek (F.6) nettó beszerzése.
22. Tranzakciók származtatott pénzügyi eszközökkel és munkavállalói részvényopciókkal [2A.22] egyenlő: az S.13
kötelezettségei és nettó értéke és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott,
származtatott pénzügyi eszközökkel és munkavállalói részvényopciókkal (F.7) kapcsolatos nettó bevételek.
23. Tranzakciók egyéb kötelezettségekkel [2A.23] egyenlő: az S.13 kötelezettségei és nettó értéke és az S.13 kivételével
valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott monetáris arany és SDR-ek (F.1) nettó felmerülése,
plusz az S.13 kötelezettségei és nettó értéke és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között
nyilvántartott részvényekkel és befektetési alapok befektetési jegyeinek vagy egységeinek nettó felmerülése, plusz az
S.13 kötelezettségei és nettó értéke és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilván
tartott egyéb tartozások [F.8].
24. A kormányzat finanszírozási igénye [2A.24] egyenlő: készpénzben és betétekben felmerülő nettó kötelezettségek (F.2)
[2A.16], plusz a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok [2A.17 és 2A.18] (F.3), plusz hitelek (F.4) [2A.19]. Egyenlő
továbbá az államkötvényekkel végzett konszolidált tranzakciókkal.
25. Tranzakciók hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.25] egyenlő: olyan hitelviszonyt megtes
tesítő értékpapírokkal kapcsolatban felmerülő nettó kötelezettségek [2A.24], amelyeknek eredeti futamideje egy évnél
hosszabb.
26. Tranzakciók nemzeti fizetőeszközben denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.26] egyenlő: a
tagállam törvényes fizetőeszközében denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal kapcsolatban felmerülő
nettó kötelezettségek [2A.24].
27. Tranzakciók euroövezeti tagállamok fizetőeszközeiben nyilvántartott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal
[2A.27] egyenlő: az ECU-ban nyilvántartott adósságinstrumentumokkal kapcsolatban felmerülő nettó kötelezettségek
[2A.24], plusz az euróban azt megelőzően nyilvántartott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, hogy a tagállam
bevezette az eurót, plusz az euroövezeti tagállammá válást megelőzően a valamely euroövezeti tagállam törvényes
fizetőeszközében denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.
28. Tranzakciók más fizetőeszközben nyilvántartott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.28] egyenlő: nettó
kötelezettségek, olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.24], amelyek nem szerepelnek a [2A.26] vagy a
[2A.27] kategóriában.
29. Egyéb állományváltozások [2A.29] egyenlő: adósság átértékelési változásai [2A.30], plusz az adósságállomány egyéb
volumenváltozásai [2A.33].
30. Adósság átértékelési változásai [2A.30] egyenlő: devizatartási nyereség és veszteség [2A.31], plusz egyéb átértékelési
hatások – névérték [2A.32].
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31. Devizatartási nyereség és veszteség [2A.31] egyenlő: az adósságállomány [3A.1] névleges nyeresége/vesztesége (K.7),
melynek értéke változik a devizaárfolyam-változás következtében a nemzeti fizetőeszközre történő átváltásakor.
32. Egyéb átértékelési hatások – névérték [2A.32] egyenlő: adósságváltozás [2A.34], mínusz tranzakciók hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírokkal (konszolidált) [2A.24], mínusz devizatartási nyereség és veszteség [2A.31], mínusz
adósságállomány egyéb volumenváltozásai [2A.33].
33. Az adósságállomány egyéb volumenváltozásai [2A.33] egyenlő: azon kötelezettségek (K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 és K.6)
egyéb volumenváltozásai, amelyeket vagy készpénzként és betétként (AF.2), hitelviszonyt megtestesítő értékpapírként
(AF.3), vagy a nem az S.13 eszközei közé tartozó hitelként (AF.4) tartanak nyilván.
34. Adósságváltozás [2A.34] egyenlő: adósság [3A.1] a t. évben, mínusz adósság [3A.1] a t–1. évben.

2B. táblázat
1. Tranzakciók államkötvényekkel (nem konszolidált) [2B.1] egyenlő: tranzakciók készpénzzel és betétekkel (nem
konszolidált) [2B.2], plusz tranzakciók rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2B.3], plusz tran
zakciók hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal ([2B.4], plusz tranzakciók központi bank hite
lekkel [2B.5], plusz tranzakciók egyéb hitelekkel [2B.6].
2. Tranzakciók készpénzzel és betétekkel [2B.2] egyenlő: az S.13 kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között
nyilvántartott, készpénzzel és betétekkel végzett tranzakciók (F.2).
3. Tranzakciók rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2B.3] egyenlő: az S.13 kötelezettségeinek és
nettó értéke változásai között nyilvántartott, olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal végzett, nem konszo
lidált tranzakciókkal, amelyeknek eredeti futamideje legfeljebb egyéves (F.31).
4. Tranzakciók hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2B.4] egyenlő: az S.13 kötelezettségeinek és
nettó értéke változásai között nyilvántartott, olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal végzett, nem konszo
lidált tranzakciókkal, amelyeknek eredeti futamideje egy évnél hosszabb (F.32).
5. Tranzakciók központi banki hitelekkel [2B.5] egyenlő: az S.13 kötelezettségeinek és nettó értékének változásai és az
S.121 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott, hitelekkel (F.4) végzett, nem
konszolidált tranzakciók.
6. Tranzakciók egyéb hitelekkel [2B.6] egyenlő: az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai és az S.121
kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott, hitelekkel végzett nem konszolidált
hitelekkel (F.4).
7. Konszolidáló tranzakciók [2B.7] egyenlő: nem konszolidált tranzakciók hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
kal[2B.1], mínusz konszolidált tranzakciók hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.24].
8. Konszolidáló tranzakciók – készpénz és betétek [2B.8] egyenlő: nem konszolidált tranzakciók készpénzzel és beté
tekkel [2B.2], mínusz konszolidált tranzakciók készpénzzel és betétekkel [2A.16].
9. Konszolidáló tranzakciók – rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok [2B.9] egyenlő: nem konszolidált
tranzakciók rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2B.3], mínusz konszolidált tranzakciók rövid
lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.17].
10. Konszolidáló tranzakciók – hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok [2B.10] egyenlő: nem konszoli
dált tranzakciók hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2B.4], mínusz konszolidált tranzakciók
hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.18].
11. Konszolidáló tranzakciók – hitelek [2B.11] egyenlő: nem konszolidált tranzakciók egyéb hitelekkel [2B.6], mínusz
konszolidált tranzakciók hitelekkel [2A.19], plusz konszolidált hiteltranzakciók, ebből központi banki hitel [2A.20].

3A. táblázat
1. Államadósság (konszolidált) [3A.1] egyenlő a 479/2009/EK rendeletben meghatározott adóssággal. Egyenlő továbbá:
az S.13 készpénz és betét [3A.2], plusz rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok [3A.3], plusz hosszú
lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ([3A.4], plusz központi bank hitelek [3A.5], plusz egyéb hitelek
[3A.6] instrumentumokban megjelenő, konszolidált adósságával.
2. Adósság – készpénz és betétek [3A.2] egyenlő: az adósság [3A.1] készpénz-és betétinstrumentumban fennálló része
(AF.2).
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3. Adósság – rövid lejáratú adósság [3A.3] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek eredeti futamideje legfeljebb
egyéves (AF.31).
4. Adósság – hosszú lejáratú adósság [3A.4] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek eredeti futamideje egy
évnél hosszabb (AF.32).
5. Adósság – központi banki hitelek [3A.5] egyenlő: az adósság [3A.1] olyan hitelinstrumentumban fennálló része
(AF.4), amely az S.121 eszköze.
6. Adósság – egyéb hitelek [3A.6] egyenlő: az adósság [3A.1] olyan hitelinstrumentumban fennálló része (AF.4), amely
nem az S.121 eszköze.
7. A tagállam rezidensei által tartott adósság [3A.7] egyenlő: központi bank által tartott adósság [3A.8], plusz egyéb
monetáris pénzügyi intézmények által tartott adósság [3A.9], plusz egyéb pénzügyi intézmények által tartott adósság
[3A.10], plusz a tagállam egyéb rezidensei által tartott adósság [3A.11].
8. Központi bank által tartott adósság [3A.8] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amely az S.121 eszköze.
9. Egyéb monetáris pénzügyi intézmények által tartott adósság [3A.9] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amely az
S.122 vagy S.123 eszköze.
10. Egyéb pénzügyi intézmények által tartott adósság [3A.10] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amely az S.124,
S.125, S.126, S.127, S.128 vagy S.129 eszköze.
11. A tagállam egyéb rezidensei által tartott adósság [3A.11] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amely az S.11, S.14
vagy S.15 eszköze.
12. A tagállamban nem rezidensek által tartott adósság [3A.12] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amely az S.2
eszköze.
13. Nemzeti fizetőeszközben denominált adósság [3A.13] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelyet a tagállam
törvényes fizetőeszközében tartanak nyilván.
14. Euroövezeti fizetőeszközökben denominált adósság [3A.14] egyenlő: – a tagállam euroövezeti tagállammá válását
megelőzően – az adósság [3A.1] azon része, amelyet egy euroövezeti tagállam törvényes fizetőeszközében tartanak
nyilván (kivéve a nemzeti fizetőeszközt [3A.13]), plusz az ECU-ban vagy euróban nyilvántartott adósság.
15. A nem euroövezeti fizetőeszközben nyilvántartott adósság [3A.15] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelyet a
[3A.13] vagy a [3A.14] nem tartalmaz.
16. Rövid lejáratú adósság [3A.16] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek eredeti futamideje legfeljebb egyéves.
17. Hosszú lejáratú adósság [3A.17] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek eredeti futamideje egy évnél
hosszabb.
18. Hosszú lejáratú adósság, ebből változó kamatozású [3A.18], egyenlő: a hosszú lejáratú adósság [3A.17] azon része,
amelynek kamatlába változó.
19. Adósság legfeljebb egyéves hátralevő futamidővel [3A.19] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek hátralevő
futamideje legfeljebb egyéves.
20. Adósság egy évet meghaladó és legfeljebb ötéves hátralevő futamidővel [3A.20] egyenlő: az adósság [3A.1] azon
része, amelynek hátralevő futamideje az egy évet meghaladja, és legfeljebb ötéves.
21. Adósság egy évet meghaladó és legfeljebb ötéves hátralevő futamidővel, ebből változó kamatozású [3A.21], egyenlő:
az adósság [3A.1] azon része, amelynek hátralevő futamideje az egy évet meghaladja és legfeljebb ötéves [3A.20], és
amelynek kamatlába változó.
22. Adósság öt évnél hosszabb hátralevő futamidővel [3A.22] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek hátralevő
futamideje öt évnél hosszabb.
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23. Adósság öt évnél hosszabb hátralevő futamidővel, ebből változó kamatozású [3A.23], egyenlő: öt évnél hosszabb
hátralevő futamidővel rendelkező adósság [3A.22] azon része, amelynek kamatlába változó.
24. Adósság átlagos hátralevő futamideje [3A.24] egyenlő: a kint lévő állománnyal súlyozott, átlagos hátralevő futamidő,
években kifejezve.
25. Adósság – kamatszelvény nélküli kötvények [3A.25] egyenlő: az adósság [3A.1] kamatszelvény nélküli kötvényekben
– azaz fizetési kupon nélküli kötvényekben – fennálló része, amelyek kamata a beváltási és a kibocsátási ár külön
bözetén alapul.

3B. táblázat
1. Államadósság (alszektorok között nem konszolidált) [3B.1] egyenlő: az S.13 nem konszolidált kötelezettségei, a
következők kizárásával: a) S.1311 azon kötelezettségei, amelyek egyidejűleg S.1311 eszközei, b) S.1312 azon
kötelezettségei, amelyek egyidejűleg S.1312 eszközei, c) S.1313 azon kötelezettségei, amelyek egyidejűleg S.1313
eszközei, és d) S.1314 azon kötelezettségei, amelyek egyidejűleg S.1314 eszközei, az államadóssággal [3A.1]
megegyező instrumentumokban.
2. Konszolidáló elemek [3B.2] egyenlő: az S.13 azon kötelezettségei, amelyek egyidejűleg S.13 eszközei, a következők
kizárásával: a) S.1311 azon kötelezettségei, amelyek egyidejűleg S.1311 eszközei, b) S.1312 azon kötelezettségei,
amelyek egyidejűleg S.1312 eszközei, c) S.1313 azon kötelezettségei, amelyek egyidejűleg S.1313 eszközei, és d)
S.1314 azon kötelezettségei, amelyek egyidejűleg S.1314 eszközei, a készpénz és betét [3B.3], plusz rövid lejáratú,
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok [3B.4], plusz hosszú lejáratú értékpapírok [3B.5], plusz hitelek [3B.6] inst
rumentumokban.
3. Konszolidáló elemek a készpénz és betétek [3B.3] körében egyenlő: a konszolidáló elemek [3B.2] készpénz és betétek
(F.2) instrumentumban fennálló része.
4. Konszolidáló elemek a rövid lejáratú adósság [3B.4] körében egyenlő: a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokon
belül a konszolidáló elemek [3B.2] azon része, amelynek eredeti futamideje legfeljebb egyéves (F.31).
5. Konszolidáló elemek a hosszú lejáratú adósság [3B.5] körében egyenlő: a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokon
belül a konszolidáló elemek [3B.2] azon része, amelynek eredeti futamideje egy évnél hosszabb (F.32).
6. Konszolidáló elemek a hitelek [3B.6] körében egyenlő: a hiteleken belül a konszolidáló elemek [3B.2] hitelinst
rumentumban fennálló része (F.4).
7. Központi kormányzat által kibocsátott adósság (konszolidált) [3B.7] egyenlő: az S.1311 azon kötelezettségei, amelyek
nem az S.1311 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].
8. Központi kormányzat által kibocsátott adósság, ebből egyéb kormányzati alszektor által tartott [3B.8] egyenlő: az
S.1311 azon kötelezettségei, amelyek az S.1312, S.1313 vagy S.1314 eszközei, ugyanazon instrumentumokban,
mint az adósság [3A.1].
9. Tartományi kormányzat által kibocsátott adósság (konszolidált) [3B.9] egyenlő: az S.1312 azon kötelezettségei,
amelyek nem az S.1312 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].
10. Tartományi kormányzat által kibocsátott adósság, ebből egyéb kormányzati alszektor által tartott, [3B.10] egyenlő: az
S.1312 azon kötelezettségei, amelyek az S.1311, S.1313 vagy S.1314 eszközei, ugyanazon instrumentumokban,
mint az adósság [3A.1].
11. Helyi önkormányzat által kibocsátott adósság (konszolidált) [3B.11] egyenlő: az S.1313 azon kötelezettségei, amelyek
nem az S.1313 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].
12. Helyi önkormányzat által kibocsátott adósság, ebből egyéb kormányzati alszektor által tartott [3B.12], egyenlő: az
S.1313 azon kötelezettségei, amelyek az S.1311, S.1312 vagy S.1314 eszközei, ugyanazon instrumentumokban,
mint az adósság [3A.1].
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13. Társadalombiztosítási alapok által kibocsátott adósság (konszolidált) [3B.13] egyenlő: az S.1314 azon kötelezettségei,
amelyek nem az S.1314 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].
14. Társadalombiztosítási alapok által kibocsátott adósság, ebből egyéb kormányzati alszektor által tartott [3B.14],
egyenlő: az S.1314 azon kötelezettségei, amelyek az S.1311, S.1312 vagy S.1313 eszközei, ugyanazon instrumen
tumokban, mint az adósság [3A.1].
15. Egyéb kormányzati alszektorokba tartozó szervek által kibocsátott, a központi kormányzat által tartott adósságállo
mány [3B.15] egyenlő: az S.1312, S.1313 vagy S.1314 azon kötelezettségei, amelyek az S.1311 eszközei, ugyanazon
instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].
16. Egyéb kormányzati alszektorokba tartozó szervek által kibocsátott, a tartományi kormányzat által tartott adósság
állomány [3B.16] egyenlő: az S.1311, S.1313 vagy S.1314 azon kötelezettségei, amelyek az S.1312 eszközei,
ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].
17. Egyéb kormányzati alszektorokba tartozó szervek által kibocsátott, a helyi önkormányzat által tartott adósságállo
mány [3B.17] egyenlő: az S.1311, S.1312 vagy S.1314 azon kötelezettségei, amelyek az S.1313 eszközei, ugyanazon
instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].
18. Egyéb kormányzati alszektorok szervei által kibocsátott és a társadalombiztosítási alapok által tartott adósságállo
mány [3B.18] egyenlő: az S.1311, S.1312 vagy S.1313 azon kötelezettségei, amelyek az S.1314 eszközei, ugyanazon
instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].
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III. MELLÉKLET
ADATTOVÁBBÍTÁS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK RÉSZÉRE
A nemzeti központi bankok („NKB-k”) a Központi Bankok Európai Rendszere („KBER”) által biztosított eszközt alkal
mazzák, amely a KBER számítástechnikai infrastruktúrájára támaszkodik az Európai Központi Bank („EKB”) által megköve
telt statisztikai információk elektronikus továbbítására. A KBER-en belüli adatátadások a „Statistical Data and Metadata
eXchange” formátumon alapulnak. Ez az előírás nem gátolja meg más eszközök használatát a statisztikai adatok EKB-nak
történő átadására, elfogadott pótmegoldásként.
Az NKB-k az adatátvitel kielégítő működésének biztosítása érdekében betartják az alább felsorolt ajánlásokat.
— Teljesség: az NKB-k minden előírt sorozatkulcsot jelentenek. A sorozatkulcsok jelentésének elmulasztása, illetve a fel
nem sorolt sorozatkulcsok jelentése hiányos adatszolgáltatásnak minősül. Amennyiben egy megfigyelés hiányzik, a
hiányt a megfelelő megfigyelési státusjelzéssel kell nyilvántartani.
— Az adatok számviteli azonossága és jelkonvenciója: az ellenőrzési szabályokat az NKB-knak kell végrehajtaniuk az
adatoknak az EKB részére történő továbbítását megelőzően.
Amennyiben a helyesbítések csak a sorozatkulcsok egyes részhalmazai vonatkozóan kerülnek elvégzésre, az ellenőrzési
szabályok a jelentés egészére alkalmazandók.

2014.1.7.

HU

2014.1.7.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

IV. MELLÉKLET
MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT
Az EKB/2009/20 iránymutatás

Ez az iránymutatás

1. cikk

1. cikk

2. cikk (1) bekezdés

2. cikk (1) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés

2. cikk (3) bekezdés

2. cikk (3) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés

2. cikk (4) bekezdés

2. cikk (5) bekezdés

2. cikk (5) bekezdés

2. cikk (6) bekezdés

3–8. cikk

3–8. cikk

9. cikk (1) bekezdés

10. cikk (2) bekezdés

9. cikk (2) bekezdés

9. cikk (1) bekezdés

9. cikk (3) bekezdés

9. cikk (2) bekezdés

10. cikk

10. cikk (1) bekezdés

—

10. cikk (3) bekezdés

I – III. melléklet

I – III. melléklet
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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA
(2013. július 25.)
az

Európai

Központi

Bank

negyedéves pénzügyi elszámolásokra
adatszolgáltatási követelményeiről

vonatkozó

statisztikai

(átdolgozás)

(EKB/2013/24)
(2014/3/EU)
tatni, a negyedéves euroövezeti pénzügyi és nem pénz
ügyi elszámolások integrált körének monetáris politikai
céloknak megfelelő összeállítása érdekében.

AZ EURÓPAI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 5.1. és 5.2.,
valamint 12.1. és 14.3. cikkére,

(6)

A negyedéves nemzeti pénzügyi elszámolásokat továbbá
egyre növekvő mértékben használják egyéb célokra, bele
értve a makroprudenciális elemzéseket és a túlzott egyen
súlytalanságok figyelemmel kísérését. Ezeket a tevékeny
ségeket, valamint a nemzetközi együttműködés és kutatás
terén végzett egyéb tevékenységeket fogja a vonatkozó
euroövezeti aggregátumoknak az ezen iránymutatás
alapján történő összeállítása, valamint az e vonatko
zásban gyűjtött nemzeti adatoknak az EKB által történő
közzététele elősegíteni.

(7)

Az intézményi szektorok közti összefüggések jobb
megértése érdekében a negyedéves nemzeti pénzügyi
elszámolásoknak tartalmazniuk kell az ügyfélszektorral
kapcsolatos (amit „from-whom-to-whom” információnak is
neveznek), a pénzügyi eszközökre és forrásokra vonat
kozó információkat.

(8)

A mérlegtételek kiigazításai által gyakorolt hatás megérté
sének fokozása érdekében az úgynevezett „egyéb folya
matok”-nak az „kiigazítások”-ra és „a mennyiségben
bekövetkezett egyéb változások”-ra osztva történő bemu
tatását szintén a teljes negyedéves nemzeti pénzügyi
elszámolás adatsorának részévé kell tenni.

(9)

Az EKB az NKB-kkal együttműködésben továbbra is
fokozni fogja a negyedéves nemzeti pénzügyi elszámo
lások összeállítási módszereit és forrásait, tekintettel az
adatminőség javítására, a bevált módszerek megosztása,
valamint az EKB vonatkozó jogszabályai alapján az EKBnak továbbított adatok közötti kapcsolat megértésének
fokozására.

mivel:
(1)

(2)

(3)

Az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszá
molásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási köve
telményeiről szóló, 2002. november 21-i EKB/2002/7
iránymutatás (1) számos alkalommal jelentősen módosult.
Mivel további módosításokra van szükség, azt az egyér
telműség érdekében át kell dolgozni.
A feladatainak teljesítése érdekében a Központi Bankok
Európai Rendszere („KBER”) átfogó és megbízható negye
déves pénzügyi elszámolásokat ír elő az intézményi
szektor számára, ideértve a nemzeti adatsorokat, valamint
az euroövezeti aggregátumokat.
A KBER euroövezeti negyedéves pénzügyi elszámolásokra
vonatkozó statisztikai követelményeinek teljesítéséhez
szükséges információk egy részét a nemzeti központi
bankoktól („NKB-k”) eltérő illetékes nemzeti hatóságok
állítják össze. Az Európai Központi Bank által végzett
statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i
2533/1998/EK (2) tanácsi rendelet 4. cikke előírja, hogy
a tagállamok maguk szervezik meg a statisztikai adatszol
gáltatást, és teljes körűen együttműködnek a KBER-el a
Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmánya 5. cikkéből fakadó kötele
zettségek teljesítésének biztosítása érdekében.

(4)

A konzisztencia érdekében az Európai Központi Bank
(„EKB”) negyedéves pénzügyi elszámolások körébe
tartozó előírásainak az Európai Unió-beli nemzeti és regi
onális számlák európai rendszeréről szóló, 2013. május
21-i 549/2013/549 európai parlamenti és tanácsi rende
let (3) (a továbbiakban: „ESA 2010”) által meghatározott
uniós statisztikai előírásokon kell alapulniuk.

(10)

Az euroövezeti intézményi szektor által szolgáltatott
negyedéves pénzügyi elszámolások negyedéves értékelését
az EKB statisztikai minőségi keretrendszerének (4)
megfelelően kell elvégezni. Az NKB-knak, adott esetben
más hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködve,
szintén értékelniük kell az általuk az EKB-nak szolgálta
tott adatok minőségét.

(5)

A kiegészítő negyedéves nemzeti pénzügyi elszámolá
sokra vonatkozó adatokat megfelelő időben kell szolgál

(11)

A 2533/98/EK rendelet 3a. cikke, valamint a KBER
európai statisztikákra vonatkozó nyilvános kötelezettség
vállalása (5) alapján az európai statisztikáknak az EKB

(1) HL L 334., 2002.12.11., 24. o.
(2) HL L 318., 1998.11.27., 8. o.
(3) HL L 174., 2013.6.26., 1. o.

(4) Elérhető az EKB honlapján: www.ecb.europa.eu
(5) Elérhető az EKB honlapján.
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által történő fejlesztése, előállítása és terjesztése a pártat
lanság, a tárgyilagosság, a tudományos függetlenség, a
költséghatékonyság, a statisztikai adatok bizalmas keze
lése, valamint a jelentéstételi teher minimálisra csökken
tése és a kimeneti adatok jó minőségének tiszteletben
tartásával történik.
(12)

(13)

A 2533/98/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése alapján
a bizalmas jellegű statisztikai információk KBER-en belül
történő továbbítására olyan mértékben és részletesség
kerülhet sor, amely a KBER-nek a Szerződésben foglalt
feladatai végrehajtásához szükséges. Amennyiben a
bizalmas jelöléssel ellátott adatok forrásai az NKB-któl
eltérő más, hatáskörrel rendelkező hatóságok, az ilyen
adatokat az EKB-nak a 2533/98/EK rendeletben foglal
takkal összhangban kell felhasználnia.
Eljárást kell kidolgozni ezen iránymutatás mellékleteinek
hatékony technikai módosítására, feltéve, hogy ezek a
módosítások nem változtatnak a mögöttes koncepcio
nális kereten, és nincsenek kihatással az adatszolgáltatási
teherre. Az eljárás követésekor figyelembe kell venni a
KBER Statisztikai Bizottságának véleményét. Az NKB-k
a Statisztikai Bizottság útján tehetnek javaslatokat a
mellékletek ilyen jellegű technikai módosítására,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk
Fogalommeghatározások
Ennek az iránymutatásnak az alkalmazásában:
1. „euroövezet” az euroövezeti tagállamok területe, valamint az
EKB és az Európai Stabilizációs Mechanizmus;
2. „euroövezeti tagállam” olyan tagállam, amely pénzneme az
euro;
3. „nemzeti adatok” az I. melléklet 1–9. táblázataiban foglalt
valamennyi cellának megfelelő adatok;
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(3)
A „nemzeti adatok”-ra vonatkozó, az I. melléklet 1–5.
táblázataiban meghatározott követelmények az alábbiakat
foglalják magukba:
a) a műveletekre, állományokra és a mennyiségben bekövetke
zett egyéb változásokra vonatkozó adatok (műveletek és állo
mányok csak a 2. táblázat 33. sorához „nettó pénzügyi
tranzakciók/nettó pénzügyi érték”) 2012. utolsó negyedé
vétől a referencia-negyedévig; és
b) a tranzakciókra és az állományokra vonatkozó adatok 1999.
első negyedévétől 2012. harmadik negyedévéig. Az ilyen
adatokat a legjobb becslés alapján kell szolgáltatni, továbbá
az I. melléklet 1. és 2. táblázatának „J” és „K” oszlopaiban (a
háztartásokra és a háztartásokat segítő nonprofit intézmé
nyekre vonatkozó bontás) meghatározott adatszolgáltatási
követelmények önkéntes alapon teljesíthetők.
(4)
Az I. melléklet 6–9. táblázataiban meghatározott „nem
zeti adatok”-ra vonatkozó követelmények a műveletekre, állo
mányokra és a mennyiségben bekövetkezett egyéb változásokra
vonatkozó adatok 2013. negyedik negyedévétől a referencianegyedévig.
(5)
Az I. melléklet 3–9. táblázatainak 12–21. soraiban
meghatározott „euroövezet a belföld kivételével” és az „euroöve
zeten kívüli rezidensek” ügyfélszektorokat megfelelően ki kell
igazítani annak érdekében, hogy azok megfelelően tükrözzék
az euroövezet összetételét az adatszolgáltatás napján. Ezt a
kiigazítást minden esetben el kell végezni, amikor valamely
tagállam bevezeti az eurót. Az adatok helyesbítését a (3) és
(4) bekezdésben meghatározott differenciált adatkövetelmé
nyekkel összhangban legjobb becslés alapon kell elvégezni.
(6)
Az (1)–(5) bekezdésben foglaltaktól történő eltérésként az
NKB-k nem kötelesek:
a) szolgáltatni az azon év első negyedévét megelőző adatokat,
amelyben a tagállam az EU-hoz csatlakozott;

4. „kiegészítő adatok” az I. melléklet 1., 2., 4. és 5. táblázata
iban feketével jelölt celláknak megfelelő adatok;

b) 2017 szeptemberét megelőzően szolgáltatni a (3) bekezdés
b) pontjában hivatkozott adatokat;

5. „referencia-negyedév” a jelentendő idősorok utolsó negye
déves megfigyelése.

c) 2015 szeptemberét megelőzően szolgáltatni a (4) bekez
désben hivatkozott adatokat;

2. cikk

(7)
A (3)–(5) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatási
követelményeket az alábbiakra vonatkozó magyarázattal kell
kiegészíteni:

Az NKB-k statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségei
(1)
Az NKB-k 2014 szeptemberétől kezdve naptári negye
déves alapon jelentik az EKB számára az I. mellékletben
meghatározott adatokat. Az adatoknak meg kell felelniük az
ESA 2010 alapelveinek és fogalommeghatározásainak.
(2)
A „kiegészítő adatok”-ra vonatkozó követelmények
lefedik a műveleteket és az állományokat 2012. utolsó negye
dévétől a referencia-negyedévig. Az ilyen kiegészítő adatokat a
legjobb becslés alapján kell szolgáltatni, továbbá az I. melléklet
1., 2., 4., és 5. táblázatának „H”, „H.1” és „H.2” oszlopaiban (a
kormányzati szektorra és annak alszektoraira vonatkozó kiegé
szítő adatok) meghatározott kiegészítő adatszolgáltatási követel
mények önkéntes alapon teljesíthetők.

a) a legutolsó referencia-negyedév egyes jelentősebb eseményei,
ha az ilyen jelentősebb eseményekből eredő adatváltozások
euroövezeti negyedéves GDP-re gyakorolt hatása eléri a
0,2 %-ot, vagy ha az EKB kéri be ezen információkat; és
b) az EKB-nak az ezen iránymutatás keretrendszerén belül
továbbított, a legutóbbi „nemzeti adat”-al összehasonlított
helyesbítések indokai, ha az ilyen helyesbítésekből eredő
adatváltozások euroövezeti negyedéves nemzeti össztermékre
gyakorolt hatása eléri a 0,2 %-ot, vagy ha az EKB kéri be
ezen információkat.
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3. cikk
Az adatok EKB által történő továbbítása és közzététele
(1)
Az EKB az általa közzétett euroövezeti aggregátumokat,
valamint a 2. cikk alapján gyűjtött „nemzeti adatok”-at továb
bítja az NKB-k számára az annak (3)–(5) bekezdésében
meghatározottak szerint.
(2)
Az EKB közzéteszi az általa összeállított euroövezeti
aggregátumokat, valamint a 2. cikk alapján gyűjtött „nemzeti
adatok”-at, az annak (3)–(5) bekezdésében meghatározottak
szerint, a Statisztikai Bizottság által szükségesnek látottak
szerint, kivéve az I. melléklet 3–9. táblázatainak 12–21. sora
iban foglalt cellákhoz kapcsolódó adatokat (amelyek az „euro
övezet a belföld kivételével” és az „euroövezeten kívüli reziden
sek” ügyfélszektorokra vonatkoznak).
(3)
A „nemzeti adatok” közzététele a következő rendelkezé
sektől függ:
a) a „nemzeti adatok” közzétételére nem kerül sor a 4. cikkben
meghatározott adattovábbítási határidőt követő hét nap
elteltét megelőzően; és

2014.1.7.

(3)
A 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott adatokat az
EKB legkésőbb az azok EKB által történő közzétételét követő
első EKB munkanapon közli az NKB-kkal.
5. cikk
Együttműködés

a

hatáskörrel rendelkező
hatóságokkal

nemzeti

(1)
Amennyiben a 2. cikkben meghatározott adatok és infor
mációk egy része vagy egésze az NKB-któl eltérő, hatáskörrel
rendelkező nemzeti hatóságtól származik, az NKB-k törekednek
az e hatóságokkal történő állandó együttműködés kialakítására
az olyan adattovábbítás biztosítása érdekében, amely megfelel az
ezen iránymutatásban foglalt előírásoknak és követelményeknek,
kivéve, ha e célkitűzés a nemzeti jogalkotás alapján már
megvalósult.
(2)
Amennyiben ezen együttműködés folyamán valamely
NKB azért nem tud eleget tenni a 2. és a 4. cikkben megálla
pított követelményeknek, mert a hatáskörrel rendelkező nemzeti
hatóság nem bocsátotta az NKB rendelkezésére a szükséges
adatokat vagy információkat, az EKB és az NKB az információk
kellő időben történő rendelkezésre bocsátásnak biztosítása érde
kében megtárgyalja az ügyet az érintett nemzeti hatósággal.
6. cikk

b) a kormányzati szektorra vonatkozó „nemzeti adatok” nem
kerül közzétételre a túlzott hiány esetén követendő eljárásról
szóló jegyzőkönyv alkalmazásához felhasználandó kormány
zati hiány és államadósság tényadatainak az Európai
Bizottság által a Szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén
követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló,
2009. május 25-i 479/2009/EK tanácsi rendelettel (1) (módo
sított) összhangban történő közzétételét megelőző év áprili
sában és októberében; valamint
c) a 2. cikk (3) bekezdésének d) pontjában hivatkozott „nemzeti
adatok”-at megfelelő módon az arra vonatkozó informáci
óval együtt teszik közzé, hogy az adatok átmenetiek és/vagy
becsültek-e. Ez az eljárási mód kiterjeszthető a 2. cikk
alapján gyűjtött egyéb „nemzeti adatok”-ra is a
3–5. cikkekben meghatározottak szerint, az adatszolgáltató
NKB indokolt kérése alapján.
4. cikk
Határidők
(1)
A 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott „kiegészítő
adatok”-at a referencia-negyedév végétől számított 85 naptári
napon belül kell jelenteni az EKB számára. A 2017-ben történő
első közléstől kezdve a „kiegészítő adatok”-at a referencianegyedév végétől számított 82 naptári napon belül kell jelenteni
az EKB számára.
(2)
A 2. cikk (3)–(5) bekezdéseiben meghatározott „nemzeti
adatok”-at, valamint a 2. cikk (7) bekezdésében meghatározott
magyarázó metaadatokat a referencia-negyedév végétől számí
tott 100 naptári napon belül kell jelenteni az EKB számára. A
2017-ben történő első közléstől kezdve a „nemzeti adatok”-at,
valamint az azokhoz tartozó metaadatokat a referencianegyedév végétől számított 97 naptári napon belül kell jelenteni
az EKB számára.
(1) HL L 145., 2009.6.10., 1. o.

Adattovábbítási szabvány
Az előírt statisztikai információkat olyan formában kell az EKB
rendelkezésére bocsátani, amely megfelel a II. mellékletben
megállapított követelményeknek. Ez a követelmény nem zárja
ki a statisztikai információ EKB-val való közlésére szolgáló egyes
eltérő eszközök alkalmazását az EKB és az NKB között leegyez
tetett tartalékmegoldásként.
7. cikk
Minőség
(1)
Az EKB és az NKB-k figyelemmel kísérik és fejlesztik az
EKB részére szolgáltatott adatok minőségét.
(2)
Az EKB Igazgatósága évenként jelentést tesz az EKB
Kormányzótanácsának az euroövezeti negyedéves pénzügyi
elszámolások minőségéről. A jelentés kiterjed legalább az adatok
körére, arra, hogy milyen mértékben felelnek meg a vonatkozó
fogalommeghatározásoknak, valamint a helyesbítések hatásának
mértékére.
8. cikk
Egyszerűsített módosítási eljárás
Az EKB Igazgatósága a Statisztikai Bizottság véleményét figye
lembe véve jogosult e határozat mellékleteiben technikai módo
sítások végrehajtására, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem
változtatnak a mögöttes koncepcionális kereten, és nincsenek
kihatással az adatszolgáltatási teherre. Az Igazgatóság az ilyen
módosításokról indokolatlan késedelem nélkül értesíti a
Kormányzótanácsot.
9. cikk
Hatályon kívül helyezés
Az EKB/2002/7 iránymutatás 2014. szeptember 1-jétől hatályát
veszti. A hatályon kívül helyezett iránymutatásra történő hivat
kozásokat erre az iránymutatásra történő hivatkozásként kell
értelmezni.
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10. cikk
Záró rendelkezések
(1)

Ennek az iránymutatásnak címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

(2)

Ez az irányelv 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2013. július 25-én.
az EKB Kormányzótanácsa nevében
az EKB elnöke
Mario DRAGHI
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I. MELLÉKLET
ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
Az adatkövetelmények összefoglalása

HU

Adattípus
Cikk

Tartalom

2.(2)

Kiegészítő
adatok, csak
a feketével
jelölt cellák

4.(1)

Táblázatok

T1 – eszközök
T2 – források
T4 – rövid lejáratú hitelek (w-t-w)

2. (3) a)
2. (5)
3. (2)

Nemzeti
adatok, vala
mennyi cella

T1 – eszközök
T2 – források
T3 – betétek (w-t-w)

3. (3)

T4 – rövid lejáratú hitelek (w-t-w)

a), b)

T5 – hosszú lejáratú hitelek (w-t-w)

Referencia
időszak

Az első
adatszolgál
tatás
időpontja

2012. 4.
negyedé
vétől
kezdő
dően

2014.
szeptem
ber

2016 decemberéig: t
+ 85

2012. 4.
negyedé
vétől
kezdő
dően

2014.
szeptem
ber

2016 decemberéig: t +
100

2017 márciusától kezdve:
t + 82

2017 márciusától kezdve:
t + 97

b)
2.(5)

Nemzeti
adatok, vala
mennyi cella

T1 – eszközök
T2 – források
T3 – betétek (w-t-w)
T4 – rövid lejáratú hitelek (w-t-w)

3.(2)

T5 – hosszú lejáratú hitelek (w-t-w)

3.(3) c)

— Legjobb becslés
— Feketével jelölt cellák a H, H.1 és H.2 oszlopokban
önkéntes alapon

— Metaadatokkal kiegészítve
— A T3–T5 12–21. soraiban meghatározott adatokat
ki kell igazítani annak érdekében, hogy azok
megfelelően tükrözzék az euroövezet összetételét;
legjobb becslés alapon
— A T3–T5 12–21. soraiban szereplő adatokat nem
kell közzétenni

4. (2)
2.(3)

Megjegyzések

Határidők

1999. 1.
negyedé
vétől
2012. 3.
negyedé
véig

2017.
szeptem
ber

2016 decemberéig: t +
100
2017 márciusától kezdve:
t + 97

4.(2)

— Legjobb becslés alapon
— a T1 és a T2 J és K oszlopai önkéntes alapon
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T5 – hosszú lejáratú hitelek (w-t-w)

Állomá
nyok

A mennyi
ségben
Műveletek bekövetke
zett egyéb
változások

— Metaadatokkal kiegészítve
— a T3–T5 12–21. soraiban meghatározott adatokat
ki kell igazítani annak érdekében, hogy azok
megfelelően tükrözzék az euroövezet összetételét;
legjobb becslés alapon
— a T3–T5 12–21. soraiban szereplő adatokat nem
kell közzétenni

2.(4)
2.(5)
3.(2)

Nemzeti
adatok, vala
mennyi cella

T6 – rövid lejáratú hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok (wt-w)

4.(2)

T8 – tőzsdei részvények (w-t-w)
T9 – befektetési jegyek/egységek (wt-w)

2015.
szeptem
ber

2016 decemberéig: t +
100
2017 márciusától kezdve:
t + 97

— Metaadatokkal kiegészítve
— a 12–21. sorokban meghatározott adatokat ki kell
igazítani annak érdekében, hogy azok megfelelően
tükrözzék az euroövezet összetételét; legjobb
becslés alapon
— a 12–21. sorokban szereplő adatokat nem kell
közzétenni
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a) b)

T7 – hosszú lejáratú hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok (wt-w)

3.(3)

2013. 4.
negyedé
vétől
kezdő
dően

2014.1.7.

1. táblázat
Pénzügyi eszközök (1), (2)
A

B

C

D

E

F

A hitelező szektor szerinti besorolása

(S.1)

Nem pénz
ügyi válla
latok
(S.11)

Eszközök összesen (F)

2

Monetáris arany és SDR-ek (F.1)

3

Monetáris arany (F.11)

4

Különleges lehívási jogok (SDR) (F.12).

5

Készpénz és betétek (F.2)

6

Készpénz (F.21)

7

Betétek (F.22 + F.29)

8

Folyószámlabetétek (F.22)

9

Egyéb betétek (F.29)

10 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
(F.3)
11 Rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok (F.31)

H.1

H.2

I

J

K

L

Egyéb pénz
Nem PPA (4)
MPI-k (3)
ügyi intéz
befektetési
mények
(S.121+…+
alapok
S.123)
(S.125+…+
(S.124)
S.127)

Kormányzat
Biztosítók
(S.128)

Nyugdíj
pénztárak
(S.129)

Társada
Központi
lombiz
Összesen kormán tosítási
yzat
alapok
(S.13)
(S.1311)
(S.1314)

Háztartások és NPISH-k (5)
Külföld
Összesen

Háztartások

NPISH-k (5)

(S14+S15)

(S.14)

(S.15)

(S.2)
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1

H

HU

Összesen
Pénzügyi eszköz

G
Rezidensek

12 Hosszú lejáratú hitelviszonyt megtes
tesítő értékpapírok (F.32)
13 Hitelek (F.4)
14 Rövidlejáratú hitelek (F.41)
15 Hosszúlejáratú hitelek (F.42)
16 Tulajdoni részesedések és befektetési
jegyek (F.5)
17 Tulajdoni részesedések (F.51)
18 Tőzsdei részvények (F.511)
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19 Nem tőzsdei részvények és egyéb tulaj
doni részesedések (F.512+F.519)

B

C

D

E

F

A hitelező szektor szerinti besorolása
Összesen
(S.1)

Pénzügyi eszköz

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Rezidensek
Nem pénz
ügyi válla
latok

Kormányzat
Biztosítók
(S.128)

Nyugdíj
pénztárak
(S.129)

Társada
Központi
lombiz
Összesen kormán tosítási
yzat
alapok
(S.13)
(S.1311)
(S.1314)

Háztartások és NPISH-k (5)
Külföld
Összesen

Háztartások

NPISH-k (5)

(S14+S15)

(S.14)

(S.15)

(S.2)

HU

(S.11)

Egyéb pénz
Nem PPA (4)
MPI-k (3)
ügyi intéz
befektetési
mények
(S.121+…+
alapok
S.123)
(S.125+…+
(S.124)
S.127)
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A

20 Nem tőzsdei részvények (F.512)
21 Egyéb tulajdoni részesedések (F.519)
22 Befektetési jegyek/egységek (F.52)
23 PPA befektetési jegyek/egységek (F.521)
24 Nem PPA befektetési jegyek/egységek
(F.522)

26 Nem-életbiztosítástechnikai tartalékok (F.
61) és szabványosított garanciák lehívá
sára képzett tartalék (F.66)
27 Életbiztosításságok (F.62)

és

életjáradék-jogosult

28 Nyugdíjjogosultságok (F.63), nyugdíj
pénztárak követelései a nyugdíjkezelővel
szemben (F.64), nem nyugdíjjellegű ellá
tásra való jogosultságok (F.65)
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25 Biztosítási és nyugdíjtartalékok,szabvá
nyosított garanciák (F.6)

29 Származtatott pénzügyi eszközök és
munkavállalói részvényopciók (F.7)
30 Egyéb követelések (F.8)
31 Kereskedelmi hitelek és előlegek (F.81)
32 Egyéb követelések a kereskedelmi hitelek
és előlegek kivételével (F.89)
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(1) Az állományok, tranzakciók és egyéb volumenváltozások tekintetében az adatkövetelmények azonosak, a külföld vonatkozásában eszközként megjelenő monetáris arany (F.11) kivételével, amelyek csak tranzakciók és egyéb
volumenváltozások esetében szükségesek.
(2) Az ESA 2010 kódok használatosak az intézményi szektorok (lásd az ESA 2010 2. fejezetét) és a pénzügyi tranzakciók, az egyéb volumenváltozások és a mérlegek (lásd az ESA 2010 5., 6. és 7. fejezetét) besorolására.
(3) Monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k, S.121+S.122+S.123).
(4) Pénzpiaci alap (PPA; S.123).
(5) Háztartásokat segítő nonprofit intézmények (NPISH-k, S.15).
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2. táblázat
Kötelezettségek (1), (2)

A

B

C

D

E

F

2

Monetáris arany és SDR-ek (F.1)

3

Monetáris arany (F.11)

4

Különleges lehívási jogok (SDR) (F.12).

5

Készpénz és betétek (F.2)

6

Készpénz (F.21)

7

Betétek (F.22 + F.29)

8

Folyószámlabetétek (F.22)

9

Egyéb betétek (F.29)

10 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
(F.3)

H.2

I

J

K

L

Összesen
(S.1)

Nem pénz
ügyi válla
latok
(S.11)

MPI-k (3)
(S.121+…+
S.123)

(4 )

Nem PPA
befektetési
alapok
(S.124)

Egyéb pénz
ügyi intéz
mények
(S.125+…+
S.127)

Kormányzat
Biztosítók
(S.128)

Nyugdíj
pénztárak
(S.129)

Társada
Központi
lombiz
kormán
Összesen
tosítási
yzat
(S.13)
alapok
(S.1311)
(S.1314)

Háztartások és NPISH-k (5)
Összesen
(S14+S15)

Háztartások
(S.14)

NPISH-k (5)
(S.15)

Külföld
(S.2)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Kötelezettségek összesen (F)

H.1

HU

1

H

Rezidensek

Az adós szektor szerinti besorolása

Pénzügyi eszköz

G

11 Rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok (F.31)
12 Hosszú lejáratú hitelviszonyt megtes
tesítő értékpapírok (F.32)
13 Hitelek (F.4)
14 Rövidlejáratú hitelek (F.41)
15 Hosszúlejáratú hitelek (F.42)
16 Tulajdoni részesedések és befektetési
jegyek (F.5)
17 Tulajdoni részesedések (F.51)
18 Tőzsdei részvények (F.511)
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19 Nem tőzsdei részvények és egyéb tulaj
doni részesedések (F.512+F.519)

B

C

D

E

F

Az adós szektor szerinti besorolása
Összesen
(S.1)

Pénzügyi eszköz

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Rezidensek
Nem pénz
ügyi válla
latok
(S.11)

Egyéb pénz
Nem PPA (4)
ügyi intéz
MPI-k (3)
befektetési
(S.121+…+
mények
alapok
S.123)
(S.125+…+
(S.124)
S.127)

Kormányzat
Biztosítók
(S.128)

Nyugdíj
pénztárak
(S.129)

Háztartások és NPISH-k (5)
Összesen
(S14+S15)

Háztartások
(S.14)

NPISH-k (5)
(S.15)

Külföld
(S.2)

HU

Társada
Központi
lombiz
Összesen kormán tosítási
yzat
(S.13)
alapok
(S.1311)
(S.1314)
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A

20 Nem tőzsdei részvények (F.512)
21 Egyéb tulajdoni részesedések (F.519)
22 Befektetési jegyek/egységek (F.52)
23 PPA befektetési jegyek/egységek (F.521)
24 Nem PPA befektetési jegyek/egységek
(F.522)

26 Nem-életbiztosítástechnikai tartalékok (F.
61) és szabványosított garanciák lehívá
sára képzett tartalék (F.66)
27 Életbiztosításságok (F.62)

és

életjáradék-jogosult

28 Nyugdíjjogosultságok (F.63), nyugdíj
pénztárak követelései a nyugdíjkezelővel
szemben (F.64), nem nyugdíjjellegű ellá
tásra való jogosultságok (F.65)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

25 Biztosítási és nyugdíjtartalékok, szabvá
nyosított garanciák (F.6)

29 Származtatott pénzügyi eszközök és
munkavállalói részvényopciók (F.7)
30 Egyéb tartozások (F.8)
31 Kereskedelmi hitelek és előlegek (F.81)
32 Egyéb tartozások a kereskedelmi hitelek
és előlegek kivételével (F.89)
33 Nettó pénzügyi tranzakciók/nettó pénz
ügyi vagyon

2014.1.7.

(1) Az állományok, tranzakciók és egyéb volumenváltozások tekintetében az adatkövetelmények azonosak, a külföld vonatkozásában eszközként megjelenő monetáris arany (F.11) kivételével, amelyek csak tranzakciók és egyéb
volumenváltozások esetében szükségesek.
(2) Az ESA 2010 kódok használatosak az intézményi szektorok (lásd az ESA 2010 2. fejezetét) és a pénzügyi tranzakciók, az egyéb volumenváltozások és a mérlegek (lásd az ESA 2010 5., 6. és 7. fejezetét) besorolására.
(3) Monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k, S.121+S.122+S.123).
(4) Pénzpiaci alap (PPA; S.123).
(5) Háztartásokat segítő nonprofit intézmények (NPISH-k, S.15).

2014.1.7.

3. táblázat
Betétek (F.22 + F.29) (1), (2)
A

B

C

Rezidensek
Az adós szektor szerinti besorolása

1

Összesen (S.1.)

3

S.11

4

S.121+…+S.123

5

S.124

8

S.129

9

S.13

10

S.14+S.15

11

Összesen (S.2)

12

Összesen (S.1.)

13

S.11

14

S.121+…+S.123

15

S.124
Nem rezidensek

Euroövezet a belföld
kivételével

S.125+S.126+S.127
S.128

18

S.129

19

S.13

20

S.14+S.15

21

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

S.128

17

Kormányzat
(S.13)

S.125+S.126+S.127

Rezidensek

7

16

MPI-k (3)
(S.121+…+S.123)

Összesen (S.1.)

2

6

Összesen
(S.1) (2)

HU

A hitelező szektor szerinti besorolása

Euroövezeten kívüli rezidensek

(1) Az állományok, tranzakciók és egyéb volumenváltozások tekintetében az adatkövetelmények azonosak.
(2) Az ESA 2010 (5.79 pont) szerint a betétek a betétgyűjtéssel foglalkozó vállalatok (azaz S.121 és S.122), illetve bizonyos esetekben a központi kormányzat által kínált szerződések. Ezen túlmenően az 5.86 pont meghatározza, hogy
betétként itt szerepelnek a származtatott pénzügyi eszközökkel összefüggésben befizetett azon visszafizetendő letétek, illetve azonrövid lejáratú visszavásárlási megállapodások (repók), amelyek az MPI-k (azaz S.121, S.122 és S.123)
kötelezettségeit képezik.
(3) Monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k, S.121+S.122+S.123).
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4. táblázat
Rövidlejáratú hitelek (F.41) (1)
A

B

C

D

E

F

G

Biztosítók
(S.128)

Nyugdíjpénz
tárak
(S.129)

H

H.1

I

Rezidensek

1

Összesen

3

S.11

4

S.121+…+S.123

5

S.124

7

S.128
S.129

9

S.13

10

S.14+S.15

11

Összesen
(S.13)

Központi
kormányzat
(S.1311)

Háztartások,
beleértve az
NPISH-kat (4)
(S.14+S.15)

Összesen (S.1.)

13

S.11

14

S.121+…+S.123
S.124

15
Nem rezidensek

Euroövezet a
belföld kivételével

S.125+…+S.127
S.128
S.129

19

S.13

20

S.14+S.15

21

Euroövezeten kívüli rezidensek

Az állományok, tranzakciók ls egyéb volumenváltozások tekintetében az adatkövetelmények azonosak.
Monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k; S.121+S.122+S.123). Az ESA 2010 (5.118 pont) szerint a betétgyűjtéssel foglalkozó vállalatok (S.121+S.122) részére nyújtott rövid lejáratú hiteleket betétként kell besorolni (F.22 vagy F.29).
Pénzpiaci alapok (PPA-k; S.123).
Háztartásokat segítő nonprofit intézmények (NPISH-k, S.15).

2014.1.7.

(1)
(2)
(3)
(4)

Kormányzat

Összesen (S.2)

12

18

Egyéb pénz
ügyi intézmé
nyek
(S.125+…
+S.127)

S.125+…+S.127

Rezidensek

8

17

Nem PPA (3)
befektetési
alapok
(S.124)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Összesen (S.1.)

16

MPI-k (2)
(S.121+…
+S.123)

Összesen (S.1.)

2

6

Nem pénzügyi
vállalatok
(S.11)

HU

A hitelező szektor szerinti besorolása
Az adós szektor szerinti besorolása

2014.1.7.

5. táblázat
Rövidlejáratú hitelek (F.42) (1)
A

B

C

D

E

F

G

Biztosítók
(S.128)

Nyugdíjpénz
tárak
(S.129)

H

H.1

I

Rezidensek

Az adós szektor szerinti besorolása

1

Összesen

3

S.11

4

S.121+…+S.123

5

S.124
S.125+…+S.127

Rezidensek

7

S.128

8

S.129

9

S.13

10

S.14+S.15

11

Összesen (S.2)

12

Összesen (S.1.)

13

S.11

14

S.121+…+S.123

Egyéb pénz
ügyi intézmé
nyek
(S.125+…+
S.127)

Kormányzat
Összesen
(S.13)

Központi
kormányzat
(S.1311)

Háztartások,
beleértve az
NPISH-ka (4)
(S.14+S.15)

S.124

15
17

Nem PPA (3)
befektetési
alapok
(S.124)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Összesen (S.1.)

16

MPI-k (2)
(S.121+…+
S.123)

Összesen (S.1.)

2

6

Nem pénzügyi
vállalatok
(S.11)

HU

A hitelező szektor szerinti besorolása

Nem rezidensek

Euroövezet a
belföld kivételével

S.125+…+S.127
S.128

18

S.129

19

S.13

20

S.14+S.15

21

Euroövezeten kívüli rezidensek

(1)
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Az állományok, tranzakciók ls egyéb volumenváltozások tekintetében az adatkövetelmények azonosak.
(2) Monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k, S.121+S.122+S.123)
3
( ) Pénzpiaci alap (PPA; S.123).
(4) Háztartásokat segítő nonprofit intézmények (NPISH-k, S.15).
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6. táblázat
Rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (F.31) (1)
A

B

C

D

E

F

G

H

I

Biztosítók
(S.128)

Nyugdíjpénz
tárak
(S.129)

Kormányzat
(S.13)

Háztartások,
beleértve az
NPISH-kat (4)
(S.14+S.15)

Rezidensek
A hitelező szektor szerinti besorolása
Az adós szektor szerinti besorolása

1

S.11

4

S.121+…+S.123

5

S.124

6

S.125+…+S.127

Rezidensek

S.128

8

S.129

9

S.13

10
11

S.14+S.15
Összesen (S.2)
Összesen (S.1.)

12
13

S.11

14

S.121+…+S.123

15
Nem reziden
sek

Euroövezet a
belföld kivéte
lével

S.124
S.125+…+S.127
S.128
S.129

19

S.13

20
21

S.14+S.15

(1)
(2)
(3)
(4)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

7

18

Egyéb pénzügyi
intézmények
(S.125+…+
S.127)

Összesen (S.1.)

3

17

Nem PPA (3)
MPI-k (2)
befektetési alapok
(S.121+…+S.123)
(S.124)

Összesen (S.1.)

2

16

Nem pénzügyi
vállalatok
(S.11)

HU

Összesen

Euroövezeten kívüli rezidensek

Az állományok, tranzakciók ls egyéb volumenváltozások tekintetében az adatkövetelmények azonosak.
Monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k, S.121+S.122+S.123).
Pénzpiaci alap (PPA; S.123).
Háztartásokat segítő nonprofit intézmények (NPISH-k, S.15).

2014.1.7.

Rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (F.32) (1)
A

B

C

D

E

F

G

H

I

Biztosítók
(S.128)

Nyugdíjpénz
tárak
(S.129)

Kormányzat
(S.13)

Háztartások,
beleértve az
NPISH-kat (4)
(S.14+S.15)

2014.1.7.

7. táblázat

Rezidensek
A hitelező szektor szerinti besorolása

1
2

Összesen (S.1.)
S.11

4

S.121+…+S.123

5

S.124

S.129

9

S.13

10
11

S.14+S.15
Összesen (S.2)
Összesen (S.1.)

12
13

S.11

14

S.121+…+S.123

15
Nem reziden
sek

Euroövezet a
belföld kivéte
lével

S.124
S.125+…+S.127
S.128

18

S.129

19

S.13

20
21

S.14+S.15

(1)
(2)
(3)
(4)
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S.128

8

16

Egyéb pénzügyi
intézmények
(S.125+…+
S.127)

S.125+…+S.127

Rezidensek

7

17

Nem PPA
MPI-k (2)
befektetési alapok
(S.121+…+S.123)
(S.124)

Összesen (S.1.)

3

6

Nem pénzügyi
vállalatok
(S.11)

HU

Összesen

Az adós szektor szerinti besorolása

(3 )

Euroövezeten kívüli rezidensek

Az állományok, tranzakciók ls egyéb volumenváltozások tekintetében az adatkövetelmények azonosak.
Monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k, S.121+S.122+S.123).
Pénzpiaci alap (PPA; S.123).
Háztartásokat segítő nonprofit intézmények (NPISH-k, S.15).
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8. táblázat
Tőzsdei részvények (F.511) (1)
A

B

C

D

E

F

G

H

I

Biztosítók
(S.128)

Nyugdíjpénz
tárak
(S.129)

Kormányzat
(S.13)

Háztartások,
beleértve az
NPISH-kat (4)
(S.14+S.15)

Rezidensek
A hitelező szektor szerinti besorolása
Az adós szektor szerinti besorolása

1

S.11

4

S.121+…+S.123

5

S.124
Rezidensek

S.125+…+S.127
S.128

8

S.129

9
10
11

S.13
S.14+S.15
Összesen (S.2)
Összesen (S.1.)

12
13

S.11

14

S.121+…+S.123

17

Nem reziden
sek

Euroövezet a
belföld kivéte
lével

S.124
S.125+…+S.127
S.128

18

S.129

19
20
21

S.13
S.14+S.15

(1)
(2)
(3)
(4)
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7

16

Egyéb pénzügyi
intézmények
(S.125+…
+S.127)

Összesen (S.1.)

3

15

Nem PPA (3)
MPI-k (2)
befektetési alapok
(S.121+…+S.123)
(S.124)

Összesen (S.1.)

2

6

Nem pénzügyi
vállalatok
(S.11)

HU

Összesen

Euroövezeten kívüli rezidensek

Az állományok, tranzakciók ls egyéb volumenváltozások tekintetében az adatkövetelmények azonosak.
Monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k, S.121+S.122+S.123).
Pénzpiaci alap (PPA; S.123).
Háztartásokat segítő nonprofit intézmények (NPISH-k, S.15).

2014.1.7.

Befektetési jegyek vagy egységek (F.52) (1)
A

B

C

D

E

F

G

H

I

Biztosítók
(S.128)

Nyugdíjpénz
tárak
(S.129)

Kormányzat
(S.13)

Háztartások,
beleértve az
NPISH-kat (4)
(S.14+S.15)

2014.1.7.

9. táblázat

Rezidensek
A hitelező szektor szerinti besorolása

1

Egyéb pénzügyi
intézmények
(S.125+…+
S.127)

S.124
S.125+…+S.127
S.128
S.129
S.13
S.14+S.15

Rezidensek

Összesen (S.2)
Összesen (S.1.)
S.11
S.121+…+S.123
Nem reziden
sek

Euroövezet a
belföld kivéte
lével

S.124
S.125+…+S.127
S.128
S.129
S.13
S.14+S.15

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

(1)
(2)
(3)
(4)

Nem PPA befek
tetési alapok (3)
(S.124)

Összesen (S.1.)
S.11
S.121+…+S.123

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

MPI-k (2)
(S.121+…+S.123)

Összesen (S.1.)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nem pénzügyi
vállalatok
(S.11)

HU

Összesen

Az adós szektor szerinti besorolása

Euroövezeten kívüli rezidensek

Az állományok, tranzakciók ls egyéb volumenváltozások tekintetében az adatkövetelmények azonosak.
Monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k, S.121+S.122+S.123).
Pénzpiaci alap (PPA; S.123).
Háztartásokat segítő nonprofit intézmények (NPISH-k, S.15).
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II. MELLÉKLET
ADATTOVÁBBÍTÁS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK RÉSZÉRE
A nemzeti központi bankok („NKB-k”) a Központi Bankok Európai Rendszere („KBER”) által biztosított eszközt alkal
mazzák, amely a KBER számítástechnikai infrastruktúrájára támaszkodik az Európai Központi Bank („EKB”) által megköve
telt statisztikai információk elektronikus továbbítására. A KBER-en belüli adatátadások a „Statistical Data and Metadata
eXchange” formátumon alapulnak. Ez a követelmény nem zárja ki a statisztikai információ EKB-val való közlésére
szolgáló egyes eltérő eszközök alkalmazását egyeztetett tartalékmegoldásként.
Az NKB-k az adatátvitel kielégítő működésének biztosítása érdekében betartják az alább felsorolt ajánlásokat:
i. Teljesség: az NKB-k minden előírt sorozatkulcsot jelentenek. A sorozatkulcsok jelentésének elmulasztása, illetve a fel
nem sorolt sorozatkulcsok jelentése hiányos adatszolgáltatásnak minősül. Amennyiben egy megfigyelés hiányzik, a
hiányt a megfelelő megfigyelési státusjelzéssel kell nyilvántartani.
ii. Az adatok számviteli azonossága és jelkonvenciója: az ellenőrzési szabályokat az NKB-knak kell végrehajtaniuk az
adatoknak az EKB részére történő továbbítását megelőzően.
Amennyiben a helyesbítések csak a sorozatkulcsok egyes részhalmazaira vonatkozóan kerülnek elvégzésre, az ellenőrzési
szabályok a jelentés egészére alkalmazandók.

2014.1.7.

Az EUR-Lex (http://new.eur-lex.europa.eu) közvetlen és ingyenes hozzáférést biztosít az Európai Unió
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További információt az Európai Unióról a http://europa.eu internetcímen találhat.
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