
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA 

(2013. június 21.) 

az Európai Központi Bank tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről 
történő befizetéséről 

(EKB/2013/20) 

(2013/362/EU) 

AZ EURÓPAI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA, 

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai 
Központi Bank Alapokmányára (a továbbiakban: a KBER 
Alapokmánya) és különösen annak 47. cikkére, 

mivel: 

(1) A KBER Alapokmányának 47. cikke előírja, hogy az elté
réssel rendelkező tagállamok nemzeti bankjának (a továb
biakban: euroövezeten kívüli NKB-k) az általuk jegyzett 
tőkét nem kell befizetniük, kivéve, ha az Általános 
Tanács az Európai Központi Bank („EKB”) jegyzett tőké
jének legalább kétharmadát és a részvényesek legalább 
felét képviselő többséggel úgy határoz, hogy az általuk 
jegyzett tőkének egy minimális százalékát be kell fizetni 
az EKB működési költségeihez történő hozzájárulásként. 

(2) Az Európai Központi Bank tőkéjének az euroövezeten 
kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befize
téséről szóló, 2010. december 13-i EKB/2010/28 hatá
rozat ( 1 ) 1. cikke előírja, hogy minden egyes euroöve
zeten kívüli NKB az EKB tőkéjére vonatkozó tőkejegyzése 
3,75 %-át fizeti be 2010. december 29-i hatállyal. 

(3) Tekintettel arra, hogy Horvátország csatlakozik az 
Európai Unióhoz, és nemzeti központi bankja, a Hrvatska 
narodna banka 2013. július 1-jén a KBER részévé válik, a 
nemzeti központi bankoknak az Európai Központi Bank 
tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről 
szóló, 2013. június 21-i EKB/2013/17 határozat ( 2 ) a 
KBER Alapokmánya 29.1. cikkével összhangban 
meghatározza az EKB tőkejegyzési kulcsát (továbbiakban: 
tőkejegyzési kulcs), illetve megállapítja a tőkejegyzési 
kulcsban az egyes nemzeti központi bankokhoz rendelt 
súlyokat (a továbbiakban: tőkejegyzésikulcs-súlyok) 2013. 
július 1-jei hatállyal. 

(4) Az EKB jegyzett tőkéje 2013. július 1-jétől 
10 825 007 069,61 EUR. 

(5) A kibővített tőkejegyzési kulcs szükségessé teszi egy 
olyan új EKB határozat elfogadását, amely 2013. július 
1-jétől hatályon kívül helyezi az EKB/2010/28 határoza
tot, illetve meghatározza az EKB tőkejegyzésének azon 
százalékarányát, amelyet az euroövezeten kívüli NKB-k 
2013. július 1-jei hatállyal kötelesek befizetni. 

(6) Az Európai Központi Bank Általános Tanácsa eljárási 
szabályzata ( 3 ) 3.5. cikkének megfelelően a Hrvatska 

narodna banka elnöke lehetőséget kapott arra, hogy e 
határozattal kapcsolatban észrevételeket nyújtson be 
annak elfogadása előtt, 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. cikk 

A jegyzett és befizetett tőke mértéke és formája 

Az egyes euroövezeten kívüli NKB-k az EKB tőkéjére vonatkozó 
tőkejegyzésük 3,75 %-át fizetik be 2013. július 1-i hatállyal. 
Figyelembe véve az EKB/2013/17 határozat 2. cikkében 
meghatározott tőkejegyzésikulcs-súlyokat, minden egyes euro
övezeten kívüli NKB összesen az alábbi táblázatban a neve 
mellett feltüntetett jegyzett és befizetett tőkeösszeggel rendelke
zik: 

(EUR) 

Euroövezeten kívüli NKB Jegyzett tőke 
2013. július 1-jén 

Befizetett tőke 
2013. július 1-jén 

Българска народна 
банка (Bolgár Nemzeti 
Bank) 

93 571 361,11 3 508 926,04 

Česká národní banka 157 384 777,79 5 901 929,17 

Danmarks National
bank 

159 712 154,31 5 989 205,79 

Hrvatska narodna 
banka 

64 354 667,03 2 413 300,01 

Latvijas Banka 29 682 169,38 1 113 081,35 

Lietuvos bankas 44 306 753,94 1 661 503,27 

Magyar Nemzeti Bank 148 735 597,14 5 577 584,89 

Narodowy Bank Polski 525 889 668,45 19 720 862,57 

Banca Națională a 
României 

264 660 597,84 9 924 772,42 

Sveriges riksbank 244 775 059,86 9 179 064,74 

Bank of England 1 562 265 020,29 58 584 938,26 

2. cikk 

A befizetett tőke módosítása 

(1) Tekintve, hogy valamennyi euroövezeten kívüli NKB (a 
Hrvatska narodna banka kivételével) már befizette az

HU 2013.7.6. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 187/25 

( 1 ) HL L 11., 2011.1.15., 56. o. 
( 2 ) Lásd e Hivatalos Lap 15. oldalát. 
( 3 ) Az Európai Központi Bank Általános Tanácsa eljárási szabályzatának 

elfogadásáról szóló, 2004. június 17-i EKB/2004/12 határozat 
(HL L 230., 2004.6.30., 61. o.).



EKB/2010/28 határozat alapján 2013. június 30-ig hatályos, az 
EKB tőkéjére vonatkozó jegyzésük 3,75 %-át, így ezek az NKB-k 
átutalják a fennmaradó összeget az EKB számára, vagy a 
különbség összegét visszakapják az EKB-tól annak érdekében, 
hogy az 1. cikk táblázatának harmadik oszlopában szereplő 
összegek befizetése teljesüljön. 

(2) A Hrvatska narodna banka köteles átutalni az 1. cikk 
táblázatának harmadik oszlopában a neve mellett feltüntetett 
összeget. 

(3) Az e cikk szerinti valamennyi átutalás az Európai 
Központi Bank tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok 
közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról 
szóló szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 21-i 
EKB/2013/18 határozat ( 1 ) alapján történik. 

3. cikk 

Hatálybalépés és hatályon kívül helyezés 

(1) Ez a határozat 2013. július 1-jén lép hatályba. 

(2) Az EKB/2010/28 határozat 2013. július 1-jén hatályát 
veszti. 

(3) Az EKB/2010/28 határozatra való hivatkozásokat az erre 
a határozatra való hivatkozásként kell értelmezni. 

Kelt Frankfurt am Mainban, 2013. június 21-én. 

az EKB elnöke 

Mario DRAGHI

HU L 187/26 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.7.6. 

( 1 ) Lásd e Hivatalos Lap 17. oldalát.
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