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▼B
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA
(2002. november 21.)
az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra
vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről
(EKB/2002/7)
(2002/967/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank alapokmányára és különösen annak 5. cikke (1) és (2)
bekezdésére, 12. cikke (1) bekezdésére és 14. cikke (3) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az Európai Központi Bank (EKB) feladatainak teljesítéséhez
átfogó és megbízható negyedéves pénzügyi elszámolásokra van
szükség az euro-övezeti intézményi szektorokra és a világ többi
részére vonatkozóan.

(2)

Az Alapokmány 5.1. cikke értelmében az EKB a nemzeti
központi bankok (NKB-k) közreműködésével összegyűjti az illetékes nemzeti hatóságoktól vagy közvetlenül a gazdasági szereplőktől a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) feladatainak végrehajtásához szükséges statisztikai információkat. Az
5.2. cikk úgy rendelkezik, hogy az Alapokmány 5.1. cikkben
előírt feladatokat – a lehetséges mértékben – az NKB-k látják el.

(3)

Az EKB euro-övezeti negyedéves pénzügyi elszámolásokra
vonatkozó statisztikai követelményeinek teljesítéséhez szükséges
információ egy részét az NKB-kon kívüli illetékes nemzeti hatóságok állítják össze. Ezért az ezen iránymutatásban előírt
feladatok végrehajtásához együttműködés szükséges a KBER és
az illetékes nemzeti hatóságok között, összhangban az Alapokmány 5.1. cikkével, valamint az Európai Központi Bank által
végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i
2533/98/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikkével.

(4)

A koherencia érdekében az EKB euro-övezeti negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó követelményeinek a lehető legteljesebb mértékben a legutóbb a 359/2002/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelettel (2) módosított, a Közösségben a nemzeti és
regionális számlák európai rendszeréről szóló, 1996. június 25-i
2223/96/EK tanácsi rendeletben (3) (a továbbiakban: ESA 95)
megállapított közösségi statisztikai előírásokon kell alapulniuk.

(5)

A pénzügyi elszámolások különféle statisztikákból származnak,
és a negyedéves adatok egy része becslés. Az e statisztikai adatgyűjtési rendszerek és azok forrásainak meglévő korlátaira tekintettel indokolttá válhat az ezen iránymutatástól való eltérések
engedélyezése, a megbízható becslésen alapuló adatkör kivételével.

(6)

Az NKB-k a KBER feladatainak gyakorlásához szükséges
mértékben közölnek bizalmas jellegű statisztikai információkat
az EKB-val. A titoktartási rendet a 2533/98/EK rendelet
8. cikke, valamint az EKB által az NKB-k segítségével össze-

(1) HL L 318., 1998.11.27., 8. o.
(2) HL L 58., 2002.2.28., 1. o.
(3) HL L 310., 1996.11.30., 1. o.
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gyűjtött egyéni statisztikai információ titkossága védelmének
közös szabályairól és minimumkövetelményeiről szóló,
1998. december 22-i EKB/1998/NP28 iránymutatás (1) állapítja
meg.
(7)

Eljárást kell létrehozni ezen iránymutatás mellékleteinek hatékony
technikai módosítására, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem
változtatnak a mögöttes koncepcionális kereten és nem érintik az
adatszolgáltatás terhét. Az eljárás során figyelemmel kell lenni a
KBER Statisztikai Bizottságának véleményére. Az NKB-k a
statisztikai bizottság útján tehetnek javaslatokat a mellékletek
ilyen jellegű technikai módosítására.

(8)

Az Alapokmány 12.1 cikkével és 14.3 cikkével összhangban az
EKB iránymutatásai a közösségi jog szerves részét képezik,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

▼M1
1. cikk
Fogalommeghatározások
Ezen iránymutatás alkalmazásában:
1. a „részt vevő tagállam” olyan tagállam, amely az Európai Közösséget
létrehozó szerződéssel összhangban elfogadta az eurót;
2. az „új részt vevő tagállam” olyan tagállam, amely az ezen iránymutatás hatálybalépését követően válik részt vevő tagállammá;
3. az „euro-övezet” a részt vevő tagállamok gazdasági területe és az
EKB.
2. cikk
Az NKB-k statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségei
(1)
Az NKB-k naptári negyedévenkénti gyakorisággal szolgáltatnak
adatokat az EKB részére a befektetett pénzügyi eszközökről és a pénzügyi kötelezettségekről az I. mellékletben meghatározottak szerint.
Amennyiben az I. melléklet másként nem rendelkezik, az adatok megfelelnek az ESA 95 alapelveinek és fogalommeghatározásainak. Az
adatokat nem kell szezonálisan kiigazítani, illetve nem kell a munkanapok számával korrigálni. Ha nem állnak rendelkezésre olyan forrásadatok, amelyekből egyes pénzügyi eszközökre vagy kötelezettségekre
vonatkozó adatok származtathatóak, az NKB-k az euro-övezeti összesítéshez megadják a legjobb becsléseiket. Az NKB-k külön továbbítják
az adatokat az S.123 és S.124 intézményi alszektorokra, vagy – ha nem
tudnak külön adatokat összeállítani – az S.123+S.124 intézményi
alszektorokra együttesen továbbítanak adatokat.
(2)
Az I. melléklet 1. és 2. táblázatában meghatározott adatok továbbítása 2006 áprilisában kezdődik. Az I. melléklet 3–5. táblázatában
meghatározott adatok továbbítása 2008 áprilisában kezdődik.
(3)
A részt vevő tagállamok NKB-jaira az alábbi adatszolgáltatási
követelmények vonatkoznak:
a) Az intézményi szektorok és a fő intézményi alszektorok (S.11,
S.121+122, S.123, S.124, S.125, S.13 és S.14+15), valamint a
külföld (S.2) tekintetében az I. melléklet 1. és 2. táblázatában meghatározott minden adat – az ügyfélszektor információk kivételével – az
alábbi időszakra vonatkozik:
(1) Az Európai Központi Bank egyes jogi aktusainak és eszközeinek közzétételéről szóló, 2000. november 10-i EKB/2000/12 határozat III. mellékleteként
tették közzé (HL L 55., 2001.2.24., 72. o.).

2002O0007 — HU — 01.10.2008 — 004.001 — 4
▼M1
i. az állományok vonatkozásában 1997 negyedik negyedévétől azon
negyedévig, amelyre az adatközlés vonatkozik;
és
ii. a tranzakciók vonatkozásában 1998 első negyedévétől azon
negyedévig, amelyre az adatközlés vonatkozik.
b) Az intézményi szektorok és a fő intézményi alszektorok (S.11,
S.121+122, S.123, S.124, S.125, S.13 és S.14+15), valamint a
külföld (S.2) tekintetében az I. melléklet 1–5. táblázatában meghatározottak szerint az ügyfélszektor információi az alábbi időszakra
vonatkoznak:
i. az állományok vonatkozásában 1998 negyedik negyedévétől azon
negyedévig, amelyre az adatközlés vonatkozik;
és
ii. a tranzakciók vonatkozásában 1999 első negyedévétől azon
negyedévig, amelyre az adatközlés vonatkozik.
c) Az államháztartási alszektorok (S.1311, S.1312, S.1313 és S.1314)
vonatkozásában az I. melléklet 1. és 2. táblázatában részletezett
adatok az alábbi időszakra vonatkoznak:
i. az állományok vonatkozásában 1998 negyedik negyedévétől azon
negyedévig, amelyre az adatközlés vonatkozik;
és
ii. a tranzakciók vonatkozásában 1999 első negyedévétől azon
negyedévig, amelyre az adatközlés vonatkozik.
d) Az I. melléklet 3–5. táblázatában a „Más részt vevő tagállamok
rezidensei” ügyfélszektornak és az I. melléklet 1. táblázatának 36.
sorában „Az euro-övezeti MPI-k által kibocsátott pénzpiaci befektetési jegyek” tétel vonatkozásában a kibocsátó szektornak tartalmaznia
kell az új részt vevő tagállamokat lefedő adatokat. Az egyes új részt
vevő tagállamokra vonatkozó adatokat a kérdéses tagállam részt
vevő tagállammá válását követő első negyedévtől az alábbiak szerint
kell feltüntetni:
i. amennyiben az új részt vevő tagállam 1999-ben EU-tagállam volt,
legalább az 1999 első negyedévéig visszanyúló adatokat;
és
ii. amennyiben az új részt vevő tagállam 1999-ben nem volt EUtagállam, azon év első negyedévéig visszanyúló adatokat,
amelyben a tagállam az EU-hoz csatlakozott.
(4)
Az új részt vevő tagállamok NKB-jaira vonatkozó adatszolgáltatási követelmények a (3) bekezdéstől eltérve az alábbiak:
a) Azon új részt vevő tagállamok esetében, amelyek 1999-ben EUtagállamok voltak, a pénzügyi eszközökre és kötelezettségekre vonatkozó, az I. melléklet 1–5. táblázatában részletezett adatoknak le kell
fedniük az 1999 első negyedévétől azon negyedévig tartó időszakot,
amelyre az adatközlés vonatkozik.
b) Azon új részt vevő tagállamok esetében, amelyek 1999-ben nem
voltak EU-tagállamok, a pénzügyi eszközökre és kötelezettségekre
vonatkozó, az I. melléklet 1–5. táblázatában részletezett adatoknak
le kell fedniük azon év első negyedévétől, amelyben az adott
tagállam az EU-hoz csatlakozott, azon negyedévig tartó időszakot,
amelyre az adatközlés vonatkozik.
c) Az I. melléklet 3–5. táblázatában a „Más részt vevő tagállamok
rezidensei” ügyfélszektornak és az I. melléklet 1. táblázatának 36.
sorában „Az euro-övezeti MPI-k által kibocsátott pénzpiaci befektetési jegyek” tétel vonatkozásában a kibocsátó szektornak tartalmaznia
kell a többi új részt vevő tagállamot lefedő adatokat. Az összes többi
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új részt vevő tagállamra vonatkozó adatokat az adott tagállam részt
vevő tagállammá válását követő első negyedévtől kell feltüntetni. A
pontos adatszolgáltatási követelményeket a KBER Statisztikai Bizottsága határozza meg, a (3) bekezdés d) pontjában megállapított adatszolgáltatási követelményeknek megfelelően.
(5)
A (3) bekezdés d) pontja és a (4) bekezdés c) pontja hatálya alá
tartozó minden adat szolgáltatása történhet legjobb becslési alapon.
(6)
Az adatokhoz csatolni kell a legutolsó negyedév egyes jelentősebb eseményeire és a helyesbítések okaira vonatkozó magyarázatokat,
ha az ilyen jelentősebb eseményekből és helyesbítésekből eredő adatváltozások euro-övezeti negyedéves GDP-re gyakorolt hatása eléri a
0,2 %-ot, vagy ha az EKB kéri be ezen információkat.
▼B
3. cikk
Az EKB statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségei
Az EKB közli az NKB-kal az általa összeállított és havi közlönyében
közzétett euro-övezeti negyedéves pénzügyi elszámolásokat.
4. cikk
Határidők
▼M1
(1)
A 2. cikkben meghatározott adatokat és egyéb információt az
azon negyedév végétől számított 110 naptári napon belül közlik az
EKB-val, amelyre az adatok vonatkoznak.
▼B
(2)
A 3. cikkben meghatározott adatokat az EKB legkésőbb az azt
követő első munkanapján közli az NKB-kkal, hogy az adatokat közzététel céljából véglegesítette.
5. cikk
Együttműködés az illetékes nemzeti hatóságokkal
(1)
Amennyiben az adatok egy részének vagy egészének, illetve a
2. cikkben meghatározott információnak az NKB-kon kívüli, illetékes
nemzeti hatóságok a forrásai, az NKB-k megfelelő együttműködési
módok létrehozására törekednek ezekkel a hatóságokkal az adatátvitel
olyan állandó szerkezetének biztosítása érdekében, amely eleget tesz az
EKB előírásainak és követelményeinek, hacsak e célkitűzés a nemzeti
jogalkotás alapján már meg nem valósult.
(2)
Amennyiben ezen együttműködés folyamán egy NKB nem tud
eleget tenni a 2. és a 4. cikkben megállapított követelményeknek, mivel
az illetékes nemzeti hatóság nem látta el az NKB-t a szükséges információval, az EKB és az NKB megtárgyalja az érintett hatósággal az
információ rendelkezésére bocsátásának módját.
6. cikk
Adatátviteli és kódolási szabványok
Az NKB-k és az EKB a II. mellékletben meghatározott szabványokat
alkalmazzák a 2. és a 3. cikkben meghatározott adatok átviteléhez és
kódolásához. Ez a követelmény nem zárja ki a statisztikai információ
EKB-val való közlésére szolgáló egyes eltérő eszközök alkalmazását
egyeztetett tartalékmegoldásként.
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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 euro-övezeti negyedéves pénzügyi mérlegek minőségéről.
(3)
A jelentés kiterjed legalább az adatok körére, arra, hogy milyen
mértékben felelnek meg az idevágó fogalommeghatározásoknak, valamint a helyesbítések hatásának mértékére.
8. cikk
Eltérések
(1)
Az EKB Kormányzótanácsa eltéréseket engedélyez azon NKB-k
részére, amelyek nem képesek megfelelni a 2. cikkben megállapított
követelményeknek. Az engedélyezett eltéréseket a III. melléklet sorolja
fel.
(2)
Azok az NKB-k, amelyek engedélyt kaptak határozott időtartamú
eltérésre, évente tájékoztatják az EKB-t az általuk hozandó intézkedésekről annak érdekében, hogy maradéktalanul megfeleljenek az adatszolgáltatási követelményeknek.
(3)

Az EKB Kormányzótanácsa évente felülvizsgálja az eltéréseket.
9. cikk
Egyszerűsített módosítási eljárás

Az EKB Igazgatósága, figyelembe véve a statisztikai bizottság véleményét, jogosult technikai módosítások végrehajtására ezen iránymutatás
mellékleteiben, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatnak a
mögöttes koncepcionális kereten, és nincsenek kihatással az adatszolgáltatás terhére.
10. cikk
Záró rendelkezések
(1)
Ennek az iránymutatásnak a részes tagállamok NKB-i a
címzettjei.
(2)
Ez az iránymutatás az elfogadását követő két nap elteltével lép
hatályba.
(3)
Ezt az iránymutatást az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában
ki kell hirdetni.

▼M1

Fizetőeszköz
(AF.21)

Betétek
AF.29)

Rezidenseknél
lyezett (S.1)

3

4

5

elhe-

+

Készpénz és betétek
(AF.2)

2

(AF.22

Monetáris arany és
különleges lehívási
jogok (SDR) (AF.1)

1

Pénzügyi instrumentum
Az adós szektor szerinti/
területi besorolása

B

C

Monetáris
Nem pénz- pénzügyi
Teljes
gazdaság ügyi válla- intézmények
latok
(S.1.)
(MPI-k)
(NPV-k)
(S.121+S.11
S.122)

A

E

G

H

I

A hitelező szektor szerinti besorolása

F

J

EPK-k és
pénzügyi
Pénzügyi BiztosítóEgyéb
kiegészítő
társaságok
Államháztevékeny- pénzügyi kiegészítő
Központi Tartományi
közvetítők, tevékeny- és nyugdítartás
séget
jalapok
kormányzat kormányzat
ségeket
kivéve
(S.13)
végző
(BTNYA(S.1311)
(S.1312)
végző
vállalatok BTNYA-k
vállalatok k) (S.125)
(EPK-k)
(S.123+S.124) (*) (S.123) (*) (S.124) (*)

D

Helyi
önkormányzat
(S.1313)

K

Társadalombiztosítási alapok
(S.1314)

L

Háztartások és
NPISHk (3)
(S.14+S.15)

M

Külföld
(S.2)

N

Állományok (AF) és tranzakciók (F) (2)

Pénzügyi eszközök – nem konszolidált alapon, az államháztartási alszektorok (S.1311, S.1312, S.1313 és S.1314) pénzügyi eszközei kivételével, amelyeket konszolidált alapon
jelentenek (1)

1. táblázat

ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

I. MELLÉKLET
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MPI-knél elhelyezett
(S.121+S.122)

Nem MPI-knél elhelyezett

Nem rezidenseknél
elhelyezett (S.2)

Rövid
lejáratú
értékpapírok
(AF.331)

NPV-k által kibocsátott (S.11)

Pénzügyi vállalatok
által
kibocsátott
(S.12)

BTNYA-k által kibocsátott (S.125)

Nem rezidensek által
kibocsátott (S.2)

Hosszú
lejáratú
értékpapírok
(AF.332)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N
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Pénzügyi vállalatok
által
kibocsátott
(S.12)

BTNYA-k által kibocsátott (S.125)

Nem rezidensek által
kibocsátott (S.2)

Pénzügyi
derivatívák (AF.34)

Rövid
lejáratú
hitelek (AF.41)

NPV-knek
(S.11)

BTNYA-knak
tott (S.125)

Háztartásoknak
és
NPISH-knak (3) nyújtott (S.14+S.15)

Hosszú
lejáratú
hitelek (AF.42)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

nyúj-

nyújtott

NPV-k által kibocsátott (S.11)

15

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

2002O0007 — HU — 01.10.2008 — 004.001 — 9

▼M1

Háztartásoknak
és
NPISH-knak (3) nyújtott (S.14+S.15)

Részvények és egyéb
tulajdonosi követelések (AF.5)

NPV-k által kibocsátott (S.11)

Pénzügyi vállalatok
által
kibocsátott
(S.12)

BTNYA-k által kibocsátott (S.125)

Nem rezidensek által
kibocsátott (S.2)

Jegyzett részvények
(AF.511)

27

28

29

30

31

32

33

nyúj-

BTNYA-knak
tott (S.125)

26

nyújtott

NPV-knek
(S.11)

25

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N
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Az
euro-övezeti
MPI-k által kibocsátott pénzpiaci befektetési jegyek

A háztartások nettó
részesedése az életbiztosítási tartalékokból és a nyugdíjalapok tartalékaiból
(AF.61)

A háztartások nettó
részesedése az életbiztosítási tartalékokból (AF.611)

A háztartások nettó
részesedése a nyugdíjalapok tartalékaiból (AF.612)

Előre
befizetett
biztosítási díjak és
függő károk tartalékai (AF.62)

Egyéb követelések/
kötelezettségek
(AF.7)

36

37

38

39

40

41

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Az ESA 95 kódok használatosak az intézményi szektorok (lásd az ESA 95 2. fejezetét), a pénzügyi tranzakciók (lásd az ESA 95 5. fejezetét) és az állományok (lásd az ESA 95 7. fejezetét) besorolására.
Az állományok és tranzakciók tekintetében az adatkövetelmények azonosak, a külföld vonatkozásában eszközként megjelenő monetáris arany és az SDR (AF.1) kivételével, amelyek csak tranzakciók esetében
szükségesek.
3
( ) NPISH-k: háztartásokat segítő nonprofit intézmények (S.15).
(*) A 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően az NKB-k külön továbbítják az adatokat az S.123 és S.124 intézményi alszektorokra, vagy – ha nem tudnak külön adatokat összeállítani – az S.123+S.124 intézményi
alszektorokra együttesen továbbítanak adatokat.

(1)
(2)

Befektetési
(AF.52)

35

jegyek

Nem jegyzett részvények és egyéb tulajdonosi követelések
(AF.512+AF.513)

34

A
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Betétek
AF.29)

Rövid
lejáratú
értékpapírok
(AF.331)

Hosszú
lejáratú
értékpapírok
(AF.332)

Pénzügyi
derivatívák (AF.34)

3

4

5

6

+

Fizetőeszköz
(AF.21)

2

(AF.22

Készpénz és betétek
(AF.2)

1

Pénzügyi instrumentum
A hitelező szektor
szerinti/területi besorolása

B

C

Monetáris
Nem pénz- pénzügyi
Teljes
gazdaság ügyi válla- intézmények
latok
(S.1.)
(MPI-k)
(NPV-k)
(S.121+S.11
S.122)

A

E

F

G

H

I

J

Biztosítótársaságok
Államházés nyugdíKözponti Tartományi
tartás
jalapok
kormányzat kormányzat
(S.13)
(BTNYA(S.1312)
(S.1311)
k) (S.125)

Az adós szektor szerinti besorolása

EPK-k és
pénzügyi
Pénzügyi
Egyéb
kiegészítő
tevékeny- pénzügyi kiegészítő
közvetítők, tevékenyséséget
geket
kivéve
végző
végző
vállalatok BTNYA-k
vállalatok
(EPK-k)
(S.123+S.124) (*) (S.123) (*) (S.124) (*)

D

Helyi
önkormányzat
(S.1313)

K

Társadalombiztosítási alapok
(S.1314)

L

Háztartások és
NPISHk ( 3)
(S.14+S.15)

M

Külföld
(S.2)

N

Állományok (AF) és tranzakciók (F) (2)

Források – nem konszolidált alapon, az államháztartási alszektorok (S.1311, S.1312, S.1313 és S.1314) forrásai kivételével, amelyeket konszolidált alapon jelentenek (1)

2. táblázat
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Rezidensek
nyújtott (S.1)

MPI-k által nyújtott
(S.121+S.12)

Nem MPI-k
nyújtott

BTNYA-k által nyújtott (S.125)

Nem rezidensek által
nyújtott (S.2)

Hosszú
lejáratú
hitelek (AF.42)

Rezidensek
nyújtott (S.1)

MPI-k által nyújtott
(S.121+S.122)

Nem MPI-k
nyújtott

8

9

10

11

12

13

14

15

16

által

által

által

által

Rövid
lejáratú
hitelek (AF.41)

7

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N
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Nem rezidensek által
nyújtott (S.2)

Részvények és egyéb
tulajdonosi követelések (AF.5)

Jegyzett részvények
(AF.511)

Nem jegyzett részvények és egyéb tulajdonosi követelések
(AF.512+AF.513)

Befektetési
(AF.52)

A háztartások nettó
részesedése az életbiztosítási tartalékokból és a nyugdíjalapok tartalékaiból
(AF.61)

A háztartások nettó
részesedése az életbiztosítási tartalékokból (AF.611)

18

19

20

21

22

23

24

jegyek

BTNYA-k által nyújtott (S.125)

17

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N
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Egyéb követelések/
kötelezettségek
(AF.7)

Nettó
pénzügyi
eszközök (4)

27

28

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Az ESA 95 kódok használatosak az intézményi szektorok (lásd az ESA 95 2. fejezetét), a pénzügyi tranzakciók (lásd az ESA 95 5. fejezetét) és az állományok (lásd az ESA 95 7. fejezetét) besorolására.
Az állományok és tranzakciók tekintetében az adatkövetelmények azonosak.
NPISH: háztartásokat segítő nonprofit intézmények (S.15).
Vagy tranzakciók esetében a nettó hitelnyújtás/nettó hitelfelvétel.
A 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően az NKB-k külön továbbítják az adatokat az S.123 és S.124 intézményi alszektorokra, vagy – ha nem tudnak külön adatokat összeállítani – az S.123+S.124 intézményi
alszektorokra együttesen továbbítanak adatokat.

Előre
befizetett
biztosítási díjak és
függő károk tartalékai (AF.62)

26

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

A háztartások nettó
részesedése a nyugdíjalapok tartalékaiból (AF.612)

25

A
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S.124 (*)

S.125
S.13

6

7
8

Összesen

Összesen

B

S.11

C

E

Rezidensek

F

G

H

S.123S.121S.123 - S.124 +S.12S.125
+S.122
(*)
(*)
4 (*)

D

S.13

I

K

L

Összesen
S.14+ÖsszesS.15
en

J

S.11

M

P

Q

Nem rezidensek

O

R

S.121- S.123+S.12- +S.124 (*)
2
S.123 (*)

S.124 (*)

S.125

Más részt vevő tagállamok rezidensei

N

S.13

S

S.14+S.15

T

Euroövezeten
kívüli
rezidensek

U

Állományok (AF.22+AF.29) és tranzakciók (F.22+F.29) (1) (2)

(1) Az ESA 95 kódok használatosak az intézményi szektorok (lásd az ESA 95 2. fejezetét), a pénzügyi tranzakciók (lásd az ESA 95 5. fejezetét) és az állományok (lásd az ESA 95 7. fejezetét) besorolására.
(2) Az állományok és tranzakciók tekintetében az adatkövetelmények azonosak.
(*) A 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően az NKB-k külön továbbítják az adatokat az S.123 és S.124 intézményi alszektorokra, vagy – ha nem tudnak külön adatokat összeállítani – az S.123+S.124 intézményi
alszektorokra együttesen továbbítanak adatokat.

S.123 (*)

S.123+S.124 (*)

4

5

S.121+S.122

3

Rezidensek

Összesen
S.11

Adós

1
2

Hitelező

A

Nem konszolidált betétek

3. táblázat
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Összesen
S.11
S.121+S.122
S.123+S.124 (*)
Rezidensek
S.123 (*)
S.124 (*)
S.125
S.13
S.14+S.15
Összesen
Összesen
S.11
S.121+S.122
Más részt
S.123+vevő tagálS.124 (*)
Nem rezidensek
lamok reziS.123 (*)
densei
S.124 (*)
S.125
S.13
S.14+S.15
Euro-övezeten kívüli
rezidensek

Összesen

Adós
Összesen

S.11

B

S.121+S.122

C

S.123+S.124 (*)

D

E

S.123 (*)

Rezidensek
S.124 (*)

F

S.125

G

S.13

H

S.14+S.15

I

Állományok (AF.41) és tranzakciók (F.41) (1) (2)

(1) Az ESA 95 kódok használatosak az intézményi szektorok (lásd az ESA 95 2. fejezetét), a pénzügyi tranzakciók (lásd az ESA 95 5. fejezetét) és az állományok (lásd az ESA 95 7. fejezetét) besorolására.
(2) Az állományok és tranzakciók tekintetében az adatkövetelmények azonosak.
(*) A 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően az NKB-k külön továbbítják az adatokat az S.123 és S.124 intézményi alszektorokra, vagy – ha nem tudnak külön adatokat összeállítani – az S.123+S.124 intézményi
alszektorokra együttesen továbbítanak adatokat.

16
17
18
19
20
21

15

6
7
8
9
10
11
12
13
14

5

1
2
3
4

Hitelező

A

Nem konszolidált rövid lejáratú hitelek

4. táblázat
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Összesen
S.11
S.121+S.122
S.123+S.124 (*)
Rezidensek
S.123 (*)
S.124 (*)
S.125
S.13
S.14+S.15
Összesen
Összesen
S.11
S.121+S.122
Más részt
S.123+vevő tagálS.124 (*)
Nem rezidensek
lamok reziS.123 (*)
densei
S.124 (*)
S.125
S.13
S.14+S.15
Euro-övezeten kívüli
rezidensek

Összesen

Adós
Összesen

S.11

B

S.121+S.122

C

S.123+S.124 (*)

D

E

S.123 (*)

Rezidensek
S.124 (*)

F

S.125

G

S.13

H

S.14+S.15

I

Állományok (AF.42) és tranzakciók (F, 42) (1) (2)

(1) Az ESA 95 kódok használatosak az intézményi szektorok (lásd az ESA 95 2. fejezetét), a pénzügyi tranzakciók (lásd az ESA 95 5. fejezetét) és az állományok (lásd az ESA 95 7. fejezetét) besorolására.
(2) Az állományok és tranzakciók tekintetében az adatkövetelmények azonosak.
(*) A 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően az NKB-k külön továbbítják az adatokat az S.123 és S.124 intézményi alszektorokra, vagy – ha nem tudnak külön adatokat összeállítani – az S.123+S.124 intézményi
alszektorokra együttesen továbbítanak adatokat.

16
17
18
19
20
21

15

6
7
8
9
10
11
12
13
14

5

1
2
3
4

Hitelező

A

Nem konszolidált hosszú lejáratú hitelek

5. táblázat
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II. MELLÉKLET
Adatátviteli és kódolási szabványok
A statisztikai információk 2. cikkben meghatározott elektronikus átviteléhez az
NKB-k a KBER által biztosított eszközt alkalmazzák, amely az „ESCB-Net”
távközlési hálózatra támaszkodik. Az ilyen statisztikai információcserére kidolgozott üzenetformátum a „Gesmes/TS” formátum. Az egyes idősorok kódolása az
Integrált Nemzeti Számlák (IEA) alább látható jelkulcscsaládjának alkalmazásával történik.
IEA-jelkulcscsalád
Szám

Megnevezés

Leírás

Kódjegyzék

1

Gyakoriság

A közölt sor gyakoriságát jelöli

CL_FREQ

2

Referenciaterület

Az adatszolgáltató tagállam alfanumerikus kétjegyű ISO országkódja

CL_AREA_EE

3

Kiigazítási mutató

Azt mutatja, hogy sor került-e
bármiféle, például szezonális és/
vagy munkanapot érintő kiigazításra az idősor tekintetében

CL_ADJUSTMENT

4

Értékelés

Információt nyújt az árfolyam-értékelésről

CL_ESA95TP_PRICE

5

Tranzakciók

Meghatározza
az
elszámolás
típusát (azaz mérlegek, pénzügyi
tranzakciók és egyéb áramlások)

CL_ESA95TP_TRANS

6

Eszköz

A pénzügyi eszköz- vagy forráskategóriát jelöli

CL_ESA95TP_ASSET

7

Szektor

Az adatszolgáltató
szektort jelöli

CL_ESA95TP_SECTOR

8

Ügyfél területe

Az ügyfélszektor területi illetékesség szerinti besorolása azonosítja

CL_AREA_EE

9

Ügyfélszektor

Az ügyfél intézményi szektorát
azonosítja

CL_ESA95TP_SECTOR

10

Terhelés/jóváírás

Azonosítja az eszközök vagy kötelezettségek változásait

CL_ESA95TP_DC_AL

11

Konszolidálás

A konszolidációs állapotot jelzi

CL_ESA95TP_CONS

12

Címlet

Mértékegység

CL_ESA95TP_DENOM

13

Utójel

Az EKB/2002/7 iránymutatásban
szereplő táblázatokat azonosítja

CL_ESA95TP_SUFFIX

intézményi
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III. MELLÉKLET
AZ

I.

MELLÉKLET

1–5. TÁBLÁZATÁBAN FELSOROLT
KAPCSOLATOS ELTÉRÉSEK (1)

IDŐSOROKKAL

1. Jelenlegi adatok (2)

Táblázat/sor/oszlop

Az idősor megnevezése

Az adatátvitel első
napja (3)

BELGIUM
3/3-6/L-U

Nem rezidensek MPI-knél, az EPK+PKTV-knél,
az EPK-knál és PKTV-knál elhelyezett betétei,
ügyfélszektor és terület szerinti bontásban

3/7/L, U

Nem rezidensek BTNYA-knál elhelyezett betétei,
az ügyfélterület szerinti bontásban

4/12, 13, 15-21/A-H

A teljes gazdaság, az NPV-k, MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k és ÁH által nem rezidenseknek nyújtott rövid lejáratú hitelek, ügyfélszektor és terület
szerinti bontásban

5/12-21/A-H

2008 negyedik
negyedéve

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, és ÁH által nem rezidenseknek nyújtott hosszú lejáratú hitelek, ügyfélszektor és
terület szerinti bontásban

NÉMETORSZÁG
1/9, 14/B, H, M

Az NPV-k, az ÁH és a H+NPISH-k birtokában
lévő rövid és hosszú lejáratú értékpapírok

1/33/B, H, M

Az NPV-k, az ÁH és a H+NPISH-k birtokában
lévő, jegyzett részvények

1/33/N

A külföld birtokában lévő jegyzett részvények

1/34/A, B, H, M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az ÁH, a
H+NPISH-k és a külföld birtokában lévő nem
jegyzett részvények és egyéb tulajdonosi követelések

1/37/N

A háztartások külföld által tartott nettó részesedése az életbiztosítási tartalékaiban és a nyugdíjpénztárak tartalékaiban

1/38, 39/M

A háztartások nettó részesedése a H+NPISH-k
által tartott életbiztosítási tartalékokból & a
háztartások nettó részesedése a nyugdíjpénztárak
H+NPISH-k által tartott tartalékaiból

1/38, 39/N

A háztartások nettó részesedése a külföld által
tartott életbiztosítási tartalékokban & a háztartások nettó részesedése a nyugdíjpénztárak
külföld által tartott tartalékaiban

2/20/N

A külföld által kibocsátott és a teljes gazdaság
birtokában lévő jegyzett részvények

2006 harmadik
negyedéve

2008 negyedik
negyedéve

_____________
(1) Rövidítések: NPV-k = nem pénzügyi vállalatok (S.11); MPI-k = monetáris pénzügyi intézmények
(S.121+122); EPK+PKTV-k = egyéb pénzügyi közvetítők (kivéve biztosítótársaságokat és
nyugdíjalapokat) és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végző vállalatok (S.123+S.124); EPK-k = egyéb
pénzügyi közvetítők (kivéve biztosítótársaságokat és nyugdíjalapokat) (S.123); PKTV-k = pénzügyi kiegészítő tevékenységet végző vállalatok (S.124); BTNYA-k = biztosítótársaságok és nyugdíjalapok (S.125); ÁH
= államháztartás (S.13); KK = központi kormányzat (S.1311); TK = tartományi kormányzat (S.1312); HÖK
= helyi önkormányzat (S.1313); TA = társadalombiztosítási alapok (S.1314); H+NPISH-k = háztartások és
háztartásokat segítő nonprofit intézmények (S.14+S.15); külföld = külföld (S.2); SDR = különleges lehívási
jogok.
(2) A jelenlegi adatokra vonatkozó eltérések automatikusan vonatkoznak a visszamenőleges adatokra is.
(3) A negyedévek ebben az oszlopban azon negyedévet jelölik, amelyben az első adatátvitelre sor kerül. Az első
adatátvitel ideje a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott késleltetéstől függ.

2002O0007 — HU — 01.10.2008 — 004.001 — 21
▼M1
Táblázat/sor/oszlop

Az idősor megnevezése

2/21/N

A teljes gazdaság birtokában lévő nem jegyzett
részvények és egyéb tulajdonosi követelések

2/23-25/N

A háztartások külföld kötelezettségeként fennálló
nettó részesedése az életbiztosítási és nyugdíjbiztosítási tartalékokban

2/26/N

A külföld kötelezettségeként fennálló biztosítási
díjelőlegek és függő károk tartalékai

4/3-21/B, H

Az NPV-k és az ÁH által rezidenseknek nem
rezidenseknek nyújtott rövid lejáratú hitelek,
ügyfélszektor és terület szerinti bontásban

4/12-21/G

A BTNYA-k által nem rezidenseknek nyújtott
rövid lejáratú hitelek, ügyfélszektor és terület
szerinti bontásban

5/3-21/B, H

Az NPV-k és ÁH által rezidenseknek és nem
rezidenseknek nyújtott hosszú lejáratú hitelek,
ügyfélszektor és terület szerinti bontásban

5/12-21/G

A BTNYA-k által nem rezidenseknek nyújtott
hosszú lejáratú hitelek, ügyfélszektor és terület
szerinti bontásban

Az adatátvitel első
napja (3)

2008 negyedik
negyedéve

SPANYOLORSZÁG
1/19/A-E, G, N

2/6/A, C, D, F, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a BTNYA-k és a
külföld eszközeként tartott pénzügyi derivatívák
A teljes gazdaság, az MPI-k, az EPK+PKTV-k, a
PKTV-k és a külföld kötelezettségeként fennálló
pénzügyi derivatívák

2007 második
negyedéve

FRANCIAORSZÁG
1/36/A-H, M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, BTNYAk, az ÁH, a H+NPISH-k és a külföld birtokában
lévő, euro-övezeti MPI-k által kibocsátott pénzpiaci befektetési jegyek

2008 negyedik
negyedéve

A rezidensek által a teljes gazdaságnak, az NPVknek, az EPK+PKTV-knak, a PKTV-knak, a
BTNYA-knak és a H+NPISH-knak nyújtott
rövid lejáratú hitelek

2008 negyedik
negyedéve

2/9/F

Az MPI-k által PKTV-knak nyújtott rövid lejáratú hitelek

2008 negyedik
negyedéve

2/10/A, B, D, F, G. M

A nem MPI-k által a teljes gazdaságnak, az NPVknek, az EPK+PKTV-knak, a PKTV-knak, a
BTNYA-knak, és a H+NPISH-knak nyújtott
rövid lejáratú hitelek

2008 negyedik
negyedéve

2/12/A, D, F

A nem rezidensek által a teljes gazdaságnak, az
EPK+PKTV-knak és a PKTV-knak nyújtott rövid
lejáratú hitelek

2008 negyedik
negyedéve

2/14/A, B, D, F, G, M

A rezidensek által a teljes gazdaságnak, az NPVknek, az EPK+PKTV-knak, a PKTV-knak, a
BTNYA-knak és a H+NPISH-knak nyújtott
hosszú lejáratú hitelek

2008 negyedik
negyedéve

2/8/A, B, D, F, G, M
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2/15/F

A MPI-k által a PKTV-knak nyújtott hosszú lejáratú hitelek

2008 negyedik
negyedéve

2/16/A, B, D, F, G, M

A nem MPI-k által a teljes gazdaságnak, NPVknak, az EPK+PKTV-knak, a PKTV-knak, a
BTNYA-knak és a H+NPISH-nak nyújtott hosszú
lejáratú hitelek

2008 negyedik
negyedéve

2/18/A, D, F

A nem rezidensek által a teljes gazdaságnak, az
EPK+PKTV-knak és a PKTV-knak nyújtott
hosszú lejáratú hitelek

2008 negyedik
negyedéve

3/4/L-O, R-U

Az EPK+PKTV-knél más nem részt vevő tagállamok rezidensei által és az euro-övezeten kívüli
rezidensek által tartott betétek szektorok szerinti
lebontásban

2008. negyedik
negyedéve

3/7/L, U

A BTNYA-knál a más részt vevő tagállamok
rezidensei által (összesen) és az euro-övezeten
kívüli reziden sek által tartott betétek

2008 negyedik
negyedéve

4, 5/2-21/A-B, D-H

A teljes gazdaság, az NPV-k, az EPK+PKTV-k,
az EPK-k, a PKTV-k, BTNYA és az ÁH által
rezidenseknek nyújtott rövid és hosszú lejáratú
hitelek, ügyfélszektor és terület szerinti bontásban

2008 negyedik
negyedéve

1/4, 5, 7/A, B, M

Betétek, összes instrumentum, rezidenseknél
tartott betétek és a teljes gazdaság, az NPV-k és
a H+NPISH-k nem MPI-knél tartott betétei

2008 negyedik
negyedéve

1/4/N

A külföld betétei

2006 negyedik
negyedéve

1/9, 14/N

A külföld birtokában lévő rövid és hosszú lejáratú értékpapírok

2006 negyedik
negyedéve

1/19/A, B, M

A teljes gazdaság, az NPV-k és a H+NPISH-k
eszközeként tartott pénzügyi derivatívák

2008 negyedik
negyedéve

1/19/N

A külföld eszközeként tartott pénzügyi derivatívák

2006 negyedik
negyedéve

1/20, 24/A, B, M

A teljes gazdaság, az NPV-k és a H+NPISH-k
által nyújtott rövid és hosszú lejáratú hitelek

2008 negyedik
negyedéve

1/20, 24/N

A külföld által nyújtott rövid és hosszú lejáratú
hitelek

2006 negyedik
negyedéve

1/34/A, B, M

A teljes gazdaság, az NPV-k és a H+NPISH-k
birtokában lévő nem jegyzett részvények és
egyéb tulajdonosi követelések

2008 negyedik
negyedéve

1/33-35/N

A külföld birtokában lévő jegyzett részvények,
nem jegyzett részvények és egyéb tulajdonosi
követelések, valamint befektetési jegyek

2008 negyedik
negyedéve

1/37-39/M

A háztartások nettó részesedése a H+NPISH-k
által tartott életbiztosítási tartalékokból és nyugdíjalapok tartalékaiból

2006 negyedik
negyedéve

Táblázat/sor/oszlop

ÍRORSZÁG
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1/40/A, B, M

A teljes gazdaság, az NPV-k és a H+NPISH-k
által tartott biztosítási díjelőlegek és függő
károk tartalékai

2006 negyedik
negyedéve

1/41/A, B, M

A teljes gazdaság, az NPV-k és a H+NPISH-k
eszközeként tartott egyéb követelések/kötelezettségek

2008 negyedik
negyedéve

1/41/N

A külföld eszközeként tartott egyéb követelések/
kötelezettségek

2006 negyedik
negyedéve

2/3/N

A külföldnél tartott betétek

2006 negyedik
negyedéve

2/4, 5/N

A külföld által kibocsátott rövid és hosszú lejáratú értékpapírok

2006 negyedik
negyedéve

2/6/A, B, M

A teljes gazdaság, az NPV-k és a H+NPISH-k
kötelezettségeként fennálló pénzügyi derivatívák

2008 negyedik
negyedéve

2/6/N

A külföld kötelezettségeként fennálló pénzügyi
derivatívák

2006 negyedik
negyedéve

2/7, 8, 10, 13, 14, 16/
A, B, M

A teljes gazdaság, az NPV-k és a H+NPISH-k
részére nyújtott rövid és hosszú lejáratú hitelek
(összes instrumentum, rezidensek által nyújtott
kölcsönök és nem MPIK-k által nyújtott
kölcsönök)

2008 negyedik
negyedéve

2/7, 13/N

A külföldnek nyújtott rövid és hosszú lejáratú
hitelek

2006 negyedik
negyedéve

2/20, 22/N

A külföld által kibocsátott jegyzett részvények és
befektetési jegyek

2008 negyedik
negyedéve

2/21/A, B, N

A teljes gazdaság, az NPV-k és a külföld által
kibocsátott nem jegyzett részvények és egyéb
tulajdonosi követelések

2008 negyedik
negyedéve

2/23-26/N

A háztartások nettó részesedése a külföld kötelezettségeként tartott életbiztosítási tartalékokból és
a nyugdíjpénztárak tartalékaiból, a biztosítási
díjelőlegek és függő károk tartalékai

2006 negyedik
negyedéve

2/27/A, B, M

A teljes gazdaság, az NPV-k és a H+NPISH-k
kötelezettségeként fennálló egyéb követelések/
kötelezettségek

2008 negyedik
negyedéve

2/27/N

A külföld kötelezettségeként fennálló egyéb
követelések/kötelezettségek

2006 negyedik
negyedéve

2/28/A, B, M

A teljes gazdaság, az NPV-k és a H+NPISH-k
nettó pénzügyi eszköze (az állományok vonatkozásában), és nettó hitelnyújtása/nettó hitelfelvétele
(a tranzakciók vonatkozásában)

2008 negyedik
negyedéve

2/28/N

A külföld nettó pénzügyi eszköze (az állományok
vonatkozásában) és nettó hitelnyújtása/nettó hitelfelvétele (a tranzakciók vonatkozásában)

2006 negyedik
negyedéve

3/1, 4-8/L-U

A nem rezidensek által teljes gazdaságnál, az
EPK+PKTV-knál, az EPK-knál, a PKTV-knál, a
BTNYA-knál és az ÁH-nál tartott betétek ügyfélszektor és terület szerinti bontásban

4, 5/1-21/A, B, H, I

A teljes gazdaság, az NPV-k, az ÁH és a
H+NPISH-k által a rezidensek és nem rezidensek
részére nyújtott rövid és hosszú lejáratú hitelek,
ügyfélszektor és terület szerinti bontásban

Táblázat/sor/oszlop

4, 5/12-21/D-G

Az EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k és a
BTNYA-k által nem rezidensek részére nyújtott
rövid és hosszú lejáratú hitelek, ügyfélszektor és
terület szerinti bontásban

2008 negyedik
negyedéve
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OLASZORSZÁG
3/3-6/M-T

Nem rezidensek MPI-knél, az EPK+PKTV-knál,
az EPK-knál és PKTV-knál elhelyezett betétei,
ügyfélszektor szerinti bontásban

4/13, 15-20/A-H

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, valamint az ÁH által nem rezidenseknek nyújtott rövid lejáratú hitelek, ügyfélszektor szerinti bontásban

5/13-20/A-H

2008 negyedik
negyedéve

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, valamint az ÁH által nem rezidenseknek nyújtott hosszú lejáratú hitelek, ügyfélszektor szerinti bontásban

▼M3
CIPRUS
4, 5/2-21/A, B, D-I

A teljes gazdaság, az NPV-k, az EPK+PKTV-k,
az EPK-k, a PKTV-k, PK-k, BTNYA, az államháztartás és a HH-k által rezidenseknek és nem
rezidenseknek nyújtott rövid és hosszú lejáratú
hitelek, ügyfélszektor és terület szerinti bontásban

2008 negyedik
negyedéve

1/3/B, D, G, H, M

A NPV-k, az EPK+PKTV-k, a BTNYA-k, az ÁH
és a H+NPISH-k által tartott készpénz

2008 negyedik
negyedéve

1/4, 5, 7, 8/A, B, D,
G, H, M

A teljes gazdaság, az NPV-k, a EPK+PKTV-k, a
BTNYA-k, az ÁH és a H+NPISH-k betétei,
összes instrumentumai, rezidenseknél tartott
betétei és a nem rezidenseknél tartott betétei

2008 negyedik
negyedéve

1/9, 14/B, D, G, M

A NPV-k, az EPK+PKTV-k, a BTNYA-k és a
H+NPISH-k birtokában lévő rövid és hosszú lejáratú értékpapírok

2008 negyedik
negyedéve

1/19/A, B, C, D, G,
M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, a BTNYA-k, a H+NPISH-k és a
külföld kötelezettségeként fennálló származékos
pénzügyi eszközök

2008 negyedik
negyedéve

1/20, 24/A, B, D, G,
M

A teljes gazdaság, az NPV-k, az EPK+PKTV-k, a
BTNYA-k és H+NPISH-k által nyújtott rövid és
hosszú lejáratú hitelek

2008 negyedik
negyedéve

1/33-36/A, B, C, D,
G, H, M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, a BTNYA-k, az ÁH, a
H+NPISH-k és a külföld birtokában lévő jegyzett
részvények, nem jegyzett részvények és egyéb
tulajdonosi követelések, befektetési jegyek és
euroövezeti MPI-k által kibocsátott pénzpiaci
befektetési jegyek

2008 negyedik
negyedéve

A háztartások nettó részesedése a H+NPISH-k és
a külföld birtokában lévő életbiztosítási tartalékokból és nyugdíjalapok tartalékaiból

2008 negyedik
negyedéve

▼M2
LUXEMBURG

1/37-39/M, N
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1/40/A, B, C, D, G,
H, M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, a BTNYA-k, az ÁH, a
H+NPISH-k és a külföld által tartott, előre befizetett biztosítási díjak és függő károk tartalékai

2008 negyedik
negyedéve

1/41/A, B, D, G, M

A teljes gazdaság, az NPV-k, az EPK+PKTV-k, a
BTNYA-k és a H+NPISH-k által tartott egyéb
követelések/kötelezettségek

2008 negyedik
negyedéve

2/3/A, D, G

A teljes gazdaságnál, az EPK+PKTV-knál és a
BTNYA-knál tartott betétek

2008 negyedik
negyedéve

2/6/A, B, C, D, G, M,
N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, a BTNYA-k, a H+NPISH-k és a
külföld kötelezettségeként fennálló pénzügyi derivatívák

2008 negyedik
negyedéve

2/7, 13/A, B, D, G, M

A teljes gazdaság, az NPV-k, az EPK+PKTV-k, a
BTNYA-k és a H+NPISH-k számára nyújtott
rövid és hosszú lejáratú hitelek (összes instrumentum)

2008 negyedik
negyedéve

2/8, 10, 14, 16/A, B,
D, G, H, M

A rezidensek és nem MPI-k által a teljes
gazdaság, az NPV-k, az EPK+PKTV-k, a
BTNYA-k, az ÁH és a H+NPISH-k részére nyújtott rövid és hosszú lejáratú hitelek

2008 negyedik
negyedéve

2/20/N

A külföld által kibocsátott, jegyzett részvények

2/21/A, B, C, D, G, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, a BTNYA-k és a külföld által
kibocsátott, nem jegyzett részvények és egyéb
tulajdonosi követelések

2008 negyedik
negyedéve
2008 negyedik
negyedéve

2/22/N

A külföld által kibocsátott befektetési jegyek

2/23-24/A, G, N

A háztartások nettó részesedése az életbiztosítási
tartalékokból és a nyugdíjalapok tartalékaiból
(AF.61) és a háztartások a teljes gazdaság, az
EPK+PKTV-k és a külföld kötelezettségeként
fennálló nettó részesedése az életbiztosítási tartalékokból (AF.611)

2008 negyedik
negyedéve

2/25/A, B, C, D, G,
M, N

A háztartások a teljes gazdaság, az NPV-k, az
MPI-k, az EPK+PKTV-k, a BTNYA-k, a
H+NPISH-k és a külföld kötelezettségeként
fennálló nettó részesedése a nyugdíjalapok tartalékaiból

2008 negyedik
negyedéve

2/26/A, G, N

A teljes gazdaság, a BTNYA-k és a külföld kötelezettségeként fennálló, előre befizetett biztosítási
díjak és függő károk tartalékai

2008 negyedik
negyedéve

2/27/A, B, D, G, M

A teljes gazdaság, az NPV-k, az EPK+PKTV-k, a
BTNYA-k és a H+NPISH-k kötelezettségeként
fennálló egyéb követelések/kötelezettségek

2008 negyedik
negyedéve

2/28/B, C, D, G, M

A NPV-k, az MPI-k, az EPK+PKTV-k, a
BTNYA-k és a H+NPISH-k nettó pénzügyi
eszközei (az állományok vonatkozásában) és
nettó hitelnyújtása/nettó hitelfelvétele (a tranzakciók vonatkozásában)

2008 negyedik
negyedéve

A teljes gazdaságnál, az EPK+PKTV-knál, az
EPK-knál, a PKTV-knál, a BTNYA-knak és az
ÁH-nál elhelyezett betétek, ügyfélszektor és
terület szerinti bontásban

2008 negyedik
negyedéve

A teljes gazdaság, az NPV-k, az EPK+PKTV-k, a
BTNYA-k, az ÁH és a H+NPISH-k által rezidenseknek és nem rezidenseknek nyújtott rövid
és hosszú lejáratú hitelek, ügyfélszektor és terület
szerinti bontásban

2008 negyedik
negyedéve

3/1, 4-8/B-U

4, 5/2-21/A, B, D, G,
H, I

2008 negyedik
negyedéve
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▼M1
HOLLANDIA
1/19/A-G, M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, a H+NPISH-k és a külföld eszközeként fennálló pénzügyi derivatívák

1/33/A, C-F, N

A teljes gazdaság, az MPI-k, az EPK+PKTV-k,
az EPK-k, a PKTV-k és a külföld birtokában
lévő, jegyzett részvények

1/34/A-H, M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, a H+NPISH-k és a külföld birtokában
lévő, nem jegyzett részvények és egyéb tulajdonosi követelések

1/35/A, C-F, N

A teljes gazdaság, az MPI-k, az EPK+PKTV-k,
az EPK-k, a PKTV-k és a külföld birtokában lévő
befektetési jegyek

1/36/A-H, M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k BTNYAk, az ÁH, a H+NPISH-k és a külföld birtokában
lévő, euro-övezeti MPI-k által kibocsátott pénzpiaci befektetési jegyek

2/6/A-G, M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, a H+NPISH-k és a külföld kötelezettségeként pénzügyi derivatívák

2/20/A, C-F, N

A teljes gazdaság, az MPI-k, az EPK+PKTV-k,
az EPK-k, a PKTV-k és a külföld által kibocsátott, jegyzett részvények

2/21/A-H, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, az ÁH és a külföld által kibocsátott,
nem jegyzett részvények és egyéb tulajdonosi
követelések

2/22/A, C-E, N

A teljes gazdaság, az MPI-k, az EPK+PKTV-k,
az EPK-k és a külföld által kibocsátott befektetési
jegyek

3/3-6/L-U

A nem rezidensek által az MPI-knél,
EPK+PKTVs, az EPK-knál és PKTV-knál elhelyezett betétek, ügyfélszektor és terület szerinti
bontásban

3/7/L, U

A nem rezidensek BTNYA-knál elhelyezett
betétei, az ügyfélterület szerinti bontásban

4/12, 13, 15-21/A-H

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k és ÁH által nem rezidenseknek nyújtott rövid lejáratú hitelek, ügyfélszektor és terület
szerinti bontásban

5/12-21/A-H

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, és ÁH által nem rezidenseknek nyújtott hosszú lejáratú hitelek, ügyfélszektor és
terület szerinti bontásban

2008 negyedik
negyedéve

AUSZTRIA
1/19/A, C, D, G, N

A teljes gazdaság, az MPI-k, az EPK+PKTV-k, a
BTNYA-k és a külföld eszközeként fennálló
pénzügyi derivatívák

1/33/A, C, D, N

A teljes gazdaság, az MPI-k, az EPK+PKTV-k és
a külföld birtokában lévő jegyzett részvények

1/34/A, C, D, G, N

A teljes gazdaság, az MPI-k, az EPK+PKTV-k, a
BTNYA-k és a külföld birtokában lévő nem
jegyzett részvények és egyéb tulajdonosi követelések

2008 negyedik
negyedéve
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Az idősor megnevezése

1/41/A, C, D, G, N

A teljes gazdaság, az MPI-k, az EPK+PKTV-k, a
BTNYA-k és a külföld eszközeként tartott egyéb
követelések/kötelezettségek

2/6/A, C, D, G, N

A teljes gazdaság, az MPI-k, az EPK+PKTV-k, a
BTNYA-k és a külföld kötelezettségeként
fennálló pénzügyi derivatívák

2/20/A, C, D, N

A teljes gazdaság, az MPI-k, az EPK+PKTV-k és
a külföld által kibocsátott, jegyzett részvények

2/21/A, C,D, G, N

A teljes gazdaság, az MPI-k, az EPK+PKTV-k, a
BTNYA-k és a külföld által kibocsátott, nem
jegyzett részvények és egyéb tulajdonosi követelések

2/27/A, C, D, G, N

A teljes gazdaság, az MPI-k, az EPK+PKTV-k, a
BTNYA-k, és a külföld kötelezettségeként
fennálló egyéb követelések/kötelezettségek

2/28/A, C, D, G, N

A teljes gazdaság, az MPI-k, az EPK+PKTV-k,
az a BTNYA-k és a külföld nettó pénzügyi
eszköze (az állományok vonatkozásában), és
nettó hitelnyújtása/nettó hitelfelvétele (a tranzakciók vonatkozásában)

Az adatátvitel első
napja (3)

PORTUGÁLIA
1/24/A, B

A teljes gazdaság és az NPV-k által nyújtott
hosszú lejáratú hitelek

1/34/A-H, M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, az ÁH, a H+NPISH-k és a külföld
birtokában lévő, nem jegyzett részvények és
egyéb tulajdonosi követelések

1/41/A-G, M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, a H+NPISH-k és a külföld eszközeként fennálló egyéb követelések/kötelezettségek

2/16/A, B

A teljes gazdaságnak és az NPV-knek a nem
MPI-k által nyújtott hosszú lejáratú hitelek

2/21/A-H, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, az ÁH és a külföld által kibocsátott,
tőzsdén nem jegyzett részvények és egyéb tulajdonosi követelések

2/27/A-G, M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, a H+NPISH-k és a külföld kötelezettségeként fennálló egyéb követelések/kötelezettségek

2/28/A-H, M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, az ÁH, a H+NPISH-k, valamint a
külföld nettó pénzügyi eszköze (az állományok
vonatkozásában), és nettó hitelnyújtása/nettó
hitelfelvétele (a tranzakciók vonatkozásában)

2007 negyedik
negyedéve

FINNORSZÁG
1/34/A-H, M, N

1/38, 39/M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, az ÁH, a H+NPISH-k és a külföld
birtokában lévő, nem jegyzett részvények és
egyéb tulajdonosi követelések
A háztartások nettó részesedése a H+NPISH-k és
a külföld birtokában lévő életbiztosítási tartalékokból és a nyugdíjalapok H+NPISH-k és külföld
birtokában lévő tartalékaiból

2008 negyedik
negyedéve
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Az adatátvitel első
napja (3)

Az idősor megnevezése

1/41/A-G/M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, a H+NPISH-k és a külföld eszközeként tartott egyéb követelések/kötelezettségek

2/21/A-H, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, az ÁH és a külföld által kibocsátott,
nem jegyzett részvények és egyéb tulajdonosi
követelések

2/24/A, G, N

A háztartások nettó részesedése a teljes gazdaság,
a BTNYA-k, valamint a külföld kötelezettségeként fennálló életbiztosítási tartalékokból

2/25/A, C-H, M, N

A háztartások nettó részesedése a teljes gazdaság,
az MPI-k, az EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTVk, a BTNYA-k, az ÁH, a H+NPISH-k, valamint
a külföld kötelezettségeként fennálló életbiztosítási tartalékokból

2/27/A-G, M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, a H+NPISH-k és a külföld kötelezettségeként fennálló egyéb követelések/kötelezettségek

2/28/A-H, M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, az ÁH, a H+NPISH-k, valamint a
külföld nettó pénzügyi eszköze (az állományok
vonatkozásában), és nettó hitelnyújtása/nettó
hitelfelvétele (a tranzakciók vonatkozásában)

4/13, 15-20/A-H

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, valamint az ÁH által nem rezidenseknek nyújtott rövid lejáratú hitelek, ügyfélszektor szerinti bontásban

5/13-20/A-H

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, valamint az ÁH által nem rezidenseknek nyújtott hosszú lejáratú hitelek, ügyfélszektor szerinti bontásban

2008 negyedik
negyedéve

2. Visszamenőleges adatok (1)

Táblázat/sor/oszlop

Az idősor megnevezése

Adattartomány

A teljes gazdaság és az MPI-k által tartott
és a külfölddel folytatott ügyletekben érintett monetáris arany és SDR-ek

1997 negyedik
negyedévétől
2004 harmadik
negyedévéig
1997 negyedik
negyedévétől
2004 harmadik
negyedévéig
1997 negyedik
negyedévétől
2004 harmadik
negyedévéig
1997 negyedik
negyedévétől
2004 harmadik
negyedévéig

Az adatátvitel
első napja (2)

ÍRORSZÁG
1/1/A, C, N

1/3/C-G, N

1/4, 5, 7/C-G

1/6/A-H

Az MPI-k, az EPK+PKTV-k, az EPK-k, a
PKTV-k, a BTNYA-k és a külföld által
tartott készpénz
MPI-k, az EPK+PKTV-k, az EPK-k, a
PKTV-k és BTNYA-k rezidenseknél és
nem MPI-knél tartott betétei, összes instrumentuma
A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, az ÁH és a H+NPISH-k MPIknél tartott betétei

2007 negyedik
negyedéve

2007 negyedik
negyedéve

2007 negyedik
negyedéve

2007 negyedik
negyedéve

_____________
(1) Az eltérések csak a visszamenőleges adatokra vonatkoznak, ha a jelenlegi adatok rendelkezésre állnak.
(2) A számok ebben az oszlopban azon negyedévet jelölik, amelyben az első adatátvitelre sor kerül. Az
adatátvitelre a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott késleltetés vonatkozik.
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1/4/N

1/9, 14/A, C-F

1/9, 14/N

1/19/C-G

1/19/N

1/20, 24/C-F

1/20, 24/N

1/33, 35/A, C-F

1/36/A, C-G

1/37-39/M

1/37-39/N

1/40/A, B, M

1/40/N

1/41/C-G

1/41/N

2/2/A, C, N

2/3/A, C-F

Az idősor megnevezése

A külföld betétei

A teljes gazdaság, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k és PKTV-k birtokában lévő rövid és hosszú lejáratú értékpapírok
A külföld birtokában lévő rövid és hosszú
lejáratú értékpapírok

Az MPI-k, az EPK+PKTV-k, az EPK-k, a
PKTV-k és BTNYA-k eszközeként tartott
pénzügyi derivatívák
A külföld eszközeként fennálló pénzügyi
derivatívák

Az MPI-k, az EPK+PKTV-k, az EPK-k és
PKTV-k által nyújtott rövid és hosszú lejáratú
A külföld által nyújtott rövid és hosszú
lejáratú hitelek

A teljes gazdaság, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k és PKTV-k birtokában lévő jegyzett részvények és befektetési jegyek
Az euro-övezeti MPI-k által kibocsátott és
a teljes gazdaság, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k és
BTNYA-k birtokában lévő pénzpiaci alap
befektetési jegyek
A háztartások nettó részesedése a
H+NPISH-k által tartott életbiztosítási tartalékokból és a nyugdíjalapok tartalékaiból
A háztartások nettó részesedése a külföld
által tartott életbiztosítási tartalékokból és
a nyugdíjalapok tartalékaiból
A teljes gazdaság, az NPV-k és a
H+NPISH-k által tartott, előre befizetett
biztosítási díjak és függő károk tartalékai
A külföld által tartott, előre befizetett biztosítási díjak és függő károk tartalékai

Az MPI-k, az EPK+PKTV-k, az EPK-k, a
PKTV-k és BTNYA-k által tartott egyéb
követelések/kötelezettségek
A külföld eszközeként tartott egyéb követelések/kötelezettségek

A teljes gazdaság, az MPI-k és külföld által
kibocsátott fizetőeszköz

A teljes gazdaságnál, az MPI-knél, az
EPK+PKTV-knál, az EPK-knál és PKTVknál tartott betétek

Adattartomány

1997 negyedik
negyedévétől
2006 első
negyedévéig
1997 negyedik
negyedévétől
2004 harmadik
negyedévéig
1997 negyedik
negyedévétől
2006 első
negyedévéig
1997 negyedik
negyedévétől
2004 harmadik
negyedévéig
1997 negyedik
negyedévétől
2006 első
negyedévéig
1997 negyedik
negyedévétől
2004 harmadik
negyedévéig
1997 negyedik
negyedévétől
2006 első
negyedévéig
1997 negyedik
negyedévétől
2004 harmadik
negyedévéig
1997 negyedik
negyedévétől
2004 harmadik
negyedévéig
1997 negyedik
negyedévétől
2006 első
negyedévéig
1997 negyedik
negyedévétől
2004 harmadik
negyedévéig
1997 negyedik
negyedévétől
2006 első
negyedévéig
1997 negyedik
negyedévétől
2004 harmadik
negyedévéig
1997 negyedik
negyedévétől
2004 harmadik
negyedévéig
1997 negyedik
negyedévétől
2006 első
negyedévéig
1997 negyedik
negyedévétől
2004 harmadik
negyedévéig
1997 negyedik
negyedévétől
2004 harmadik
negyedévéig

Az adatátvitel
első napja (2)

2008 második
negyedéve

2007 negyedik
negyedéve

2008 második
negyedéve

2007 negyedik
negyedéve

2008 második
negyedéve

2007 negyedik
negyedéve

2008 második
negyedéve

2007 negyedik
negyedéve

2007 negyedik
negyedéve

2008 második
negyedéve

2007 negyedik
negyedéve

2008 második
negyedéve

2007 negyedik
negyedéve

2007 negyedik
negyedéve

2008 második
negyedéve

2007 negyedik
negyedéve

2007 negyedik
negyedéve
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2/3/N

2/4, 5/A, C-F

2/4, 5/N

2/6/C-G

2/6/N

Adattartomány

Az adatátvitel
első napja (2)

1997 negyedik
negyedévétől
2006 első
negyedévéig

2008 második
negyedéve

A teljes gazdaság, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k és PKTV-k által
kibocsátott rövid és hosszú lejáratú értékpapírok

1997 negyedik
negyedévétől
2004 harmadik
negyedévéig

2007 negyedik
negyedéve

A külföld által kibocsátott rövid és hosszú
lejáratú értékpapírok

1997 negyedik
negyedévétől
2006 első
negyedévéig

2008 második
negyedéve

Az MPI-k, az EPK+PKTV-k, az EPK-k, a
PKTV-k és BTNYA-k kötelezettségeként
fennálló pénzügyi derivatívák

1997 negyedik
negyedévétől
2004 harmadik
negyedévéig

2007 negyedik
negyedéve

A külföld kötelezettségeként fennálló pénzügyi derivatívák

1997 negyedik
negyedévétől
2006 első
negyedévéig

2008 második
negyedéve

Az idősor megnevezése

A külföld által tartott betétek

2/7, 8, 10, 13, 14,
16/C-F

Az MPI-k, az EPK+PKTV-k, az EPK-k, és
PKTV-k számára nyújtott rövid és hosszú
lejáratú hitelek (összes instrumentum, rezidensek által nyújtott hitelek és nem MPI-k
által nyújtott hitelek)

1997 negyedik
negyedévétől
2004 harmadik
negyedévéig

2007 negyedik
negyedéve

2/9, 15/A-G, M

Az MPI-k által a teljes gazdaság, az NPVk, az MPI-k, az EPK+PKTV-k, az EPK-k,
a PKTV-k, a BTNYA-k és a H+NPISH-k
részére nyújtott rövid és hosszú lejáratú
hitelek

1997 negyedik
negyedévétől
2004 harmadik
negyedévéig

2007 negyedik
negyedéve

A külföld részére nyújtott rövid és hosszú
lejáratú hitelek

1997 negyedik
negyedévétől
2006 első
negyedévéig

2008 második
negyedéve

A teljes gazdaság, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k és PKTV-k által
kibocsátott jegyzett részvények

1997 negyedik
negyedévétől
2004 harmadik
negyedévéig

2007 negyedik
negyedéve

A külföld által kibocsátott jegyzett részvények és befektetési jegyek

1997 negyedik
negyedévétől
2006 első
negyedévéig

2008 negyedik
negyedéve

MPI-k, az EPK+PKTV-k, az EPK-k, a
PKTV-k és BTNYA-k által kibocsátott
nem jegyzett részvények és egyéb tulajdonosi követelések

1997 negyedik
negyedévétől
2004 harmadik
negyedévéig

2007 negyedik
negyedéve

A teljes gazdaság, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k és EPK-k által kibocsátott
befektetési jegyek

1997 negyedik
negyedévétől
2004 harmadik
negyedévéig

2007 negyedik
negyedéve

A háztartások MPI-k, az EPK+PKTV-k, az
EPK-k és PKTV-k kötelezettségeként
fennálló nettó részesedése a nyugdíjalapok
tartalékaiból

1997 negyedik
negyedévétől
2004 harmadik
negyedévéig

2007 negyedik
negyedéve

A háztartások a teljes gazdaság és
BTNYA-k kötelezettségeként tartott nettó
részesedése az életbiztosítási tartalékokból
& a háztartások teljes gazdaság és
BTNYA-k kötelezettségeként fennálló
nettó részesedése a nyugdíjalapok tartalékaiból

1997 negyedik
negyedévétől
2004 harmadik
negyedévéig

2007 negyedik
negyedéve

A háztartások külföld kötelezettségeként
fennálló nettó részesedése az életbiztosítási
tartalékokból és a nyugdíjalapok tartalékaiból és az előre befizetett biztosítási díjak
és függő károk tartalékai

1997 negyedik
negyedévétől
2006 első
negyedévéig

2008 második
negyedéve

2/7, 13/N

2/20/A, C-F

2/20, 22/N

2/21/C-G

2/22/A, C-E

2/25/C-F

2/24, 25/A, G

2/23-26/N
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2/27/C-G

2/27/N

2/28/C-G

2/28/N

Az idősor megnevezése

Adattartomány

Az adatátvitel
első napja (2)

Az MPI-k, az EPK+PKTV-k, az EPK-k, a
PKTV-k és BTNYA-k kötelezettségeként
fennálló egyéb követelések/kötelezettségek

1997 negyedik
negyedévétől
2004 harmadik
negyedévéig

2007 negyedik
negyedéve

A külföld kötelezettségeként fennálló egyéb
követelések/kötelezettségek

1997 negyedik
negyedévétől
2006 első
negyedévéig

2008 második
negyedéve

Az MPI-k, az EPK+PKTV-k, az EPK-k, a
PKTV-k és BTNYA-k nettó pénzügyi
eszköze (az állományok vonatkozásában),
és nettó hitelnyújtása/nettó hitelfelvétele (a
tranzakciók vonatkozásában)

1997 negyedik
negyedévétől
2004 harmadik
negyedévéig

2007 negyedik
negyedéve

A külföld nettó pénzügyi eszköze (az állományok vonatkozásában), és nettó hitelnyújtása/nettó hitelfelvétele (a tranzakciók
vonatkozásában)

1997 negyedik
negyedévétől
2006 első
negyedévéig

2008 második
negyedéve

1997 negyedik
negyedévétől
2000 negyedik
negyedévéig,
az 501/2004/
EK rendelet
hatálya alá
tartozó adatok
vonatkozásában az 1997
negyedik
negyedévétől
1998 negyedik
negyedévéig
tartó időszakra
vonatkozó
adatok kivételével

2008 negyedik
negyedéve

AUSZTRIA
1/1/A, C, H, I, N

A teljes gazdaság, az MPI-k, az ÁH, a KK
birtokában lévő és a külfölddel folytatott
ügyletekben érintett monetáris arany és
SDR-k

1/2/H-L

Az ÁH, a KK, a TK, a HÖK és a TA
birtokában lévő fizetőeszköz és betétek

1/3/A-D, G, H,
M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, a BTNYA-k, az ÁH, a
H+NPISH-k és a külföld által tartott fizetőeszköz

1/4/A-D, G, M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, a BTNYA-k, a H+NPISH-k
és a külföld betétei

1/5/A-D, G, M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, a BTNYA-k, a H+NPISH-k
és a külföld rezidenseknél tartott betétei

1/6, 7/A-D, G, H,
M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, a BTNYA-k, a H+NPISH-k
és a külföld MPI-knél és nem MPI-knél
tartott betétei

1/8/A, C, D, M

A teljes gazdaság, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, a H+NPISH-k és a külföld
nem rezidenseknél tartott betétei

1/9, 14/A, C, D,
I-L, N

A teljes gazdaság, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, a KK, a TK, a HÖK, a
TA és a külföld birtokában lévő rövid és
hosszú lejáratú értékpapírok

1/10-13, 15-18/I,
L

Az NPV-k, pénzügyi vállalatok, a BTNYAk és nem rezidensek által kibocsátott, és a
KK és a TA birtokában rövid és hosszú
lejáratú értékpapírok

1/19/B, H-M

Az NPV-k, az ÁH, a KK, a TK, a HÖK, a
TA, és a H+NPISH-k eszközeként tartott
pénzügyi derivatívák

1/20, 24/A-D, I-N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, a KK, a TK, a HÖK, a TA,
a H+NPISH-k és a külföld által nyújtott
rövid és hosszú lejáratú hitelek

1/21-23, 25-27/I,
L

A KK és a TA által az NPV-knek, a
BTNYA-knak, valamint a H+NPISH-knak
nyújtott rövid és hosszú lejáratú hitelek

1/28/H-L

Az ÁH, a KK, a TK, a HÖK és a TA
birtokában lévő részvények és egyéb tulajdonosi követelések
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1/29-32/I, L

Az NPV-k, pénzügyi vállalatok, a BTNYAk és nem rezidensek által kibocsátott, és a
KK és a TA birtokában lévő részvények és
egyéb tulajdonosi követelések

1/33/I

A KK birtokában lévő, jegyzett részvények

1/34/B, H, M

Az NPV-k, az ÁH és a H+NPISH-k birtokában lévő nem jegyzett részvények és
egyéb tulajdonosi követelések

1/35/A, C, D, N

A teljes gazdaság, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, és a külföld birtokában
lévő befektetési jegyek

1/36/A, C, D, N

Az euro-övezeti MPI-k által kibocsátott és
a teljes gazdaság, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k és a külföld birtokában
lévő pénzpiaci alap befektetési jegyek

1/37/M, N

A háztartások nettó részesedése a
H+NPISH-k és a külföld által tartott életbiztosítási tartalékokból és a nyugdíjalapok
tartalékaiból

1/38, 39/M, N

A háztartások H+NPISH-k és a külföld
által tartott nettó részesedése az életbiztosítási tartalékokból & A háztartások
H+NPISH-k és a külföld által tartott nettó
részesedése a nyugdíjalapok tartalékaiból

1/40/A-D, H-N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az ÁH, a KK, a TK, a
HÖK, a TA, a H+NPISH-k és a külföld
által tartott, előre befizetett biztosítási
díjak és függő károk tartalékai

1/41/B, H-M

Az NPV-k, az ÁH, a KK, a TK, a HÖK, a
TA és a H+NPISH-k eszközeként tartott
egyéb követelések/kötelezettségek

2/1/H-L

Az ÁH, a KK, a TK, a HÖK és a TA által
kibocsátott fizetőeszköz és ezek birtokában
betétek

2/2/A, C,I, N

A teljes gazdaság, az MPI-k, a KK és a
külföld által kibocsátott fizetőeszköz

2/3/A, C, D, N

A teljes gazdaság, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k és a külföld birtokában
lévő betétek

2/4, 5/A, C, D, IL, N

A teljes gazdaság, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, a KK, a TK, a HÖK, a
TA és a külföld által kibocsátott rövid és
hosszú lejáratú értékpapírok

2/6/B, H-M

Az NPV-k, az ÁH, a KK, a TK, a HÖK, a
TA és a H+NPISH kötelezettségeként
fennálló pénzügyi derivatívák

2/7/A, B, D, G, IN

A teljes gazdaság, az NPV-k, az
EPK+PKTV, a BTNYA-k, a KK, a TK, a
HÖK, a TA, a H+NPISH-k és a külföld
részére nyújtott rövid lejáratú hitelek

2/8/A, B, D, G,
M

Rezidensek által nyújtott rövid lejáratú
hitelek a teljes gazdaság, az NPV-k, az
EPK+PKTV-k, a BTNYA-k és a
H+NPISH-k részére

2/9, 10/A, B, D,
G, H, M

Az MPI-k és a nem MPI-k által a teljes
gazdaság, az NPV-k, az EPK+PKTV-k, a
BTNYA-k, az ÁH és a H+NPISH-k részére
nyújtott rövid lejáratú hitelek

2/11, 17/I, L

A BTNYA-k által a KK és a TA részére
nyújtott rövid és hosszú lejáratú hitelek

Adattartomány

Az adatátvitel
első napja (2)

1997 negyedik
negyedévétől
2000 negyedik
negyedévéig,
az 501/2004/
EK rendelet
hatálya alá
tartozó adatok
vonatkozásában az 1997
negyedik
negyedévétől
1998 negyedik
negyedévéig
tartó időszakra
vonatkozó
adatok kivételével

2008 negyedik
negyedéve
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2/12/A, D,

Nem rezidensek által a teljes gazdaság, és
EPK+PKTV-k részére nyújtott rövid lejáratú hitelek

2/13/A-D, G, I-N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, a BTNYA-k, a KK, a TK,
a HÖK, a TA, a H+NPISH-k és a külföld
részére nyújtott hosszú lejáratú hitelek

2/14/A-D, G, M

Rezidensek által a teljes gazdaság, az NPVk, az MPI-k, az EPK+PKTV-k, a BTNYAk és a H+NPISH-k részére nyújtott hosszú
lejáratú

2/15, 16/A-D, G,
H, M

Az MPI-k és a nem MPI-k által a teljes
gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, a BTNYA-k, az ÁH és a
H+NPISH-k részére nyújtott hosszú lejáratú
hitelek

2/18/A, C, D, M

Nem rezidensek által a teljes gazdaság, az
MPI-k, az EPK+PKTV-k és a H+NPISH-k
részére nyújtott hosszú lejáratú hitelek

2/19/H-L

Az ÁH, a KK, a TK, a HÖK és a TA által
kibocsátott részvények és egyéb tulajdonosi
követelések

2/21/B, H

Az NPV-k és ÁH által kibocsátott nem
jegyzett részvények és egyéb tulajdonosi
követelések

2/22/A, C, D, N

A teljes gazdaság, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k és a külföld által kibocsátott
befektetési jegyek

2/23/A, H-L, N

A háztartásoknak a teljes gazdaság, az ÁH,
a KK, a TK, a HÖK, a TA és a külföld
kötelezettségeként fennálló nettó részesedése az életbiztosítási tartalékokból és a
nyugdíjalapok tartalékaiból

2/24/A, G, N

A háztartásoknak a teljes gazdaság, a
BTNYA-k és a külföld kötelezettségeként
fennálló nettó részesedése az életbiztosítási
tartalékokból

2/25/A, C, D, G,
H, M, N

A háztartásoknak a teljes gazdaság, az
MPI-k, az EPK+PKTV-k, a BTNYA-k, az
ÁH, a H+NPISH-k és a külföld kötelezettségeként fennálló nettó részesedése a nyugdíjalapok tartalékaiból

2/26/A, H-L, N

A teljes gazdaság, az ÁH, a KK, a TK, a
HÖK, a TA és a külföld kötelezettségeként
fennálló, előre befizetett biztosítási díjak és
függő károk tartalékai

2/27/A-D, G-N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, a BTNYA-k, az ÁH, a KK,
a TK, a HÖK, a TA, a H+NPISH-k és a
külföld kötelezettségeként fennálló egyéb
követelések/kötelezettségek

2/28/B, H, M

Az NPV-k, az ÁH és H+NPISH-k nettó
pénzügyi eszközei (az állományok vonatkozásában), és nettó hitelnyújtása/nettó hitelfelvétele (a tranzakciók vonatkozásában)

PORTUGÁLIA

Adattartomány

Az adatátvitel
első napja (2)

2002O0007 — HU — 01.10.2008 — 004.001 — 34
▼M1
Táblázat/sor/oszlop

Az idősor megnevezése

1/1/A, C, N

A teljes gazdaság, az MPI-k birtokában
lévő és a külfölddel folytatott ügyletekben
érintett monetáris arany és SDR

1/3/A-H, M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, az ÁH, a H+NPISH-k és a
külföld birtokában lévő fizetőeszköz

1/4, 5/A-G, M, N

Betétek, összes instrumentum és a teljes
gazdaság rezidensei, az NPV-k, az MPI-k,
az EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, a H+NPISH-k és a külföld
birtokában lévő betétek

1/6, 7/A-H, M

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, az ÁH és a H+NPISH-k MPIknél és nem MPI-knél elhelyezett betétei

1/8/A, C-F

A teljes gazdaság, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k és PKTV-k nem
rezidenseknél elhelyezett betétei

1/9, 14/A, C-F, N

A teljes gazdaság, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k és a
külföld birtokában lévő rövid és hosszú
lejáratú értékpapírok

1/19/A-G, M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, a H+NPISH-k és a külföld
eszközeként tartott pénzügyi derivatívák

1/20, 24/A-F, M,
N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPV-k, a PKTV-k, a
H+NPISH-k és a külföld által nyújtott
rövid és hosszú lejáratú hitelek

1/33/A, C-F, N

A teljes gazdaság, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k és a
külföld birtokában lévő, jegyzett részvények

1/34/A-H, M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, az ÁH, a H+NPISH-k és a
külföld birtokában lévő, nem jegyzett részvények és egyéb tulajdonosi követelések

1/35/A, C-F, N

A teljes gazdaság, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k és a
külföld birtokában lévő befektetési jegyek

1/36/A-H, M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k
BTNYA-k, az ÁH, a H+NPISH-k és a
külföld birtokában lévő, euro-övezeti MPIk által kibocsátott pénzpiaci befektetési
jegyek

1/37/N

A háztartások nettó részesedése a külföld
birtokában lévő életbiztosítási tartalékokból
és a nyugdíjalapok tartalékaiból

1/38, 39/M, N

A háztartások nettó részesedése a
H+NPISH-k és a külföld birtokában lévő
életbiztosítási tartalékokból és a nyugdíjalapok H+NPISH-k és külföld birtokában
lévő tartalékaiból

1/40/A-F, M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
H+NPISH-k és a külföld birtokában lévő
előre befizetett biztosítási díjak és függő
károk tartalékai

Adattartomány

Az adatátvitel
első napja (2)

1997 negyedik
negyedévétől
2005 második
negyedévéig

2008 második
negyedéve

1997 negyedik
negyedévétől
2005 második
negyedévéig

2008 második
negyedéve
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1/41/A-G, M, N

2/2/A, C, N
2/3/A, C-F, N

2/4, 5/A, C-F, N

2/6/A-G, M, N

2/7/A, B, D-G,
M, N

2/8/A, B, D-G, M

2/9, 10/A, B, DH, M

2/12/A, D-F

2/13/A, B, D-G,
M, N

2/14/A, B, D-G,
M

2/15, 16/A-H, M

2/18/A, C-F

2/20/A, C-F, N

2/21/A-H, N

Az idősor megnevezése

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, a H+NPISH-k és a külföld
eszközeként tartott egyéb követelések/kötelezettségek
A teljes gazdaság, az MPI-k és a külföld
által kibocsátott fizetőeszközök
A teljes gazdaságnál, az MPI-knél, az
EPK+PKTV-knál, az EPK-knál, a PKTVknál és a külföldnél elhelyezett betétek
A teljes gazdaság, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k és a
külföld által kibocsátott rövid és hosszú
lejáratú értékpapírok
A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, a H+NPISH-k és a külföld
kötelezettségeként fennálló pénzügyi derivatívák
A teljes gazdaságnak, az NPV-knek, az
EPK+PKTV-knak, az EPK-knak, a
PKTV-knak,
a
BTNYA-knak,
a
H+NPISH-knak és a külföldnek nyújtott
rövid lejáratú hitelek
A rezidensek által a teljes gazdaságnak, az
NPV-knek, az EPK+PKTV-knak, EPKknak, a PKTV-knak, a BTNYA-knak és a
H+NPISH-knak nyújtott rövid lejáratú
hitelek
A rezidens MPI-k és nem MPI-k által a
teljes gazdaságnak, az NPV-knek, az
EPK+PKTV-knak, EPK-knak, a PKTVknak, a BTNYA-knak, az ÁH-nak és a
H+NPISH-knak nyújtott rövid lejáratú
hitelek
A nem rezidensek által a teljes gazdaságnak, az EPK+PKTV-knak, EPK-knak
és a PKTV-knak nyújtott rövid lejáratú
hitelek
A teljes gazdaságnak, az NPV-knek, az
MPI-knek, az EPK+PKTV-knak, EPKknak, a PKTV-knak, a BTNYA-knak, a
H+NPISH-knak és a külföldnek nyújtott
hosszú lejáratú hitelek
A rezidensek által a teljes gazdaságnak, az
NPV-knek, az MPI-knek, az EPK+PKTVknak, EPK-knak, a PKTV-knak, a
BTNYA-knak és a H+NPISH-knak nyújtott
hosszú lejáratú hitelek
A MPI-k és nem MPI-k által a teljes gazdaságnak, az NPV-knek, az MPI-knek, az
EPK+PKTV-knak, EPK-knak, a PKTVknak, a BTNYA-knak, az ÁH-nak és a
H+NPISH-knak nyújtott hosszú lejáratú
hitelek
A nem rezidensek által a teljes gazdaságnak, az MPI-knek, az EPK+PKTVknak, EPK-knak és a PKTV-knak nyújtott
hosszú lejáratú hitelek
A teljes gazdaság, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k és a
külföld által kibocsátott, tőzsdén jegyzett
részvények
A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, az ÁH és a külföld által kibocsátott, nem jegyzett részvények és egyéb
tulajdonosi követelések

Adattartomány

Az adatátvitel
első napja (2)

1997 negyedik
negyedévétől
2005 második
negyedévéig

2008 második
negyedéve
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2/22/A, C-E, N

A teljes gazdaság, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k és a külföld
által kibocsátott befektetési jegyek

2/23/A, N

A háztartások nettó részesedése a teljes
gazdaság és a külföld kötelezettségeként
fennálló életbiztosítási tartalékokból és a
nyugdíjalapok tartalékaiból

2/24/A, G, N

A háztartások nettó részesedése a teljes
gazdaság, a BTNYA-k, valamint a külföld
kötelezettségeként fennálló életbiztosítási
tartalékokból

2/25/A, C-H, M,
N

A háztartások nettó részesedése a teljes
gazdaság, az MPI-k, az EPK+PKTV-k, az
EPK-k, a PKTV-k, a BTNYA-k, az ÁH, a
H+NPISH-k, valamint a külföld kötelezettségeként fennálló életbiztosítási tartalékokból

2/26/A, N

A teljes gazdaság és a külföld kötelezettségeként fennálló előre befizetett biztosítási
díjak és függő károk tartalékai

2/27/A-G, M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, a H+NPISH-k és a külföld
kötelezettségeként fennálló egyéb követelések/kötelezettségek

2/28/A-H, M, N

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, az ÁH, a H+NPISH-k, valamint
a külföld nettó pénzügyi eszköze (az állományok vonatkozásában), és nettó hitelnyújtása/nettó hitelfelvétele (a tranzakciók
vonatkozásában)

3/1, 3-8/A-U

A rezidensek és nem rezidensek teljes
gazdaságnál,
az
MPI-knél,
az
EPK+PKTV-knál, az EPK-knál, a PKTVknál, a BTNYA-knak, és az ÁH-nál elhelyezett betétei, ügyfélszektor és terület
szerinti bontásban

4/1-21/A-H

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k és az ÁH által rezidenseknek
és nem rezidenseknek nyújtott rövid lejáratú hitelek, ügyfélszektor és terület szerinti
bontásban

5/1-21/A-I

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az
EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a
BTNYA-k, és az ÁH által rezidenseknek
és nem rezidenseknek nyújtott hosszú lejáratú hitelek, ügyfélszektor és terület szerinti
bontásban

Adattartomány

Az adatátvitel
első napja (2)

1997 negyedik
negyedévétől
2005 második
negyedévéig

2008 második
negyedéve

1997 negyedik
negyedévétől
2005 második
negyedévig

2008 negyedik
negyedéve

