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Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem
vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai
Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett
hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA
(2008. szeptember 11.)
az euróra vonatkozó adatgyűjtésről és a 2. Készpénzinformációs Rendszerről
(EKB/2008/8)
(2008/950/EK)
(HL L 346., 2008.12.23., 89. o.)

Módosította:
Hivatalos Lap
Szám
►M1
►M2
►M3

Az Európai Központi Bank EKB/2011/9 iránymutatása (2011. június
30.)
Az Európai Központi Bank (EU) 2016/1061 iránymutatása (2016.
május 26.)
Az Európai Központi Bank (EU) 2017/469 iránymutatása (2017.
február 7.)
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▼B
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA
(2008. szeptember 11.)
az euróra vonatkozó adatgyűjtésről és a 2. Készpénzinformációs
Rendszerről
(EKB/2008/8)
(2008/950/EK)

1. cikk
Meghatározások
(1)

▼M1

Ennek az iránymutatásnak az alkalmazásában:

__________

▼B
b) „h i t e l i n t é z e t” a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről
és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parla
menti és tanácsi irányelv (1) 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában
meghatározott hitelintézetek;

▼M2
c) „C I S 2”: a következőkből álló rendszer: i. az EKB-nál telepített, az
eurobankjegyekre, az euroérmékre, a készpénzkezelési infrastruktú
rára és harmadik felek operatív tevékenységeire vonatkozó, az ezen
iránymutatás és az EKB/2010/14 határozat (2) szerint gyűjtött összes
vonatkozó információ tárolására szolgáló központi adatbázis; ii.
internetes alapú online alkalmazás, amely lehetővé teszi a rendszer
rugalmas konfigurálását és információkat szolgáltat az adatok továb
bítási és validálási állapotáról, a revíziókról, valamint a referencia
adatok és rendszerparaméterek különféle típusairól; iii. adatszolgál
tatási modul az összegyűjtött adatok megtekintéséhez és elemzésé
hez; és iv. a CIS 2 átviteli mechanizmus;

▼B
d) „e l ő s z á l l í t á s” az eurobankjegyek és -érmék fizikai szállítása az
eurorendszerhez csatlakozó valamely NKB által a jogosult szerződő
felek részére, a jövőben részt vevő tagállam területén, az előszállí
tási/továbbszállítási időszak alatt;

e) „t o v á b b s z á l l í t á s” az előszállított eurobankjegyek és -érmék
valamely jogosult szerződő fél által a készpénzzel hivatásszerűen
foglalkozó harmadik személyek részére történő szállítása, a jövőben
részt vevő tagállam területén, az előszállítási/továbbszállítási időszak
alatt; ezen iránymutatás alkalmazásában a továbbszállítás körébe
tartozik a lakosság első euroérme-készletekkel való ellátása;
(1) HL L 177., 2006.6.30., 1. o.
(2) Az EKB/2010/14 határozat (2010. szeptember 16.) az eurobankjegyek való
diság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról
(HL L 267., 2010.10.9., 1. o.).
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▼B
f) „a z e u r o r e n d s z e r h e z c s a t l a k o z ó N K B” a jövőben részt
vevő valamely tagállam nemzeti központi bankja;

▼M2
g) „C I S 2 á t v i t e l i m e c h a n i z m u s”: a KBER XML
adatintegrációs (EXDI) alkalmazása. Az EXDI-alkalmazást hasz
nálják az NKB-k, eurorendszerhez csatlakozó NKB-k és az EKB
közötti adatüzenetek bizalmas, az azt támogató technikai infrastruk
túrától, például számítógépes hálózatoktól és szoftveralkalmazá
soktól független továbbításához;

h) „a d a t ü z e n e t”: valamely NKB vagy eurorendszerhez csatlakozó
NKB egy adatszolgáltatási időszakra, vagy revízió esetében egy
vagy több adatszolgáltatási időszakra vonatkozó napi, havi vagy
féléves adatait tartalmazó állomány, a CIS 2 átviteli mechanizmussal
kompatibilis adatformátumban;

„a j ö v ő b e n r é s z t v e v ő t a g á l l a m”: olyan nem részt vevő
tagállam, amely megfelel az euro bevezetéséhez szükséges feltéte
leknek, és amellyel kapcsolatban (az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 140. cikke szerint) határozatot hoztak az eltérés
megszüntetéséről;

j) „m u n k a n a p”: minden olyan nap, amelyen valamely adatszolgál
tató NKB nyitva tart;

k) „s z á m v i t e l i a d a t o k”: a forgalomban lévő eurobankjegyek ki
nem igazított értéke, korrigálva a hosszú lejáratú letéti készlet prog
ramot üzemeltető hitelintézetek felé az adatszolgáltatási időszak
zárásakor fennálló, nem kamatozó követelésekkel, az EKB/2010/20
iránymutatás (1) 12. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjával össz
hangban;

l) „a d a t e s e m é n y”: a CIS 2-ben rögzített olyan esemény, amely
értesítés küldését váltja ki a CIS 2-ből egy vagy több NKB-nak
és az EKB-nak. Adateseményre kerül sor a következő esetekben:
i. amikor valamely NKB napi, havi vagy féléves adatüzenetet küld a
CIS 2-be, ez visszacsatoló üzenetet generál az adott NKB-nak és
az EKB-nak; ii. amikor az összes NKB adatüzeneteit sikeresen
validálták az új adatszolgáltatási időszakra, ez állapotjelentési
üzenetet generál a CIS 2-ből az NKB-knak és az EKB-nak; vagy
iii. amikor állapotjelentési üzenet küldését követően a CIS 2 sike
resen validálja a valamely NKB-nak szóló módosított adatüzenetet,
ez módosítási értesítést generál az NKB-k és az EKB felé;

m) „p é n z f o r g a l m a z ó k / p é n z f e l d o l g o z ó k”: az 1338/2001/
EK tanácsi rendelet (2) 6. cikkének (1) bekezdésében említett intéz
mények és gazdasági szereplők;
(1) Az EKB/2010/20 iránymutatás (2010. november 11.) a Központi Bankok
Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről
(HL L 35., 2011.2.9., 31. o.).
(2) A Tanács 1338/2001/EK rendelete (2001. június 28.) az euro pénzhamisítás
elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról (HL L 181.,
2001.7.4., 6. o.).
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▼M2
n) „é r m e k i b o c s á t ó j o g a l a n y o k”: valamely euroövezeti
tagállam által euroérmék forgalomba hozatalával megbízott szerve
zetek. Érmekibocsátó jogalany lehet NKB, nemzeti pénzverde,
államkincstár, kijelölt állami ügynökség vagy olyan szervezet,
amely megrendelésre tartott érmék program keretében hoz forga
lomba érméket;
o) „m e g r e n d e l é s r e t a r t o t t é r m é k ( C H T O ) p r o g r a m”:
a valamely érmekibocsátó jogalany és az érmekibocsátó jogalany
tagállamában egy vagy több letéteményes közötti szerződéses
megállapodásokból álló program, amely szerint az érmekibocsátó
jogalany:
i. ellátja a letéteményeseket euroérmékkel, amelyeket azok forga
lomba hozatal céljából az érmekibocsátó jogalany helyiségein
kívül őriznek; és
ii. közvetlenül jóváírást eszközöl az alábbiak NKB-nál vezetett
számláján vagy megterheli azt:
— a letéteményes;
— azon hitelintézetek, amelyek a letéteményestől euroérméket
vásároló ügyfelek.
A CHTO program keretébe tartozó euroérméket a letéteményes
vagy a letéteményes NKB-hoz bejelentett ügyfelei az érmekibocsátó
jogalanynál helyezik el vagy annak őrzési helyiségeiből veszik fel;
▼M3
p) „1 . k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó a d a t t é t e l”: az NKB-k által a
CIS 2-be jelentett, az I–III. mellékletben meghatározott adattétel,
amelyet minden egyes adatszolgáltatási időszakra vonatkozóan
jelenteni kell;
q) „e s e m é n y v e z é r e l t a d a t t é t e l”: az NKB-k által a CIS 2-be
jelentett, az I–III. mellékletben meghatározott adattétel, amelynek
tekintetében csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha az alapulfekvő
esemény az adatszolgáltatási időszakban bekövetkezett;
▼M2
r) „a z o n o s s á g - é s h o z z á f é r é s - k e z e l é s ( I A M )”: a
KBER alkalmazásaihoz való hozzáférés biztosítására és annak ellen
őrzésére szolgáló közös biztonsági szolgáltatás.
▼B
(2)
Az iránymutatás mellékleteiben alkalmazott szakkifejezések
meghatározását a mellékletként csatolt szószedet tartalmazza.
▼M2
2. cikk
Az eurobankjegyekre vonatkozó adatok gyűjtése
▼M3
(1)
Az NKB-k jelentik az EKB-nak az eurobankjegyekre vonatkozó
CIS 2 adatokat, vagyis az I. melléklet 1. részében meghatározott adat
tételeket, az ott meghatározott adatszolgáltatási gyakoriság és az I.
melléklet 3. részében meghatározott könyvelési szabályok betartásával.

02008O0008 — HU — 22.03.2017 — 003.001 — 5
▼M2
(2)
Az NKB-k legkésőbb az adatszolgáltatási időszakot követő hónap
hatodik munkanapjáig továbbítják az 1. kategóriába tartozó adatként,
illetve eseményvezérelt adatként azonosított, eurobankjegyekre vonat
kozó havi adatokat.
(3)
Az NKB-k legkésőbb az adatszolgáltatási időszakot követő
munkanapon közép-európai idő (1) szerint 17.00-ig továbbítják az 1.
kategóriába tartozó adatként, illetve eseményvezérelt adatként azonosí
tott, eurobankjegyekre vonatkozó napi adatokat.
(4)
Az NKB-k a CIS 2 átviteli mechanizmust használják az euro
bankjegyekre vonatkozó adatoknak az EKB részére ennek az iránymuta
tásnak megfelelően történő továbbítására.
__________

3. cikk
Az euroérmékre vonatkozó adatok gyűjtése
(1)
Az NKB-k a tagállamukbeli érintett érmekibocsátó jogalanyoktól
gyűjtik az euroérmékre vonatkozó CIS 2 adatokat, vagyis a II. melléklet
1. részében meghatározott adattételeket.
(2)
Az NKB-k havonta jelentik az EKB-nak az euroérmékre vonat
kozó CIS 2 adatokat, a II. melléklet 3. részében meghatározott könyve
lési szabályok betartásával.
(3)
Az NKB-k a CIS 2 átviteli mechanizmust használják az euroér
mékre vonatkozó adatoknak az EKB részére ennek az iránymutatásnak
megfelelően történő továbbítására.
▼M1
4. cikk
▼M2
A készpénzkezelési infrastruktúrára és a harmadik felek operatív
tevékenységeire vonatkozó, az EKB/2010/14 határozat szerinti
adatok gyűjtése
▼M3
(1)
Az NKB-k féléves gyakorisággal szolgáltatják az EKB részére a
III. mellékletben meghatározott, a készpénzkezelési infrastruktúrára
vonatkozó adatokat és az operatív adatokat. Az EKB részére szolgálta
tott adatok azokon az adatokon alapulnak, amelyeket az NKB-k az
EKB/2010/14 határozat IV. melléklete szerint a pénzforgalmazóktól/
pénzfeldolgozóktól kapnak.
▼M2

__________

▼M1
(4)
Az NKB-k a CIS 2 átviteli mechanizmusát használják az (1)–(3)
bekezdésben említett adatok továbbítására.
(5)
Az NKB-k minden évben, legkésőbb október hatodik munkanap
jáig továbbítják az (1)–(3) bekezdésben említett, az adott év január–jú
nius adatszolgáltatási időszakára vonatkozó adatokat.
(1) A közép-európai idő figyelembe veszi a közép-európai nyári időszámítást.
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▼M1
(6)
Az NKB-k minden évben, legkésőbb április hatodik munkanap
jáig továbbítják az (1)–(3) bekezdésben említett, az adott év júliusdecember beszámolási időszakára vonatkozó adatokat.
▼M2

__________

▼B
5. cikk
Adatgyűjtés az eurorendszerhez csatlakozó NKB-któl az eurokészpénzcseréjükre vonatkozóan
▼M2
(1)
Az NKB az eurorendszerhez csatlakozó NKB-val az EKB/2006/9
iránymutatás (1) 3. cikkének (3) bekezdése szerint megkötendő szerző
déses megállapodásokba az említett iránymutatásban rögzített adatszol
gáltatási kötelezettségekre vonatkozó külön rendelkezéseket vesz fel. A
szerződéses megállapodásoknak továbbá elő kell írniuk az eurorend
szerhez csatlakozó NKB számára, hogy havonta jelentse az EKB-nak
az I. mellékletben szereplő táblázat 4. és 5. szakaszában, valamint a II.
mellékletben szereplő táblázat 4. és 7. szakaszában meghatározott adat
tételeket. Az eurorendszerhez csatlakozó NKB-nak az adatszolgáltatás
során értelemszerűen be kell tartania az I. melléklet 3. részében és a II.
melléklet 3. részében meghatározott könyvelési szabályokat a valamely
NKB-tól általa kölcsönvett és a valamely NKB által részére általa leszál
lított minden eurobankjegy és/vagy érme vonatkozásában. Amennyiben
az eurorendszerhez csatlakozó NKB nem kötött valamely NKB-val ilyen
szerződéses megállapodásokat, az EKB köti meg az eurorendszerhez
csatlakozó NKB-val ezt a szerződéses megállapodást, amelynek része
az ebben a cikkben említett adatszolgáltatási kötelezettség.
▼B
(2)
Az (1) bekezdésben említettek szerint az eurobankjegyekre
és/vagy érmékre vonatkozó adatok első továbbítására legkésőbb az azt
követő hónap hatodik munkanapjáig kerül sor, amelyben az eurorend
szerhez csatlakozó NKB első alkalommal kap vagy állít elő ilyen euro
bankjegyeket vagy érméket.
▼M3
(3)
Az euro-készpénzcsere dátuma után és az NKB és az EKB
megállapodása szerinti időszakon belül az NKB napi gyakorisággal
jelenti az EKB részére a II. mellékletben meghatározott adattételeket.
▼M2
(4)
Az NKB-k a CIS 2 átviteli mechanizmust használják az (1)
bekezdésben említett adatok továbbítására.
▼B
6. cikk
A referenciaadatok és rendszerparaméterek karbantartása
(1)
Az EKB viszi fel a CIS 2-be a IV. mellékletben említett referen
ciaadatokat és rendszerparamétereket és karbantartja azokat.
(1) Az EKB/2006/9 iránymutatás (2006. július 14.) az euro-készpénzcserére való
egyes előkészületekről és az eurobankjegyek és -érmék elő- és továbbszállí
tásáról (HL L 207., 2006.7.28., 39. o.).
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▼B
(2)
Az EKB megteszi a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására,
hogy ezek az adatok és paraméterek teljes körűek és helytállóak
legyenek.
▼M2
(3)
Az NKB-k kérésre megfelelő időben továbbítják az EKB részére
a IV. mellékletben meghatározott rendszerparamétereket, valamint
továbbítják az EKB részére a rendszerparaméterek minden későbbi
változását.
▼B
7. cikk
Az adatátvitel teljessége és helytállósága
▼M3
(1)
Az NKB-k megteszik a megfelelő intézkedéseket az ezen irány
mutatás szerint szükséges adatok teljességének és helytállóságának
biztosítására, mielőtt az adatokat az EKB részére továbbítanák. Az
NKB-k elvégzik legalább:
a) a teljességi ellenőrzéseket, vagyis az annak biztosítására szolgáló
ellenőrzéseket, hogy az 1. kategóriába tartozó, illetve az eseményve
zérelt adattételek az ezen iránymutatásban, valamint az I–III. mellék
letben rögzített elveknek megfelelően kerülnek jelentésre;
b) az V. mellékletben rögzített hibaellenőrzéseket.
A CIS 2 alkalmazás visszautasítja azon adatüzeneteket, amelyek nem
tartalmaznak az I–III. mellékletben meghatározott, 1. kategóriába tartozó
és a vonatkozó adatszolgáltatási időszak tekintetében jelentendő adatté
teleket.
▼B
(2)
Minden NKB felhasználja a vonatkozó CIS 2 adatokat az euro
bankjegyek nemzeti nettó kibocsátási számadatai előállításához. Ezt
követően minden NKB egyezteti ezeket a számadatokat saját számviteli
adataival, a CIS 2 adatok EKB-nak való továbbítása előtt.
▼M3
(3)
Az EKB biztosítja: a) a havi és a féléves gyakorisággal jelentett
adattételek tekintetében az I–III. és az V. mellékletben meghatározott
teljességi ellenőrzések és hibaellenőrzések; és b) a naponta jelentett
adattételek tekintetében az I. és a II. mellékletben meghatározott teljes
ségi ellenőrzések CIS 2 általi elvégzését, mielőtt ezek az adatok a CIS 2
központi adatbázisában tárolásra kerülnének.
▼B
(4)
Az EKB ellenőrzi, hogy az NKB-k egyeztették-e az eurobank
jegyek (2) bekezdésben említett nemzeti nettó kibocsátási számadatait a
megfelelő számviteli adatokkal, és eltérés esetén konzultál az adott
NKB-val.
(5)
Ha valamely NKB azt követően talál ellentmondást CIS 2 adata
iban, miután az ilyen adatok továbbításra kerültek az EKB-hoz, az adott
NKB indokolatlan késedelem nélkül megküldi a korrigált adatokat
az EKB-nak a CIS 2 átviteli mechanizmusán keresztül.
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▼M1
(6)
Amennyiben NKB-k az I. melléklet 2. részében meghatározott
bankjegyek átadására és átvételére vonatkozó, egymásnak ellentmondó
CIS 2 adatokat – azaz a 4.2. és 4.3., adattételt – jelentenek, a problémát
indokolatlan késedelem nélkül kétoldalúan kell egyeztetniük. Ennek
elmulasztása esetén az EKB közbeavatkozik annak biztosítása céljából,
hogy a CIS 2 adatokat megfelelően jelentsék.
▼M2
8. cikk
A CIS 2-höz való hozzáférés
(1)
Az EKB az elektronikus felhasználói hozzáférési kérelem
IAM-on keresztüli kézhezvételét és a (2) bekezdésben leírt külön szer
ződéses megállapodás megkötését követően – az elérhetőség és a kapa
citás függvényében – minden NKB egyedi felhasználói és az eurorend
szerhez csatlakozó minden NKB egyéni felhasználói részére hozzáférést
ad a CIS 2-höz.
(2)
Az egyéni felhasználók tekintetében a technikai felhasználókeze
lésért fennálló felelősség az EKB és valamely NKB közötti külön szer
ződéses megállapodásban kerül meghatározásra az NKB egyéni felhasz
nálói tekintetében, illetve az EKB és az eurorendszerhez csatlakozó
NKB közötti külön szerződéses megállapodásban az eurorendszerhez
csatlakozó NKB egyéni felhasználói tekintetében. Az EKB ezekbe a
szerződéses megállapodásokba beépíthet a CIS 2-re vonatkozó felhasz
nálókezelési megállapodásokra, biztonsági szabványokra és licencfelté
telekre való hivatkozásokat.
▼B
9. cikk
Az adateseményekről történő automatikus értesítések
Az EKB biztosítja, hogy a CIS 2 automatikus értesítéseket küldjön a
CIS 2 adatátviteli mechanizmusán keresztül az adateseményekről
azoknak az NKB-knak, amelyek ilyen automatikus értesítés megküldését
kérik.

10. cikk
A CIS 2 adatok NKB-knak történő továbbítása
(1)
Azok az NKB-k, amelyek meg kívánják kapni és el kívánják
tárolni az összes NKB-ra és eurorendszerhez csatlakozó NKB-ra vonat
kozó CIS 2 adatot a CIS 2-n kívüli helyi alkalmazásaikban, írásbeli
kérést kell küldeniük az EKB részére az ilyen adatok CIS 2-ből történő
rendszeres automatikus továbbítására.
(2)
Az EKB biztosítja, hogy a CIS 2 megküldje a CIS 2 adatátviteli
mechanizmusán keresztül az adatokat azoknak az NKB-knak, amelyek
az (1) bekezdésben említett szolgáltatást kérik.

11. cikk
Az Igazgatóság szerepe
(1)

A CIS 2 napi működésének irányítása az Igazgatóság feladata.
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▼M2
(2)
Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.3. cikkével
összhangban az Igazgatóság felhatalmazást kap ezen iránymutatás
mellékleteinek és a CIS 2 átviteli mechanizmus műszaki jellemzői tech
nikai módosításainak végrehajtására, a Bankjegybizottság, a Jogi
Bizottság és az Informatikai Bizottság álláspontjának figyelembevételét
követően.
▼B
(3)
Az Igazgatóság indokolatlan késedelem nélkül értesíti a
Kormányzótanácsot a (2) bekezdés szerint végrehajtott minden módosí
tásról és az Igazgatóságot köti a Kormányzótanács által e tárgyban
elfogadott minden határozat.
12. cikk
Hatálybalépés
Ez az iránymutatás 2008. október 1-jén lép hatályba.
13. cikk
Címzettek
Ez az iránymutatás
központi bankra.

alkalmazandó

valamennyi

euro-rendszerbeli

▼M3
I. MELLÉKLET
EUROBANKJEGY ADATTÉTELEK
1. RÉSZ
Eurobankjegyekre vonatkozó adatszolgáltatási rendszer

Adattételek

Gyakoriság

Szám

Adattétel megnevezése

Bankje
gyek teljes
száma

Sorozat/
változat
szerinti
részletezés

Címlet
szerinti
részle
tezés

ECI
szerinti
részlete
zés (1)

napi

havi

Teljesség attribútum

1. kate eseményve
gória (2)
zérelt

Eurobankjegy-mozgásokra vonatkozó részletezések

Adatforrás

Forrás
NKB

Cél
NKB

Forrás Célkész
készlet
let
típusa (4) típusa (5)

Minő
ség (6)

Előállí
tási
évhez
hozzá
rende
lés (7)

Terve
zés (8)

1. Összesített adattételek
Létrehozott bankjegyek

x

x

x

x

x

1.2.

Online megsemmisített
bankjegyek

x

x

x

x

x

Offline megsemmisített
bankjegyek

x

1.3.

NKB
x

x

x

x

2. Eurobankjegy-készletekre vonatkozó adattételek
(A) Eurorendszer által tartott készletek
2.1.

Az eurorendszer stratégiai
készletei új bankjegyekből

x

x

x

x

x

x

2.2.

Az eurorendszer stratégiai
készletei forgalomképes
bankjegyekből

x

x

x

x

x

x

Új bankjegyek NKB által
tartott logisztikai készletei

x

2.3.

NKB
x

x

x

x

x
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1.1.

▼M3
Adattételek

Gyakoriság

Szám

Adattétel megnevezése

Bankje
gyek teljes
száma

Sorozat/
változat
szerinti
részletezés

Címlet
szerinti
részle
tezés

ECI
szerinti
részlete
zés (1)

napi

havi

Eurobankjegy-mozgásokra vonatkozó részletezések

Teljesség attribútum

1. kate eseményve
zérelt
gória (2)

Forgalomképes bankjegyek
NKB által tartott logisztikai
készletei

x

x (3)

x

x

x

x

2.5.

Forgalomképtelen bank
jegyek NKB által tartott
(megsemmisítendő) kész
letei

x

x

x

x

x

havi
eseté
ben

2.6.

Feldolgozatlan bankjegyek
NKB által tartott készletei

x

x (3)

x

x

x

x

Új bankjegyek
NHTO-jogalanyok által
tartott logisztikai készletei

x

x

x

x

x

2.8.

Forgalomképes bankjegyek
NHTO-jogalanyok tartott
logisztikai készletei

x

x (3)

x

x

x

2.9.

Forgalomképtelen bank
jegyek NHTO-jogalanyok
által tartott készletei

x

x

x

x

x

Cél
NKB

Minő
ség (6)

Előállí
tási
évhez
hozzá
rende
lés (7)

Terve
zés (8)

napi
esetében

(B) NHTO-jogalanyok által tartott készletek
2.7.

Forrás
NKB

Forrás Célkész
készlet
let
típusa (4) típusa (5)

NHTObankok
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2.4.

Adatforrás

▼M3
Adattételek

Gyakoriság

Szám

2.10.

Adattétel megnevezése

Feldolgozatlan bankjegyek
NHTO-jogalanyok által
tartott készletei

Bankje
gyek teljes
száma

Sorozat/
változat
szerinti
részletezés

Címlet
szerinti
részle
tezés

x

x (3)

x

ECI
szerinti
részlete
zés (1)

napi

havi

Eurobankjegy-mozgásokra vonatkozó részletezések

Teljesség attribútum

1. kate eseményve
zérelt
gória (2)

x

x

Adatforrás

Forrás
NKB

Cél
NKB

Forrás Célkész
készlet
let
típusa (4) típusa (5)

Minő
ség (6)

Előállí
tási
évhez
hozzá
rende
lés (7)

Terve
zés (8)

(C) ECI-bankok által tartott készletek
Új bankjegyek ECI-bankok
által tartott logisztikai kész
letei

x

x

x

x

x

x

2.12.

Forgalomképes bankjegyek
ECI-bankok által tartott
logisztikai készletei

x

x (3)

x

x

x

x

2.13.

Forgalomképtelen bank
jegyek ECI-bankok által
tartott készletei

x

x

x

x

x

x

2.14.

Feldolgozatlan bankjegyek
ECI-bankok által tartott
készletei

x

x (3)

x

x

x

x

2.15.

ECI-bankoktól vagy
hozzájuk úton lévő bank
jegyek logisztikai készletei

x

x (3)

x

x

x

x

ECIbankok
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2.11.

▼M3
Adattételek

Gyakoriság

Szám

Adattétel megnevezése

Bankje
gyek teljes
száma

Sorozat/
változat
szerinti
részletezés

Címlet
szerinti
részle
tezés

ECI
szerinti
részlete
zés (1)

napi

havi

Teljesség attribútum

1. kate eseményve
zérelt
gória (2)

Eurobankjegy-mozgásokra vonatkozó részletezések

Adatforrás

Forrás
NKB

Cél
NKB

Forrás Célkész
készlet
let
típusa (4) típusa (5)

Minő
ség (6)

Előállí
tási
évhez
hozzá
rende
lés (7)

Terve
zés (8)

3. Operatív tevékenységekre vonatkozó adattételek
(A) NKB-k operatív tevékenységei
NKB által kibocsátott
bankjegyek

x

x (3)

x

x

x

x

3.2.

NKB-tól
NHTO-jogalanyoknak
átadott bankjegyek

x

x (3)

x

x

x

x

3.3.

NKB-tól ECI-bankoknak
átadott bankjegyek

x

x (3)

x

x

x

3.4.

NKB-nak visszajuttatott
bankjegyek

x

x (3)

x

x

x

x

3.5.

NHTO-jogalanyoktól
NKB-nak átadott bank
jegyek

x

x (3)

x

x

x

x

3.6.

ECI-bankoktól NKB-nak
átadott bankjegyek

x

x (3)

x

x

x

3.7.

NKB által feldolgozott
bankjegyek

x

x

x

x

x

x

x

NKB

x

x
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3.1.

▼M3
Adattételek

Gyakoriság

Szám

Adattétel megnevezése

Bankje
gyek teljes
száma

Sorozat/
változat
szerinti
részletezés

Címlet
szerinti
részle
tezés

ECI
szerinti
részlete
zés (1)

napi

havi

1. kate eseményve
zérelt
gória (2)

3.8.

NKB által forgalomképte
lennek minősített bank
jegyek

x

x

x

3.9.

Más NKB-(k)ba úton lévő
bankjegyek

x

x

x

3.10.

Közvetlenül LS-ből
megsemmisített új bank
jegyek

x

x

x

x

x

3.11.

Közvetlenül LS-ből
megsemmisített forgalom
képes bankjegyek

x

x (3)

x

x

x

3.12.

Közvetlenül ESS-ből
megsemmisített új bank
jegyek

x

x

x

x

x

3.13.

Közvetlenül ESS-ből
megsemmisített forgalom
képes bankjegyek

x

x (3)

x

x

x

3.14.

Közvetlenül a készletből
megsemmisített feldolgo
zatlan bankjegyek

x

x (3)

x

x

x

x

x

Eurobankjegy-mozgásokra vonatkozó részletezések

Teljesség attribútum

Adatforrás

Forrás
NKB

Cél
NKB

Forrás Célkész
készlet
let
típusa (4) típusa (5)

Minő
ség (6)

Előállí
tási
évhez
hozzá
rende
lés (7)

Terve
zés (8)

x

x
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▼M3
Adattételek

Gyakoriság

Szám

Adattétel megnevezése

Bankje
gyek teljes
száma

Sorozat/
változat
szerinti
részletezés

Címlet
szerinti
részle
tezés

ECI
szerinti
részlete
zés (1)

napi

havi

Eurobankjegy-mozgásokra vonatkozó részletezések

Teljesség attribútum

1. kate eseményve
zérelt
gória (2)

Adatforrás

Forrás
NKB

Cél
NKB

Forrás Célkész
készlet
let
típusa (4) típusa (5)

Minő
ség (6)

Előállí
tási
évhez
hozzá
rende
lés (7)

Terve
zés (8)

(B) NHTO-jogalanyok operatív tevékenységei
NHTO-jogalanyok által
forgalomba hozott bank
jegyek

x

x (3)

x

x

x

x

3.16.

NHTO-jogalanyoknak
visszajuttatott bankjegyek

x

x (3)

x

x

x

x

3.17.

NHTO-jogalanyok által
feldolgozott bankjegyek

x

x

x

x

x

3.18.

NHTO-jogalanyok által
forgalomképtelennek minő
sített bankjegyek

x

x

x

x

x

NHTObankok

C. ECI-bankok operatív tevékenységei
3.19.

ECI-bankok által forga
lomba hozott bankjegyek

x

x (3)

x

x

x

x

x

3.20.

ECI-bankoknak visszajutta
tott bankjegyek

x

x (3)

x

x

x

x

x

3.21.

ECI-bankok által feldolgo
zott bankjegyek

x

x

x

x

x

x

ECIbankok
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3.15.

▼M3
Adattételek

Gyakoriság

Szám

3.22.

Adattétel megnevezése

ECI-bankok által forgalom
képtelennek minősített
bankjegyek

Bankje
gyek teljes
száma

Sorozat/
változat
szerinti
részletezés

Címlet
szerinti
részle
tezés

ECI
szerinti
részlete
zés (1)

x

x

x

x

x

x

napi

havi

x

Eurobankjegy-mozgásokra vonatkozó részletezések

Teljesség attribútum

1. kate eseményve
zérelt
gória (2)

Adatforrás

Forrás
NKB

Cél
NKB

Forrás Célkész
készlet
let
típusa (4) típusa (5)

Minő
ség (6)

Előállí
tási
évhez
hozzá
rende
lés (7)

Terve
zés (8)

x

4. Bankjegymozgásokra vonatkozó adattételek
4.1.

x

x

x

4.2.

Bankjegyek átadása

x

x (3)

x

x

x

felelős/
szállító
NKB

4.3.

Bankjegyek átvétele

x

x (3)

x

x

x

fogadó
NKB

Euro
rend
szerhez
csatla
kozó
NKB

x

x
felelős
NKB

5. Az eurorendszerhez csatlakozó NKB-kra vonatkozó adattételek
5.1.

Törvényes fizetőeszközzé
válás előtti készletek

x

x (3)

x

x

x

5.2.

Előszállítás

x

x (3)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

02008O0008 — HU — 22.03.2017 — 003.001 — 16

Új előállítású bankjegyek
beszállítása a nyomda
részéről a felelős vagy a
fogadó NKB-hoz

▼M3
Adattételek

Gyakoriság

Szám

5.3.

Adattétel megnevezése

Továbbszállítás

Bankje
gyek teljes
száma

Sorozat/
változat
szerinti
részletezés

Címlet
szerinti
részle
tezés

x

x (3)

x

ECI
szerinti
részlete
zés (1)

napi

havi

Eurobankjegy-mozgásokra vonatkozó részletezések

Teljesség attribútum

1. kate eseményve
zérelt
gória (2)

x

x

Adatforrás

Forrás
NKB

Cél
NKB

Forrás Célkész
készlet
let
típusa (4) típusa (5)

Minő
ség (6)

Előállí
tási
évhez
hozzá
rende
lés (7)

Terve
zés (8)

Előszál
lítás
jogosult
szer
ződő
felek
nek

6. A bankjegyek nemzeti nettó kibocsátására vonatkozó napi adatok
6.1.

x

x

x

x

x

NKB

(1) Adatok egyes ECI-bankonként részletezve.
(2) Az 1. kategória szerinti teljesség attribútum minden törvényes fizetőeszköz állapottal rendelkező adattételre vonatkozik. Ha a törvényes fizetőeszköz állapot külön döntés alapján a törvényes fizetőeszközzé válást megelőző
vagy annak megszűnését követő állapotra van állítva, minden 1. kategóriába tartozó adattétel eseményvezérelt adattételnek tekintendő.
(3) A külön döntésben meghatározott kibocsátási szabályoktól függően az adatforrásként megjelölt jogalanyok statisztikai módszerekkel határozzák meg a különböző sorozatú és/vagy változatú bankjegyeket tartalmazó vegyes
kötegek vagy vegyes csomagok sorozat és változat szerinti részletezését.
(4) Adatszolgáltatás azon készlettípusról, amelyből a szállító NKB-nál az átadott eurobankjegyek származnak, azaz előállítási készlet (nyomdáktól beszállított), eurorendszer stratégiai készlete (Eurosystem Strategic Stock, ESS)
vagy logisztikai készlet (logistical stocks, LS).
(5) Adatszolgáltatás azon készlettípusról, amelybe a fogadó NKB-nál az átadott eurobankjegyek kerülnek, azaz ESS vagy LS.
6
( ) Adatszolgáltatás arról, hogy az átadott eurobankjegyek új, forgalomképes, feldolgozatlan vagy forgalomképtelen bankjegyek voltak-e. Ha egynél több minőségi típusnak megfelelő bankjegyeket adnak át, a többi részletezés
azonban azonos, minden minőségtípusra vonatkozóan külön mozgást kell jelenteni.
(7) Adatszolgáltatás arra a naptári évre, amelyre a bankjegy-előállításról szóló külön EKB jogi aktus értelmében az előállítást besorolták, függetlenül attól, hogy az előállítás átterjedt-e a következő évre. Ha a leszállított
bankjegyek a bankjegy-előállításról szóló különböző olyan külön EKB jogi aktusokhoz kapcsolódnak, amelyek mindegyike más naptári évre vonatkozik, miközben a többi részletezés azonos, külön szállításokat kell jelenteni.
(8) Adatszolgáltatás arról, hogy a szállítás ütemezett volt-e külön EKB jogi aktus értelmében, vagy eseti átadásról volt-e szó.
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Bankjegyek nemzeti nettó
kibocsátása
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▼M3
2. RÉSZ
Eurobankjegy adattételek meghatározása
Az NKB-k és az eurorendszerhez csatlakozó NKB-k valamennyi adattételre egész
számként jelentik a darabszámot, függetlenül attól, hogy az pozitív vagy negatív
érték-e.

1. Összesített adattételek
Az összesített adatok az összes adatszolgáltatási időszakon át göngyölített számadatok, a nyomdából történő első
szállítástól (az új sorozat, változat vagy címlet bevezetése előtti szállításokat is beleértve) a vonatkozó adatszolgáltatási
időszak zárásig terjedően.
1.1.

Létrehozott bankjegyek

Azok a bankjegyek, amelyeket: i. a bankjegy-előállításról szóló külön EKB
jogi aktus alapján állítottak elő; ii. leszállítottak az NKB LS-ébe vagy
az ESS-be és amelyeket az NKB tart; és iii. nyilvántartásba vettek az
NKB készpénzkezelési rendszerében (1). Az NHTO-jogalanyoknak és
ECI-bankoknak átadott vagy általuk tartott bankjegyek, beleértve a
megsemmisített bankjegyeket is (1.2. és 1.3. adattétel), továbbra is az
NKB létrehozott bankjegyeinek részét képezik.

1.2.

Online megsemmisített
bankjegyek

Olyan létrehozott bankjegyek, amelyeket az eredetiség és a forgalomké
pesség vizsgálata után az NKB beépített aprítóval felszerelt válogatógépen
semmisített meg, vagy amelyeket az NKB nevében ily módon semmisí
tettek meg.

1.3.

Offline megsemmisített
bankjegyek

Olyan létrehozott bankjegyek, amelyeket az eredetiség és a forgalomké
pesség vizsgálata után az NKB nem beépített aprítóval felszerelt válogató
gépen semmisített meg, vagy amelyeket az NKB nevében ily módon
semmisítettek meg, például megrongált vagy olyan bankjegyek, amelyeket
a bankjegyválogató gép bármely okból visszautasított. Ezekbe az adatokba
nem tartoznak bele az online megsemmisített bankjegyek (1.2. adattétel).

2. Bankjegykészletekre vonatkozó adattételek
Ezek az adattételek állományadatként az adatszolgáltatási időszak zárására vonatkoznak.
(A) Eurorendszer által tartott készletek
2.1.

Új bankjegyek ESS-e

Az ESS részét alkotó és az EKB nevében az NKB által tartott új
bankjegyek.

2.2.

Forgalomképes bankjegyek
ESS-e

Az ESS részét alkotó és az EKB nevében az NKB által tartott forgalom
képes bankjegyek.

2.3.

Új bankjegyek NKB által
tartott LS-e

Az NKB LS-ébe tartozó és az NKB által (központjában és/vagy fiók szin
ten) tartott új bankjegyek. Ez a számadat nem tartalmazza az ESS részét
képező új bankjegyeket.

2.4.

Forgalomképes bankjegyek
NKB által tartott LS-e

Az NKB LS-ébe tartozó és az NKB által (központjában és/vagy fiók szin
ten) tartott forgalomképes bankjegyek. Ez a számadat nem tartalmazza az
ESS részét képező forgalomképes bankjegyeket.

2.5.

Forgalomképtelen bank
jegyek NKB által tartott
(megsemmisítendő) kész
letei

Az NKB által tartott és még nem megsemmisített forgalomképtelen
bankjegyek.

2.6.

Feldolgozatlan bankjegyek
NKB által tartott készletei

Az NKB által tartott olyan bankjegyek, amelyek eredetiségének és forga
lomképességének vizsgálatát az NKB bankjegyválogató gépen vagy manu
álisan még nem végezte el. Az NKB általi feldolgozásáig ezen adattétel
részét képezik azok a bankjegyek, amelyek eredetiségét és forgalomképes
ségét NHTO-jogalanyok, ECI-bankok vagy más hitelintézetek vagy kész
pénzkezeléssel hivatásszerűen foglalkozó szervezetek megvizsgálták és
amelyeket később visszajuttattak az NKB-nak.
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(B) NHTO-jogalanyok által tartott készletek

Ezek az adattételek az NHTO programra vonatkoznak, amelyet az NKB az országában létrehozhat. Az egyes
NHTO-jogalanyoktól eredő adatokat az NKB minden NHTO-jogalanyra összesítve jelenti. Ezek a készletek nem
tartoznak a forgalomban lévő bankjegyek közé.

2.7.

Új bankjegyek
NHTO-jogalanyok által
tartott LS-e

NKB által átadott olyan új bankjegyek, amelyeket az NHTO-jogalanyok
tartanak.

2.8.

Forgalomképes bankjegyek
NHTO-jogalanyok által
tartott LS-e

Az NKB által átadott vagy forgalomból visszajuttatott, az NHTO-jogala
nyok által tartott olyan bankjegyek, amelyeket az NHTO-jogalanyok az
EKB/2010/14 határozatnak megfelelően forgalomképesnek minősítenek.

2.9.

Forgalomképtelen bank
jegyek NHTO-jogalanyok
által tartott készletei

Az NHTO-jogalanyok által tartott olyan bankjegyek, amelyeket az NHTOjogalanyok az EKB/2010/14 határozatnak megfelelően forgalomképtelennek
minősítenek.

2.10.

Feldolgozatlan bankjegyek
NHTO-jogalanyok által
tartott készletei

Az NHTO-jogalanyok által tartott olyan bankjegyek, amelyek eredeti
ségének és forgalomképességének vizsgálatát nem végezték el az EKB/
2010/14 határozatnak megfelelően.

(C) ECI-bankok által tartott készletek

Ezek az adattételek az ECI programra vonatkoznak. Ezek a készletek nem tartoznak a forgalomban lévő bankjegyek
közé.

2.11.

Új bankjegyek ECI-bankok
által tartott LS-e

NKB által átadott olyan új bankjegyek, amelyeket az ECI-bankok tartanak.

2.12.

Forgalomképes bankjegyek
ECI-bankok által tartott
LS-e

Az NKB által átadott vagy forgalomból visszajuttatott, az ECI-bankok által
tartott olyan bankjegyek, amelyeket az ECI-bankok az EKB/2010/14 hatá
rozatnak megfelelően forgalomképesnek minősítenek.

2.13.

Forgalomképtelen bank
jegyek ECI-bankok által
tartott készletei

Az ECI-bankok által tartott olyan bankjegyek, amelyeket az ECI-bankok az
EKB/2010/14 határozatnak megfelelően forgalomképtelennek minősítenek.

2.14.

Feldolgozatlan bankjegyek
ECI-bankok által tartott
készletei

Az ECI-bankok által tartott olyan bankjegyek, amelyek eredetiségének és
forgalomképességének vizsgálatát nem végezték el az EKB/2010/14 hatá
rozatnak megfelelően.

2.15.

ECI-bankoktól vagy
hozzájuk úton lévő bank
jegyek LS-ei

A valamely NKB által valamely ECI-banknak (vagy ECI-bank nevében
eljáró pénzszállítónak) átadott bankjegyek, amelyek az adatszolgáltatási
időszak zárásakor még úton vannak az ECI-bank telephelyére, valamint
azon bankjegyek, amelyeket az NKB valamely ECI-banktól (vagy
ECI-bank nevében eljáró pénzszállítótól) fog átvenni, és amelyek az adat
szolgáltatási időszak zárásakor még úton vannak, vagyis amelyek már
elhagyták az ECI-bank telephelyét, de még nem értek be az NKB-ba.
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3. Operatív tevékenységekre vonatkozó adattételek
Ezek az adattételek forgalmi adatként a teljes adatszolgáltatási időszakra vonatkoznak.
(A) NKB-k operatív tevékenységei
3.1.

NKB által kibocsátott
bankjegyek

Az NKB pénztáraiban harmadik személyek által felvett új és forgalomképes
bankjegyek, tekintet nélkül arra, hogy a felvett bankjegyeket ügyfélszámlára
terhelték-e vagy sem. Ebbe az adattételbe nem tartoznak bele az NHTOjogalanyoknak (3.2. adattétel) és az ECI-bankoknak (3.3. adattétel) történő
átadások.

3.2.

NKB-tól
NHTO-jogalanyoknak
átadott bankjegyek

NKB által NHTO-jogalanyoknak átadott új és forgalomképes bankjegyek.

3.3.

NKB-tól ECI-bankoknak
átadott bankjegyek

NKB által ECI-bankoknak átadott új és forgalomképes bankjegyek.

3.4.

NKB-nak visszajuttatott
bankjegyek

Az NKB-hoz a forgalomból visszajuttatott bankjegyek, tekintet nélkül arra,
hogy a visszajuttatott bankjegyeket ügyfélszámlára jóváírták-e vagy sem.
Ebbe az adattételbe nem tartoznak bele az NHTO-jogalanyok által (3.5.
adattétel) vagy ECI-bankok által (3.6. adattétel) az NKB-nak történő átadá
sok.

3.5.

NHTO-jogalanyoktól
NKB-nak átadott bank
jegyek

NHTO-bankok által az NKB-nak átadott bankjegyek.

3.6.

ECI-bankoktól NKB-nak
átadott bankjegyek

ECI-bankok által az NKB-nak átadott bankjegyek.

3.7.

NKB által feldolgozott
bankjegyek

Olyan bankjegyek, amelyek eredetiségének és forgalomképességének vizs
gálatát az NKB bankjegyválogató gépen vagy manuálisan elvégezte.
Ezek az adatok a következőket jelentik: az előző adatszolgáltatási időszak
nem feldolgozott bankjegyeinek állománya (2.6. adattétel) + forgalomból
visszajuttatott bankjegyek (3.4. adattétel) + az NHTO-jogalanyoktól
az NKB-nak átadott bankjegyek (3.5. adattétel) + az ECI-bankoktól
az NKB-nak átadott bankjegyek (3.6. adattétel) + más NKB-któl kapott
nem feldolgozott bankjegyek (a 4.3. adattétel altétele) – más NKB-nak
átadott nem feldolgozott bankjegyek (4.2. adattétel altétele) – az aktuális
adatszolgáltatási időszak nem feldolgozott bankjegyeinek állománya (2.6.
adattétel).

3.8.

NKB által forgalomképte
lennek minősített bank
jegyek

Az NKB által feldolgozott és az NKB-k általi bankjegyfeldolgozásról szóló
külön EKB jogi aktusnak megfelelően forgalomképtelennek minősített
bankjegyek.

3.9.

Más NKB-(k)ba úton lévő
bankjegyek

A szállító NKB-ből a fogadó NKB-ba úton levő bankjegyek, amelyeket a
szállító NKB logisztikai készletéből, ESS-éből, a forgalomképtelen bank
jegyek készletéből vagy a feldolgozatlan bankjegyek készletéből már kive
zettek, azonban még nem könyveltek el a fogadó NKB logisztikai készle
tének, az ESS-nek, a forgalomképtelen bankjegyek készletének vagy a
feldolgozatlan bankjegyek készletének részeként.

3.10.

Közvetlenül az LS-ből
megsemmisített új bank
jegyek

A logisztikai készletből külön EKB határozatnak megfelelően az NKB által
online vagy offline megsemmisített új bankjegyek. A megsemmisítést az
1.2. vagy 1.3. adattételnek is tükröznie kell.
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3.11.

Közvetlenül az LS-ből
megsemmisített forgalom
képes bankjegyek

A logisztikai készletből külön EKB határozatnak megfelelően az NKB által
online vagy offline megsemmisített forgalomképes bankjegyek. A megsem
misítést az 1.2. vagy 1.3. adattételnek is tükröznie kell.

3.12.

Közvetlenül az ESS-ből
megsemmisített új bank
jegyek

Az ESS-ből külön EKB határozatnak megfelelően az NKB által online
vagy offline megsemmisített új bankjegyek. A megsemmisítést az 1.2.
vagy 1.3. adattételnek is tükröznie kell.

3.13.

Közvetlenül az ESS-ből
megsemmisített forgalom
képes bankjegyek

Az ESS-ből külön EKB határozatnak megfelelően az NKB által online
vagy offline megsemmisített forgalomképes bankjegyek. A megsemmisítést
az 1.2. vagy 1.3. adattételnek is tükröznie kell.

3.14.

Közvetlenül a készletből
megsemmisített feldolgo
zatlan bankjegyek

A forgalomképtelen bankjegyek készletéből külön EKB határozatnak
megfelelően az NKB által online vagy offline megsemmisített forgalom
képes bankjegyek. A megsemmisítést az 1.2. vagy 1.3. adattételnek is
tükröznie kell.

(B) NHTO-jogalanyok operatív tevékenységei

3.15.

NHTO-jogalanyok által
forgalomba hozott bank
jegyek

NHTO-jogalanyok által forgalomba hozott bankjegyek, azaz az NHTOjogalanyoknál végzett összes készpénzfelvétel.

3.16.

NHTO-jogalanyoknak
visszajuttatott bankjegyek

NHTO-jogalanyokhoz forgalomból visszajuttatott bankjegyek,
az NHTO-jogalanyoknál végzett összes készpénzbefizetés.

3.17.

NHTO-jogalanyok által
feldolgozott bankjegyek

Olyan bankjegyek, amelyek eredetiségének és forgalomképességének vizs
gálatát NHTO-jogalanyok az EKB/2010/14 határozatnak megfelelően bank
jegyválogató gépen vagy manuálisan elvégezték.

3.18.

NHTO-jogalanyok által
forgalomképtelennek minő
sített bankjegyek

Az NHTO-jogalanyok által feldogozott és az EKB/2010/14 határozatnak
megfelelően forgalomképtelennek minősített bankjegyek.

azaz

(C) ECI-bankok operatív tevékenységei

3.19.

ECI-bankok által forga
lomba hozott bankjegyek

Valamely ECI-bank által forgalomba hozott bankjegyek, azaz az ECIbanknál végzett összes készpénzfelvétel.

3.20.

ECI-bankoknak visszajutta
tott bankjegyek

Valamely ECI-bankhoz forgalomból visszajuttatott bankjegyek, azaz
az ECI-banknál végzett összes készpénzbefizetés.

3.21.

ECI-bankok által feldolgo
zott bankjegyek

Olyan bankjegyek, amelyek eredetiségének és forgalomképességének vizs
gálatát az ECI-bank az EKB/2010/14 határozatnak megfelelően bankjegy
válogató gépen vagy manuálisan elvégezte.
Ezek az adatok a következőket jelentik: az előző adatszolgáltatási időszak
nem feldolgozott bankjegyeinek állománya (2.14. adattétel) + az ECIbankhoz visszajuttatott bankjegyek (3.20. adattétel) – az aktuális adatszol
gáltatási időszak nem feldolgozott bankjegyeinek állománya (2.14. adatté
tel).

3.22.

ECI-bankok által forgalom
képtelennek minősített
bankjegyek

Valamely ECI-bank által feldogozott és az EKB/2010/14 határozatnak
megfelelően forgalomképtelennek minősített bankjegyek.
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4. Bankjegymozgásokra vonatkozó adattételek
Ezek az adattételek forgalmi adatként a teljes adatszolgáltatási időszakra vonatkoznak.
4.1.

Új előállítású bankjegyek
beszállítása nyomdák
részéről a felelős vagy a
fogadó NKB-hoz

A bankjegy-előállításról és a bankjegykészletek kezeléséről szóló külön
EKB jogi aktus szerint előállított és a nyomdából a felelős vagy a fogadó
NKB-ba szállított új bankjegyek.

4.2.

Bankjegyek átadása

Az NKB-tól bármely másik NKB-nak, vagy házon belül saját LS-éből az
NKB által tartott ESS-be vagy fordítva átadott bankjegyek.

4.3.

Bankjegyek átvétele

Az NKB által bármely másik NKB-tól kapott vagy házon belül saját
LS-éből az NKB által tartott ESS-be vagy fordítva átadott bankjegyek.

5. Az eurorendszerhez csatlakozó nkb-kra vonatkozó adattételek
Ezek az adattételek az adatszolgáltatási időszak zárására vonatkoznak.
5.1.

Törvényes fizetőeszközzé
válás előtti készletek

Az eurorendszerhez csatlakozó NKB által a készpénzcsere céljára tartott
eurobankjegyek.

5.2.

Előszállítás

Az eurorendszerhez csatlakozó NKB által azon jogosult szerződő feleknek
előszállított eurobankjegyek, akik az EKB/2006/9 iránymutatás szerint
megfelelnek az eurobankjegyek készpénzcsere előtti, előszállítás céljából
történő átvételére vonatkozó feltételeknek.

5.3.

Továbbszállítás

A jogosult szerződő felek által az EKB/2006/9 iránymutatás szerint kész
pénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személyek számára továbbszál
lított és a készpénzcsere előtt e készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó
harmadik személyek telephelyén tartott eurobankjegyek. Ezen adattétel
értéke nem haladhatja meg az 5.2. adattétel értékét.

6. A bankjegyek nemzeti nettó kibocsátására vonatkozó napi adatok
Ez az adattétel az adatszolgáltatási időszak zárására vonatkozik.
6.1.

Bankjegyek nemzeti nettó
kibocsátása

Az egyrészről egy adott NKB által kibocsátott és NHTO-jogalanyok által
forgalomba hozott bankjegyek összesített száma és másrészről az NKBkhoz és NHTO-jogalanyokhoz visszajuttatott bankjegyek összesített száma
közötti különbség.

(1) Ebből az adattételből le kell vonni azokat a bankjegyeket, amelyeket létrehoztak és később mintabankjegyként jelöltek meg.

3. RÉSZ
Az eurobankjegyek mozgására vonatkozó CIS 2 könyvelési szabályok
1.

Bevezetés
Ez a rész rögzíti a nyomdából történő bankjegyszállításra, az NKB-k közötti
átadásokra és az ugyanazon NKB-n belüli különböző készlettípusok közötti
átadásokra vonatkozó közös könyvelési szabályokat a CIS 2-ben található
adatok konzisztens voltának biztosítása érdekében. Az eurorendszerhez csat
lakozó NKB-k ezeket a szabályokat megfelelően alkalmazzák.

2.

Tranzakciótípusok
A bankjegymozgások tekintetében négy tranzakciótípus létezik:
— 1. tranzakciótípus (közvetlen szállítás): új bankjegyeknek a nyomdából a
felelős –egyben fogadó – NKB-hoz történő szállítása.
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— 2. tranzakciótípus (a fogadó NKB-hoz történő közvetlen szállítás köztes
tárolás nélkül): új bankjegyeknek a nyomdából a fogadó NKB-hoz
(amely nem egyben a felelős NKB is) történő közvetlen szállítása. A
bankjegyeket a felelős NKB által az előállításukra kijelölt nyomda
közvetlenül szállítja a fogadó NKB-hoz, a bankjegyek felelős
NKB-nál történő köztes tárolása nélkül. Az eurobankjegyek közös előál
lítása (konzorcium) esetén a konzorcium vezetője a teljes
bankjegy-előállítási mennyiség tekintetében kijelölhető felelős
NKB-ként.

— 3. tranzakciótípus (közvetett szállítás köztes tárolással): új bank
jegyeknek a nyomdából a felelős NKB-n keresztül a fogadó NKB-hoz
történő közvetett szállítása. A bankjegyeket a felelős NKB legalább egy
napig tárolja, mielőtt azokat a felelős NKB a fogadó NKB-hoz szállí
taná.

— 4. tranzakciótípus (átadás): (új, forgalomképes, feldolgozatlan vagy
forgalomképtelen) bankjegyek készleteinek átadása: i. két különböző
(szállítóként, illetve fogadóként eljáró) NKB között, a készlettípus (LS/
ESS) változása nélkül; vagy ii. egy NKB-n belül különböző készlettí
pusok között.

3.

A bankjegymozgásokra vonatkozó adatok egyeztetése
A bankjegymozgással érintett két NKB kétoldalúan egyezteti a jelentendő
mennyiségeket és adatrészletezést. Ha a bankjegymozgással kettőnél több
NKB érintett (például bankjegyek tesztelési célból történő átvétele), az EKB
előzetesen a bankjegymozgások könyvelésére vonatkozó utasításokkal szol
gál.

A szállító és a fogadó NKB könyvelésének szinkronizálása céljából minden
bankjegymozgást a szállító és a fogadó NKB is csak annak befejezésekor
könyvel, azaz akkor, amikor a fogadó NKB visszaigazolta a bankjegyek
átvételét és azokat helyi készpénzkezelési rendszerében nyilvántartásba
vette. Ha a bankjegyek a hónap utolsó munkanapján késő este érkeznek
meg, és azokat nem lehet aznap nyilvántartásba venni a fogadó NKB
helyi készpénzkezelési rendszerében, a szállító és a fogadó NKB-nak kell
kétoldalúan megállapodnia arról, hogy az adott bankjegymozgást a folyó
hónapra vagy a következő hónapra könyvelik-e le.

4.

Könyvelési szabályok
Az alábbi táblázatokban „+” jel jelöli a CIS 2-ben a növekedés, „–” jel a
csökkenés könyvelését.

4.1. K ö n y v e l é s i s z a b á l y o k a z 1 . t r a n z a k c i ó t í p u s r a
Szállítás az ESS-be

Szállítás az LS-be

felelős (és egyben fogadó) NKB
Szám

Adattétel megnevezése

Nyomdából történő
szállítást követően

Nyomdából történő
szállítást követően

+

1.1.

Létrehozott bankjegyek

+

2.1.

Új bankjegyek ESS-e

+

2.3.

Új bankjegyek NKB által tartott LS-e

4.1.

Új előállítású bankjegyek beszállítása a nyomda
részéről a felelős vagy a fogadó NKB-hoz

+
+
„célkészlet” = ESS
megjelöléssel

+
„célkészlet” = LS
megjelöléssel
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4.2. K ö n y v e l é s i s z a b á l y o k a 2 . t r a n z a k c i ó t í p u s r a
Szállítás az ESS-be

Szállítás az LS-be

fogadó NKB (amely nem egyben a felelős NKB is)
Szám

Adattétel megnevezése

Nyomdából történő
szállítást követően

Nyomdából történő
szállítást követően

+

1.1.

Létrehozott bankjegyek

+

2.1.

Új bankjegyek ESS-e

+

2.3.

Új bankjegyek NKB által tartott LS-e

4.1.

Új előállítású bankjegyek beszállítása a nyomda
részéről a felelős vagy a fogadó NKB-hoz

4.3. K ö n y v e l é s i s z a b á l y o k a
célkészlettípus esetében

3.

Adattétel megnevezése

+
„célkészlet” = ESS
megjelöléssel

tranzakciótípusra

Felelős NKB

Szám

+

+
„célkészlet” = LS
megjelöléssel

ESS

Felelős NKB

A nyomdából a felelős
A fogadó NKB részére történő
NKB-hoz történő szállítást
átadást követően
követően

Fogadó NKB
A felelős NKB-tól
történő átvételkor

1.1.

Létrehozott bankjegyek

+

–

+

2.1.

Új bankjegyek ESS-e

+

–

+

4.1.

Új előállítású bank
jegyek beszállítása a
nyomda részéről a
felelős vagy a fogadó
NKB-hoz

+
„célkészlet” = ESS
megjelöléssel

4.2.

Bankjegyek átadása

4.3.

Bankjegyek átvétele

+
„cél NKB” = fogadó
NKB
„forráskészlet típusa” =
előállítási „célkészlet
típusa” = ESS minőség =
új tervezés = ütemezett

+
„forrás NKB” =
felelős NKB
„célkészlet típusa”
= ESS minőség = új
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4.4. K ö n y v e l é s i s z a b á l y o k a
célkészlettípus esetében

3.

tranzakciótípusra

Felelős NKB
Szám

Adattétel megnevezése

LS

Felelős NKB

Fogadó NKB

A nyomdából a felelős
A fogadó NKB részére történő
NKB-hoz történő szállítást
átadást követően
követően

A felelős NKB-tól
történő átvételkor

1.1.

Létrehozott bankjegyek

+

–

+

2.1.

Új bankjegyek NKB
által tartott LS-e

+

–

+

4.1.

Új előállítású bank
jegyek beszállítása a
nyomda részéről a
felelős vagy a fogadó
NKB-hoz

+
„célkészlet” = LS
megjelöléssel

4.2.

Bankjegyek átadása

4.3.

Bankjegyek átvétele

+
„cél NKB” = fogadó
NKB
„forráskészlet típusa” =
előállítási „célkészlet
típusa” = LS minőség =
új tervezés = ütemezett
+
„forrás NKB” =
felelős NKB
„célkészlet típusa”
= LS minőség = új

4.5. K ö n y v e l é s i s z a b á l y o k a 4 . t r a n z a k c i ó t í p u s r a ( ú j / f o r 
galomképes/forgalomképtelen/feldolgozatlan
bank
jegyek)

Szám

Adattétel megnevezése

Szállító NKB

Fogadó NKB

A fogadó NKB részére
történő átadást követően

A felelős NKB-tól történő
átvételkor

1.1.

Létrehozott bankjegyek

–

+

2.1.

Új bankjegyek ESS-e

–

+

2.2.

Forgalomképes bankjegyek ESS-e

vagy: –

vagy: +

2.3.

Új bankjegyek NKB által tartott LS-e

vagy: –

vagy: +

2.4.

Forgalomképes bankjegyek NKB által tartott
LS-e

vagy: –

vagy: +

2.5.

Forgalomképtelen bankjegyek NKB által tartott
(megsemmisítendő) készlete

vagy: –

vagy: +

2.6.

Feldolgozatlan bankjegyek NKB által tartott
készlete

vagy: –

vagy: +
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Szám

Adattétel megnevezése

4.2.

Bankjegyek átadása

4.3.

Bankjegyek átvétele

Szállító NKB

Fogadó NKB

A fogadó NKB részére
történő átadást követően

A felelős NKB-tól történő
átvételkor

+
„cél NKB” = fogadó
NKB
„forráskészlet típusa” =
ESS vagy LS „cél
készlet típusa” = ESS
vagy LS minőség = új/
forgalomképes/forga
lomképtelen/feldolgo
zatlan tervezés =
ütemezett vagy eseti
+
„forrás NKB” = szállító
NKB
„célkészlet típusa” =
ESS vagy LS minőség =
új/forgalomképes/forga
lomképtelen/feldolgo
zatlan

▼M3
II. MELLÉKLET
EUROÉRME ADATTÉTELEK
1. RÉSZ
Euroérmékre vonatkozó adatszolgáltatási rendszer

Adattételek

Gyakoriság

Szám

1.

Adattétel megnevezése

Érmék
teljes
száma

Sorozat
szerinti
részle
tezés

Címlet
szerinti
részletezés

x

x

Jogalany
szerinti
részlete
zés (1)

napi (2)

havi

1. kategória

x

x

x

x

x

x

x

x

x

eseményvezé
relt

Adatforrás

Forrástag
állam

Céltagállam

Forgalomba hozatalra vonatkozó adattételek
Forgalomba hozatalra szánt érmék
nemzeti nettó kibocsátása

x

1.2.

Gyűjtőknek szánt érmék nemzeti
nettó kibocsátása (szám)

x

1.3.

Gyűjtőknek szánt érmék nemzeti
nettó kibocsátása (érték)

1.4.

Megsemmisített érmék

x

x

x

x

Érmeki
bocsátó
jogala
nyok

Euroérme-készletre vonatkozó adattételek (3)

2.1.

Új érmék logisztikai készletei

x

x

x

x

x

x

x

2.2.

Forgalomképes érmék logisztikai
készletei

x

x

x

x

x

x

x

2.3.

Forgalomképtelen érmék készletei

x

x

x

x

x

x

x

2.4.

Feldolgozatlan érmék készletei

x

x

x

x

x

x

x

Érmeki
bocsátó
jogala
nyok
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1.1.

2.

Érmék
teljes
névértéke

Euroérme-mozgásokra
vonatkozó részletezések

Teljesség attribútum

▼M3
Adattételek

Gyakoriság

Szám

3.

Adattétel megnevezése

Érmék
teljes
száma

Érmék
teljes
névértéke

Sorozat
szerinti
részle
tezés

Címlet
szerinti
részletezés

Jogalany
szerinti
részlete
zés (1)

napi (2)

havi

1. kategória

eseményvezé
relt

x

x

x

x

x

x

x

3.2.

Lakosságtól visszajuttatott érmék

x

x

x

x

x

x

x

3.3.

Feldolgozott érmék

x

x

x

x

x

x

3.4.

Forgalomképtelennek minősített
érmék

x

x

x

x

x

x

3.5.

Közvetlenül a készletből megsem
misített új érmék

x

x

x

x

x

3.6.

Közvetlenül a készletből megsem
misített forgalomképes érmék

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.2.

Forrástag
állam

Céltagállam

Érmeki
bocsátó
jogala
nyok

Euroérme-mozgásokra vonatkozó adattételek
Forgalomba hozatalra szánt érmék
átadása

x

Forgalomba hozatalra szánt érmék
átvétele

x

x

x

x

x

Érmeki
bocsátó
jogala
nyok

fogadó
tagállam
szállító
tagállam
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Lakosságnak kibocsátott érmék

4.1.

Adatforrás

Operatív tevékenységekre vonatkozó adattételek

3.1.

4.

Euroérme-mozgásokra
vonatkozó részletezések

Teljesség attribútum

▼M3
Adattételek

Gyakoriság

Szám

5.

Adattétel megnevezése

Érmék
teljes
száma

x

5.2.

Érmekibocsátó jogalanyok által
tartott, gyűjtőknek szánt jóváírt
érmék száma

x

5.3.

Érmekibocsátó jogalanyok által
tartott, gyűjtőknek szánt jóváírt
érmék értéke

7.
7.1.

Címlet
szerinti
részletezés

Jogalany
szerinti
részlete
zés (1)

napi (2)

havi

1. kategória

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

eseményvezé
relt

Adatforrás

Forrástag
állam

Céltagállam

x

x

Érmeki
bocsátó
jogala
nyok

További adattételek
NKB által a törvényes kibocsá
tó(k)nak jóváírt készletek értéke

Érmeki
bocsátó
jogala
nyok

Jövőben részt vevő tagállamokra vonatkozó adattételek
Törvényes fizetőeszközzé válás
előtti készletek

x

x

x

x

x

Euro
rend
szerhez
csatla
kozó
NKB és
érmeki
bocsátó
harmadik
szemé
lyek (4)
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Érmekibocsátó jogalanyok által
tartott, forgalomba hozatalra szánt
érmék jóváírt készletei

6.1.

Sorozat
szerinti
részle
tezés

Nemzeti bruttó kibocsátás számítására vonatkozó adattételek

5.1.

6.

Érmék
teljes
névértéke

Euroérme-mozgásokra
vonatkozó részletezések

Teljesség attribútum

▼M3
Adattételek

Gyakoriság

Szám

Érmék
teljes
száma

Érmék
teljes
névértéke

Sorozat
szerinti
részle
tezés

Címlet
szerinti
részletezés

Jogalany
szerinti
részlete
zés (1)

napi (2)

havi

1. kategória

eseményvezé
relt

Adatforrás

7.2.

Előszállítás

x

x

x

x

x

Euro
rend
szerhez
csatla
kozó
NKB

7.3.

Továbbszállítás

x

x

x

x

x

Előszál
lítás
jogosult
szerződő
feleknek

Az adatok részletezése az adott érmekibocsátó jogalanyok szerint történik.
Az euroérmékre vonatkozó napi adatokat az NKB csak az euro-készpénzcsere dátuma után, valamint az NKB és az EKB megállapodása szerinti időszakon belül jelenti.
Azok az NKB-k, amelyek nem jelentik az euroérme-készletük minőség szerinti részletezését, érmekészleteiket a 2.2. „Forgalomképes érmék logisztikai készletei” tétel alatt jelentik.
Érmekibocsátó harmadik személyek a pénzverdék, a kincstár, a kijelölt állami ügynökségek és a kijelölt magánügynökségek.

Forrástag
állam

Céltagállam

02008O0008 — HU — 22.03.2017 — 003.001 — 30

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

Adattétel megnevezése

Euroérme-mozgásokra
vonatkozó részletezések

Teljesség attribútum
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2. RÉSZ
Euroérme adattételek meghatározása
Az 1.3., 5.3. és 6.1. adattételre a számadatokat értékben, két tizedesjegyig kell
jelenteni, függetlenül attól, hogy az pozitív vagy negatív érték-e. A többi adat
tételre darabszámot kell jelenteni, egész számként, függetlenül attól, hogy az
pozitív vagy negatív érték-e.

1. Összesített adattételek

Az összesített adatok az összes adatszolgáltatási időszakon át göngyölített számadatok, a nyomdából történő első
szállítástól a vonatkozó adatszolgáltatási időszak zárásáig terjedően.

1.1.

Forgalomba hozatalra szánt
érmék nemzeti nettó kibo
csátása

Az NKB-k a forgalomba hozatalra szánt érmék nemzeti nettó kibocsátását a
következő egyenértékű képletek egyikének megfelelően számítják ki:
1. képlet
Nemzeti nettó kibocsátás = lakosságnak kibocsátott érmék összesített száma
(3.1. összesített adattétel) – lakosságtól visszajuttatott érmék összesített
száma (3.2. összesített adattétel)
2. képlet
Nemzeti nettó kibocsátás = létrehozott érmék – összesített teljes szállítás
(4.1. összesített adattétel) + összesített teljes átvétel (4.2. összesített adatté
tel) – létrehozott állományok – megsemmisített érmék

1.2.

Gyűjtőknek szánt érmék
nemzeti nettó kibocsátása
(szám)

A forgalomba hozott, gyűjtőknek szánt érmék teljes száma, valamennyi
címletet összesítve. Az NKB-k ezt a számadatot az 1.1. adattétel képlete
inek megfelelő használatával számítják ki, azzal a kivétellel, hogy nem
alkalmazandó az összesített teljes szállítás és az összesített teljes átvétel
elem.

1.3.

Gyűjtőknek szánt érmék
nemzeti nettó kibocsátása
(érték)

A forgalomba hozott, gyűjtőknek szánt érmék teljes névértéke, valamennyi
címletet összesítve. Az NKB-k ezt a számadatot a fenti 1.1. adattétel képle
teinek megfelelő használatával számítják ki, azzal a kivétellel, hogy nem
alkalmazandó az összesített teljes szállítás és az összesített teljes átvétel
elem.

1.4.

Megsemmisített érmék

A tagállam érmekibocsátó jogalanya által vagy annak nevében, az erede
tiség és a forgalomképesség vizsgálata után vagy közvetlenül a készletből
megsemmisített érmék, a megsemmisítés okától függetlenül.

2. Érmekészletekre vonatkozó adattételek

Ezek az adattételek az adatszolgáltatási időszak zárására vonatkoznak. Ha egy NKB vagy érmekibocsátó jogalany nem
bontja le az euroérme-készleteket minőség szerint, minden érmekészletet a 2.2. „Forgalomképes érmék logisztikai
készletei” adattételben kell jelenteni.

2.1.

Új érmék logisztikai kész
letei

Az NKB, a tagállam érmekibocsátó jogalanya vagy nevükben eljáró
harmadik személyek által tartott, új forgalomba hozatalra szánt érmék,
tekintet nélkül arra, hogy az érméket: i. még nem hozták létre és nem is
írták jóvá a törvényes kibocsátó(k)nak; ii. létrehozták, de nem írták jóvá a
törvényes kibocsátó(k)nak; vagy iii. létrehozták és jóváírták a törvényes
kibocsátó(k)nak.
A pénzverdék által tartott érmekészletek csak a végső minőségellenőrzésen
megfelelt érméket foglalják magukban, tekintet nélkül csomagolási és szál
lítási állapotukra.
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2.2.

Forgalomképes érmék
logisztikai készletei

Az NKB, a tagállam érmekibocsátó jogalanya vagy nevükben eljáró
harmadik személyek által tartott, forgalomképes, forgalomba hozatalra
szánt érmék, tekintet nélkül arra, hogy az érméket: i. még nem hozták
létre és nem is írták jóvá a törvényes kibocsátó(k)nak; ii. létrehozták, de
nem írták jóvá a törvényes kibocsátó(k)nak; vagy iii. létrehozták és jóvá
írták a törvényes kibocsátó(k)nak. Ha az NKB-k vagy a tagállam érmeki
bocsátó jogalanyai vagy a nevükben eljáró harmadik személyek nem
végeznek euroérme-válogatást, minden átvett euroérme ezen adattétel alá
sorolható.

2.3.

Forgalomképtelen érmék
készletei

Az NKB, a tagállam érmekibocsátó jogalanya vagy nevükben eljáró
harmadik személyek által tartott, a válogatási eljárást követően forgalom
képtelennek minősített forgalomba hozatalra szánt érmék, tekintet nélkül
arra, hogy az érméket: i. még nem hozták létre és nem is írták jóvá a
törvényes kibocsátó(k)nak; ii. létrehozták, de nem írták jóvá a törvényes
kibocsátó(k)nak; vagy iii. létrehozták és jóváírták a törvényes kibocsá
tó(k)nak.

2.4.

Feldolgozatlan érmék kész
letei

Az NKB, a tagállam érmekibocsátó jogalanya vagy nevükben eljáró
harmadik személyek részére átadott, fel nem dolgozott forgalomba hozatalra
szánt érmék, tekintet nélkül arra, hogy az érméket: i. még nem hozták létre
és nem is írták jóvá a törvényes kibocsátó(k)nak; ii. létrehozták, de nem
írták jóvá a törvényes kibocsátó(k)nak; vagy iii. létrehozták és jóváírták a
törvényes kibocsátó(k)nak.

3. Operatív tevékenységekre vonatkozó adattételek
Ezek az adattételek forgalmi adatként a teljes adatszolgáltatási időszakra vonatkoznak.
3.1.

Lakosságnak kibocsátott
érmék

Az NKB, a tagállam érmekibocsátó jogalanya vagy a nevükben eljáró
harmadik személyek által leszállított és a lakosságnak kiterhelt (eladott),
forgalomba hozatalra szánt érmék.

3.2.

Lakosságtól visszajuttatott
érmék

A lakosság által az NKB-nál, a tagállam érmekibocsátó jogalanyánál vagy a
nevükben eljáró harmadik személyeknél befizetett, forgalomba hozatalra
szánt érmék.

3.3.

Feldolgozott érmék

Az NKB, a tagállam érmekibocsátó jogalanya vagy a nevükben eljáró
harmadik személyek által eredetiség és forgalomképesség tekintetében
ellenőrzött, forgalomba hozatalra szánt érmék.

3.4.

Forgalomképtelennek minő Az NKB, a tagállam érmekibocsátó jogalanya vagy a nevükben eljáró
sített érmék
harmadik személyek által feldolgozott és forgalomképtelennek minősített,
forgalomba hozatalra szánt érmék.

3.5.

Közvetlenül a készletből
megsemmisített új érmék

A logisztikai készletből az NKB, a tagállam érmekibocsátó jogalanya által
online vagy offline megsemmisített új forgalomba hozatalra szánt érmék. A
megsemmisítést az 1.4. adattételnek is tükröznie kell.

3.6.

Közvetlenül a készletből
megsemmisített forgalom
képes érmék

A logisztikai készletből az NKB, a tagállam érmekibocsátó jogalanya által
online vagy offline megsemmisített forgalomképes forgalomba hozatalra
szánt érmék. A megsemmisítést az 1.4. adattételnek is tükröznie kell.

4. Érmemozgásokra vonatkozó adattételek
Ezek az adattételek forgalmi adatként a teljes adatszolgáltatási időszakra vonatkoznak.
4.1.

Forgalomba hozatalra szánt
érmék átadása

A (jövőben) részt vevő tagállam NKB-ja és érmekibocsátó harmadik
személyei által más (jövőben) részt vevő tagállam érmekibocsátó jogalanyai
számára névértéken leszállított, forgalomba hozatalra szánt érmék.
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4.2.

Forgalomba hozatalra szánt
érmék átvétele

A (jövőben) részt vevő tagállam NKB-ja és az érmekibocsátó harmadik
személyek által más (jövőben) részt vevő tagállam érmekibocsátó jogala
nyaitól névértéken átvett, forgalomba hozatalra szánt érmék.

5. Nemzeti bruttó kibocsátás számítására vonatkozó adattételek
Ezek az adattételek állományadatként az adatszolgáltatási időszak zárására vonatkoznak. Azokban a részt vevő tagálla
mokban, ahol az NKB az egyetlen érmekibocsátó jogalany, az 5.1. és 5.3. adattételben leírt készletek névértéke
megegyezik a 6.1. adattétel alatt jelentett névértékkel.
5.1.

Érmekibocsátó jogalanyok
által tartott, forgalomba
hozatalra szánt érmék
jóváírt készletei

A törvényes kibocsátó(k)nak jóváírt és az NKB-nál, valamint az érmekibo
csátó harmadik személyeknél tartott, forgalomba hozatalra szánt érmék.

5.2.

Érmekibocsátó jogalanyok
által tartott, gyűjtőknek
szánt jóváírt érmék száma

A törvényes kibocsátó(k)nak jóváírt és az NKB-nál, valamint az érmekibo
csátó harmadik személyeknél tartott, gyűjtőknek szánt érmék teljes száma.

5.3.

Érmekibocsátó jogalanyok
által tartott, gyűjtőknek
szánt jóváírt érmék értéke

A törvényes kibocsátó(k)nak jóváírt és az NKB-nál, valamint az érmekibo
csátó harmadik személyeknél tartott, gyűjtőknek szánt érmék teljes
névértéke.

6. További adattételek
Ez az adattétel állományadatként az adatszolgáltatási időszak zárására vonatkozik.
6.1.

NKB által a törvényes
kibocsátó(k)nak jóváírt
készletek értéke

Az NKB forgalomba hozatalra szánt és gyűjtőknek szánt, a törvényes
kibocsátó(k)nak jóváírt érmekészletei, törvényes fizetőeszköz minőségükre
tekintet nélkül. Ebbe beletartoznak az NKB tagállamának törvényes kibo
csátója számára jóváírt készletek, valamint a más részt vevő tagállamoktól
névértéken kapott készletek (a kapott érméket jóváírják a szállító tagállam
törvényes kibocsátójának, de azok a fogadó NKB jóváírt készletei részévé
válnak).
Az előállítási költségen történő szállítások és/vagy átvételek nem gyako
rolnak hatást erre az adatelemre.

7. Jövőben részt vevő tagállamokra vonatkozó adattételek
Ezek az adattételek az adatszolgáltatási időszak zárására vonatkoznak.
7.1.

Törvényes fizetőeszközzé
válás előtti készletek

Az eurorendszerhez csatlakozó NKB és a jövőben részt vevő tagállam
érmekibocsátó harmadik személyei által a készpénzcsere céljaira tartott,
forgalomba hozatalra szánt euroérmék.

7.2.

Előszállítás

Az EKB/2006/9 iránymutatás szerint a forgalomba hozatalra szánt euro
érmék készpénzcsere előtti, előszállítás céljából történő átvételére vonat
kozó követelményeknek megfelelő jogosult szerződő felek által tartott,
forgalomba hozatalra szánt euroérmék.

7.3.

Továbbszállítás

A jogosult szerződő felek által az EKB/2006/9 iránymutatás szerint kész
pénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személyek számára továbbszál
lított, forgalomba hozatalra szánt euroérmék. A CIS 2 adatszolgáltatás
céljára ebbe beletartoznak a lakosságnak kezdőkészletekben nyújtott euro
érmék.
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3. RÉSZ
Az euroérmék (jövőben) részt vevő tagállamok közötti mozgására vonatkozó
CIS 2 könyvelési szabályok
1.

Bevezetés
Ez a rész az euroérmék részt vevő tagállamok, különösen NKB-k közötti
mozgására vonatkozó közös könyvelési szabályokat rögzíti a nemzeti nettó
és bruttó érmekibocsátásra vonatkozóan a CIS 2-ben szereplő adatok
konzisztens voltának biztosítása érdekében. Mivel az érmeátadásban egya
ránt részt vehetnek NKB-k/eurorendszerhez csatlakozó NKB-k és érmekibo
csátó harmadik személyek, ezekre a továbbiakban együtt egységesen a „tag
állam” megjelölés alatt utalunk.

A jövőben részt vevő tagállamoknak ezeket a szabályokat megfelelően kell
alkalmazniuk.

2.

Szállító és fogadó tagállamok közötti érmemozgások
A tagállamok közötti érmemozgások tekintetében különbséget teszünk a
névértéken történő átadás és az előállítási értéken történő átadás között. A
szállító tagállam és a fogadó tagállam érmekibocsátó jogalanyai közötti
átadások egyik esetben sem eredményezik a nemzeti nettó kibocsátás válto
zását.

E szakasz következő táblázataiban „+” jel jelöli a CIS 2-ben a növekedés, és
„–” jel a csökkenés könyvelését.

2.1. A f o r g a l o m b a h o z a t a l r a s z á n t é r m é k n é v é r t é k e n
történő átadására vonatkozó könyvelési szabályok
Adattétel száma és megnevezése

Szállító tagállam

Fogadó tagállam

Érmekészletek (az érmekészlet vonatkozó minő
ségi típusát jelezni kell)

–

+

4.1.

Forgalomba hozatalra szánt érmék átadása

+

4.2.

Forgalomba hozatalra szánt érmék átvétele

5.1.

Érmekibocsátó jogalanyok által tartott, forga
lomba hozatalra szánt érmék jóváírt készletei

(–)
(lásd alább a c)
megjegyzést)

+
(lásd alább a d)
megjegyzést)

6.1.

NKB által a törvényes kibocsátó(k)nak jóváírt
készletek értéke

(–)
(lásd alább a c)
megjegyzést)

+
(lásd alább a d)
megjegyzést)

2.1–2.4.

a)

+

Nem változik a szállító tagállamban a „Lakosságnak kibocsátott érmék”
(3.1. adattétel) és a fogadó tagállamban a „Lakosságtól visszajuttatott
érmék” (3.2. adattétel) értéke.

b) Nem változnak a szállító tagállam és (adott esetben) a fogadó tagállam
készpénzkezelési rendszerében a „létrehozott” érmékre vonatkozó szám
lák.
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c)

A szállító tagállamban az „Érmekibocsátó jogalanyok által tartott, forga
lomba hozatalra szánt érmék jóváírt készletei” (5.1. adattétel):
— csökkennek, ha a leszállított érméket korábban a szállító tagállamban
jóváírták a törvényes kibocsátónak;
— nem változnak, ha a leszállított érméket előzőleg létrehozták, de nem
írták jóvá a törvényes kibocsátónak.

d) A fogadó tagállamban az „Érmekibocsátó jogalanyok által tartott, forga
lomba hozatalra szánt érmék jóváírt készletei” (5.1. adattétel):
— nőnek, ha a szállító tagállamban a c) megjegyzésnek megfelelően
csökkenésre került sor;
— nőnek, ha a forgalomba hozatalra szánt érmék készleteit létrehozták,
de nem írták jóvá a szállító tagállamban, ebben az esetben a növe
kedésre akkor kerül sor, amint a kapott érméket a fogadó tagállam
törvényes kibocsátója kibocsátotta.
e)

A fenti könyvelési szabályok a következők szerint befolyásolják a
nemzeti bruttó kibocsátást:
— szállító tagállam: nem változik, ha a leszállított érméket előzőleg
létrehozták és jóváírták a szállító tagállam törvényes kibocsátójának,
illetve nem változik, ha a leszállított érméket korábban létrehozták,
de nem írták jóvá a szállító tagállam törvényes kibocsátójának.
— fogadó tagállam: nem változik, ha a leszállított érméket előzőleg
létrehozták és jóváírták a szállító tagállam törvényes kibocsátójának,
illetve nő, ha a leszállított érméket korábban létrehozták, de nem
írták jóvá a szállító tagállam törvényes kibocsátójának, mivel ilyen
esetekben a fogadó tagállam törvényes kibocsátója fogja kibocsátani
az érméket.

2.2. A f o r g a l o m b a h o z a t a l r a s z á n t é r m é k
értéken történő mozgásaira vonatkozó
szabályok

előállítási
könyvelési

Adattétel száma és megnevezése

2.1–2.4.

a)

Szállító tagállam

Fogadó tagállam

–

+

Érmekészletek (az érmekészlet vonatkozó minő
ségi típusát jelezni kell)

A „Forgalomba hozatalra szánt érmék átadása és átvétele” számlán
könyvelés nem történik.

b) Az előállítási költségen történő mozgások nem gyakorolnak hatást a
szállító és a fogadó tagállam nemzeti bruttó kibocsátására.
2.3. A z é r m e m o z g á s o k r a v o n a t k o z ó a d a t o k e g y e z t e t é s e
Megfelelően alkalmazni kell az I. melléklet 3. részének a bankjegymozgá
sokra vonatkozó adatok egyeztetéséről szóló 3. szakaszát.
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III. MELLÉKLET
KÉSZPÉNZKEZELÉSI INFRASTRUKTÚRÁRA VONATKOZÓ ÉS AZ
EKB/2010/14 HATÁROZAT SZERINTI ADATOK
Valamennyi adattétel tekintetében a számadatokat pozitív egész számként kell
jelenteni.

1.

Az NKB-hoz kapcsolódó készpénzkezelési infrastruktúrára vonatkozó adattételek

Ezek az adattételek az adatszolgáltatási időszak zárására vonatkoznak.

2.

Teljesség kategória

1.1.

NKB-fiókok száma

Az NKB hitelintézeteknek és egyéb hivatásos ügyfe
leknek készpénzkezelési szolgáltatást nyújtó vala
mennyi fiókja.

1. kategória

1.2.

Tárolókapacitás

Az NKB teljes biztonságos bankjegytároló kapaci
tása millió bankjegyben és a 20 eurós címlet alapján
számítva.

1. kategória

1.3.

Válogatókapacitás

Az NKB bankjegyválogató gépeinek éves teljes
bankjegyválogató kapacitása (azaz a teljes maxi
mális átbocsátása) millió bankjegyben, az NKB
adott évi munkanapjai alapján számítva, a karbantar
tási napok levonásával.

1. kategória

1.4.

Szállítókapacitás

Az NKB használatban levő páncélautóinak teljes
szállítókapacitása (azaz legnagyobb szállítókapacitá
sa), ezer bankjegyben és a 20 eurós címlet alapján
számítva.

1. kategória

Az általános készpénzkezelési infrastruktúrára vonatkozó és az ekb/2010/14 határozat szerinti adatok

Ezek az adattételek az adatszolgáltatási időszak zárására vonatkoznak.

Teljesség kategória

Általános készpénzkezelési infrastruktúra
2.1a.

Hitelintézeti fiókok
száma

A részt vevő tagállamban letelepedett hitelintézetek
lakossági vagy vállalati készpénzkezelési szolgálta
tásokat nyújtó valamennyi fiókja, beleértve a távoli
fiókokat.

1. kategória

2.1b.

Távoli hitelintézeti
fiókok száma

Az EKB/2010/14 határozat alapján „távoli fiók”-nak
minősülő valamennyi hitelintézeti fiók.

Eseményvezérelt

2.2.

Pénzszállítók száma

A részt vevő tagállamban letelepedett valamennyi
pénzszállító (1) (2).

Eseményvezérelt

2.3.

A nem az NKB tulajdo
nában álló készpénzköz
pontok száma

A részt vevő tagállamban letelepedett, hitelintézet,
pénzszállító és készpénzkezeléssel hivatásszerűen
foglalkozó más szervezet tulajdonában álló kész
pénzközpont (1) (2).

Eseményvezérelt

Automata pénzkiadó

2.4a.

Hitelintézetek felelősségi
körébe tartozó bankjegy
kiadó automaták (auto
mated teller machine,
ATM) száma

„Automata pénzkiadó”: olyan önkiszolgáló berendezés, amely bankkártya
vagy más eszköz használatán keresztül bankszámla megterhelésével euro
bankjegyeket ad ki a lakosságnak (1) (2).
Ebbe az altételbe tartozik a részt vevő tagállamban
letelepedett hitelintézetek felelőssége alatt üzemelte
tett valamennyi ATM, tekintet nélkül az ilyen
ATM-ek feltöltését végző személyére.

Eseményvezérelt
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Ezek az adattételek az adatszolgáltatási időszak zárására vonatkoznak.

Teljesség kategória

2.4b.

Más pénzforgalmazók/
pénzfeldolgozók által
üzemeltetett ATM-ek
száma

Ebbe az altételbe tartozik a részt vevő tagállamban
letelepedett, hitelintézettől eltérő jogalanyok által
üzemeltetett valamennyi ATM (például „kiskereske
delmi ATM-ek” vagy „kényelmi ATM-ek”).

Eseményvezérelt

2.5.

Önkiszolgáló pénztár
gépek (self-checkout
terminal, SCoT) száma

Ebbe az altételbe tartoznak azok az önkiszolgáló
pénztárgépek (SCoT-ok), amelyeknél a lakosság
árukért vagy szolgáltatásokért bankkártyával, kész
pénzzel vagy más fizetőeszközzel fizethet, és
amelyek készpénzfelvételi funkcióval rendelkeznek,
azonban nem vizsgálják az eurobankjegyek valódi
ságát és forgalomképességét.

Eseményvezérelt

2.6.

Egyéb automata pénzki
adók száma

Minden más típusú automata pénzkiadó ebbe az
altételbe tartozik.

Eseményvezérelt

Ügyfél által kezelt és alkalmazott által
kezelt bankjegyvizsgáló gépek

A következő adatszolgáltatási kötelezettségek az EKB/2010/14 határozat I. és
IV. mellékletére utalnak.
A IV. melléklettel összhangban az adatszolgáltatás hatálya mentességek és/
vagy az egyes NKB-k által meghatározandó adatszolgáltatási küszöbértékek
következtében korlátozott lehet.

2.7a.

Hitelintézetek által
üzemeltetett, ügyfél által
kezelt készpénz-vissza
forgató gépek (cash
recycling machine,
CRM) száma

A CRM az ügyfelek számára lehetővé teszi, hogy
bankkártya vagy más eszköz használatával bank
számlájukra eurobankjegyeket fizessenek be vagy
onnan eurobankjegyeket vegyenek fel. A CRM
ellenőrzi az eurobankjegyek valódiságát és forga
lomképességét és lehetővé teszi a számlatulajdonos
visszakeresését. Készpénzfelvételhez a CRM
felhasználhatja a más ügyfelek által korábbi tranzak
ciókban befizetett valódi és forgalomképes euro
bankjegyeket.

Eseményvezérelt

Ebbe az altételbe tartoznak a hitelintézet által
üzemeltetett CRM-ek.

2.7b.

Más pénzforgalmazók/
pénzfeldolgozók által
üzemeltetett, ügyfél által
kezelt CRM-ek száma

A CRM az ügyfelek számára lehetővé teszi, hogy
bankkártya vagy más eszköz használatával bank
számlájukra eurobankjegyeket fizessenek be vagy
onnan eurobankjegyeket vegyenek fel. A CRM
ellenőrzi az eurobankjegyek valódiságát és forga
lomképességét és lehetővé teszi a számlatulajdonos
visszakeresését. Készpénzfelvételhez a CRM
felhasználhatja a más ügyfelek által korábbi tranzak
ciókban befizetett valódi és forgalomképes euro
bankjegyeket.

Eseményvezérelt

Ebbe az altételbe tartoznak a más pénzforgalmazók/
pénzfeldolgozók által üzemeltetett CRM-ek.

2.8.

Ügyfél által kezelt,
készpénzbefizetésre
alkalmas gépek (cash-in
machine, CIM) száma

A CIM az ügyfelek számára lehetővé teszi, hogy
bankkártya vagy más eszköz használatával euro
bankjegyeket fizessenek be bankszámlájukra, de
készpénz-kifizetési funkcióval nem rendelkezik. A
CIM ellenőrzi az eurobankjegyek valódiságát, és
lehetővé teszi a számlatulajdonos visszakeresését; a
forgalomképesség vizsgálata nem kötelező.
Ebbe az altételbe tartozik az összes pénzforgalmazó/
pénzfeldolgozó által üzemeltetett CIM (1) (2).

Eseményvezérelt
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Ezek az adattételek az adatszolgáltatási időszak zárására vonatkoznak.

2.9.

Készpénzbefizetésre
alkalmas kombinált
gépek (combined cash-in
machine, CCM) száma

A CCM az ügyfelek számára lehetővé teszi, hogy
bankkártya vagy más eszköz használatával bank
számlájukra eurobankjegyeket fizessenek be vagy
onnan eurobankjegyeket vegyenek fel. A CCM
ellenőrzi az eurobankjegyek valódiságát, és lehetővé
teszi a számlatulajdonos visszakeresését; a forgalom
képesség vizsgálata nem kötelező. Készpénzfelvé
telhez a CCM-ek nem használják fel a más ügyfelek
által korábbi tranzakciókban befizetett eurobank
jegyeket, hanem kizárólag a külön feltöltött euro
bankjegyeket.

Teljesség kategória

Eseményvezérelt

Ebbe az altételbe tartozik az összes pénzforgalmazó/
pénzfeldolgozó által üzemeltetett CCM (1) (2).

2.10.

Készpénzkifizetésre
szolgáló gépek (cash-out
machine, COM) száma

A COM olyan automata készpénzkiadó, amely az
ügyfélnek való kifizetés előtt ellenőrzi az eurobank
jegyek valódiságát és forgalomképességét. A COM
a pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók vagy más auto
matizált rendszer (például árusító automata) által
feltöltött eurobankjegyeket használja.

Eseményvezérelt

Ebbe az altételbe tartozik az összes pénzforgalmazó/
pénzfeldolgozó által üzemeltetett COM.

2.11.

Az ügyfél által kezelt
gépként használt, pénz
tárosok kiszolgálására
alkalmas bankjegyfeldol
gozó és -válogató gépek
(teller assistant recycling
machine, TARM) száma

A TARM pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók által
kezelt készpénz-visszaforgató gép, amely ellenőrzi
az eurobankjegyek valódiságát és forgalomképes
ségét. Készpénzfelvételhez a TARM felhasználhatja
a más ügyfelek által korábbi tranzakciókban befize
tett valódi és forgalomképes eurobankjegyeket.
Ezenkívül biztonságosan őrzi az eurobankjegyeket
és lehetővé teszi a pénzforgalmazók/pénzfeldol
gozók számára az ügyfél bankszámláján való jóvá
írást vagy annak megterhelését.

Eseményvezérelt

Ezt az altételt csak akkor kell alkalmazni, ha az
ügyfelek befizetendő eurobankjegyeket töltenek be
a TARM-ba vagy veszik fel az e gépek által kiadott
eurobankjegyeket.

2.12.

Az ügyfél által kezelt
gépként használt, pénz
tárosok kiszolgálására
alkalmas bankjegyvaló
diság-vizsgáló gépek
(teller assistant machine,
TAM) száma

A TAM pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók által
kezelt gép, amely ellenőrzi az eurobankjegyek való
diságát. Ezenkívül biztonságosan őrzi az eurobank
jegyeket és lehetővé teszi a pénzforgalmazók/pénz
feldolgozók számára az ügyfél bankszámláján való
jóváírást vagy annak megterhelését (1).
Ezt az altételt csak akkor kell alkalmazni, ha az
ügyfelek befizetendő eurobankjegyeket töltenek be
a TAM-ba vagy veszik fel az e gépek által kiadott
eurobankjegyeket (1) (2).

Eseményvezérelt
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Ezek az adattételek az adatszolgáltatási időszak zárására vonatkoznak.

3.

Teljesség kategória

2.13a.

Hitelintézetek által
üzemeltetett, alkalmazott
által kezelt bankjegy
vizsgáló gépek száma

Ebbe az altételbe tartozik a hitelintézetek által
üzemeltetett, alkalmazott által kezelt összes bank
jegyvizsgáló gép.

Eseményvezérelt

2.13b.

Más pénzforgalmazók/
pénzfeldolgozók által
üzemeltetett, alkalmazott
által kezelt bankjegy
vizsgáló gépek száma

Ebbe az altételbe tartozik a más pénzforgalmazók/
pénzfeldolgozók által üzemeltetett, alkalmazott által
kezelt összes bankjegyvizsgáló gép.

Eseményvezérelt

Operatív adattételek

Ezek az adattételek forgalmi adatként a teljes adatszolgáltatási időszakra vonatkoznak és jelentésük címletenkénti
részletezésben, darabszámként történik. Az EKB/2010/14 határozat IV. mellékletében rögzített szabályoknak megfele
lően az adatszolgáltatás hatálya mentességek és/vagy az egyes NKB-k által meghatározandó adatszolgáltatási küszöb
értékek következtében korlátozott lehet. Általában nem tartoznak az adatszolgáltatás körébe a távoli bankfiókokban
feldolgozott, válogatott és/vagy visszaforgatott bankjegyek.

3.1.

Hitelintézetek által
üzemeltetett bankjegy
vizsgáló gépeken feldol
gozott bankjegyek száma

Azon bankjegyek, amelyek eredetiségét és forgalom
képességét hitelintézetek által üzemeltetett, ügyfél
által kezelt és alkalmazott által kezelt bankjegyvizs
gáló gépeken ellenőrizték.

Eseményvezérelt

3.2.

Más pénzforgalmazók/
pénzfeldolgozók által
üzemeltetett bankjegy
vizsgáló gépeken feldol
gozott bankjegyek száma

Azon bankjegyek, amelyek eredetiségét és forgalom
képességét a más pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók
által üzemeltetett, ügyfél által és alkalmazott által
kezelt bankjegyvizsgáló gépeken ellenőrizték.

Eseményvezérelt

3.3.

Hitelintézetek által
üzemeltetett bankjegy
vizsgáló gépeken forga
lomképtelennek minősí
tett bankjegyek száma

Azon bankjegyek, amelyeket hitelintézetek által
üzemeltetett, ügyfél által kezelt és alkalmazott által
kezelt bankjegyvizsgáló gépeken forgalomképte
lennek minősítettek.

Eseményvezérelt

3.4.

Más pénzforgalmazók/
pénzfeldolgozók által
üzemeltetett bankjegy
vizsgáló gépeken forga
lomképtelennek minősí
tett bankjegyek száma

Azon bankjegyek, amelyeket más pénzforgalmazók/
pénzfeldolgozók által üzemeltetett, ügyfél által és
alkalmazott által kezelt bankjegyvizsgáló gépeken
forgalomképtelennek minősítettek.

Eseményvezérelt
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Ezek az adattételek az adatszolgáltatási időszak zárására vonatkoznak.

Teljesség kategória

3.5.

Hitelintézetek által
visszaforgatott bank
jegyek száma

A hitelintézet által kapott, ügyfél által kezelt és
alkalmazott által kezelt bankjegyvizsgáló gépeken
az EKB/2010/14 határozatnak megfelelően feldolgo
zott és az ügyfeleknek kiadott vagy az ügyfeleknek
történő újbóli kiadás céljára tartott bankjegyek. Nem
tartoznak bele az NKB-nak visszaküldött eurobank
jegyek.

Eseményvezérelt

3.6.

Más pénzforgalmazók/
pénzfeldolgozók által
visszaforgatott bank
jegyek száma

A más pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók által
kapott, ügyfél által és alkalmazott által kezelt bank
jegyvizsgáló gépen az EKB/2010/14 határozatnak
megfelelően feldolgozott és az ügyfeleknek kiadott
vagy az ügyfeleknek történő újbóli kiadás céljára
tartott bankjegyek. Nem tartoznak bele az NKBnak visszaküldött eurobankjegyek.

Eseményvezérelt

(1) Az adatszolgáltatás attól függ, hogy az adatok a részt vevő tagállamban rendelkezésre állnak-e. Az NKB-k tájékoztatják az EKB-t
adatszolgáltatásuk terjedelméről.
(2) Az NKB-k az 1338/2001/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett valamennyi pénzforgalmazóra/pénzfeldolgozóra kiter
jedő adatokat közölnek. Az NKB-k tájékoztatják az EKB-t adatszolgáltatásuk terjedelméről.
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IV. MELLÉKLET
AZ EKB ÁLTAL KARBANTARTOTT CIS 2 REFERENCIAADATOK ÉS
RENDSZERPARAMÉTEREK
Az EKB viszi be a referenciaadatokat és rendszerparamétereket, valamint azok
érvényességi idejét. Ez az információ valamennyi NKB és eurorendszerhez csat
lakozó NKB felhasználói számára látható.

1.

2.

Referenciaadatok

1.1.

Jóváhagyott érmekibocsátás

A (jövőben) részt vevő tagállam által valamely adott naptári évben a vonat
kozó érmekibocsátási határozatnak (1) megfelelően kibocsátható, forga
lomba hozatalra szánt euroérmék és gyűjtőknek szánt euroérmék jóváha
gyott mennyisége értékben. Az NKB-k által tárolt és a törvényes kibocsá
tónak is jóváírt forgalomba hozatalra szánt euroérmék és gyűjtőknek szánt
euroérmék a jóváhagyott érmekibocsátás részének minősülnek.

1.2.

Referenciaértékek a bank
jegyek logisztikai készletei
tekintetében

Az eurobankjegyek LS-ének nagysága címletenként és NKB-nként, ami a
bankjegykészletek kezeléséről szóló külön EKB jogi aktusnak megfelelően
az eurobankjegyek éves előállítási tervezéséhez és készletgazdálkodásához
referenciaként szolgál.

1.3.

Referenciaértékek a forga
lomba hozatalra szánt
érmék logisztikai készletei
tekintetében

A forgalomba hozatalra szánt euroérmék logisztikai készletének nagysága
címletenként és NKB-nként, ami az érmekészletek kezeléséről szóló külön
uniós jogi aktusnak megfelelően a forgalomba hozatalra szánt euroérmék
éves előállítási tervezéséhez és készletgazdálkodásához referenciaként szol
gál.

1.4.

A tőkejegyzési kulcsban
való részesedések

Az NKB-k részesedése az EKB tőkejegyzési kulcsában, az EKB/2013/28
határozat (2) alapján számítva és százalékban kifejezve.

Rendszerparaméterek

2.1.

NKB-attribútumok

Információk a következőről: i. a részt vevő tagállamban az NHTO-prog
ramok létezése; ii. a részt vevő tagállamokban működő különféle érmeki
bocsátó jogalanyok; iii. az NKB-k és az eurorendszerhez csatlakozó NKB-k
helyzete az általuk az EKB részére szolgáltatott CIS 2 adatok köre tekin
tetében; iv. az NKB kap-e automatikus értesítést az adateseményekről; v. az
NKB megkapja-e valamennyi NKB és eurorendszerhez csatlakozó NKB
összes CIS 2 adatának rendszeres automatikus továbbítását; és vi. a CIS
2-höz kapcsolódó adatok tekintetében a feltöltő NKB megjelölése.

2.2.

ECI-bank–NKB kapcso
latok

Az egyes ECI-bankok neve és az ilyen ECI-bankokat kezelő és eurobank
jegyekkel ellátó NKB feltüntetése.

2.3.

Sorozat/változat/címlet
állapot

Arra vonatkozó információk, hogy bankjegy- és érmesorozatok egyedi
címletei, valamint bankjegyváltozatok még nem váltak törvényes fizetőesz
közzé (törvényes fizetőeszközzé válást megelőző állapot), törvényes fizető
eszközök vagy törvényes fizetőeszköz minőségük megszűnt (törvényes fize
tőeszköz minőséget követő állapot).

2.4.

Adattétel-attribútumok

Az I-III. mellékletben meghatározott valamennyi adattétel tekintetében a
következő információk: i. milyen részletezési szintek léteznek; ii. az adott
adattétel 1. kategóriába tartozó vagy eseményvezérelt adattétel-e; iii. az
adattételt napi, havi vagy féléves alapon jelentik-e; iv. az adattételt vala
mely NKB és/vagy eurorendszerhez csatlakozó NKB jelenti-e; és v. az
adattételt jelentő NKB-k által teljesítendő feltételek.
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2.5.

Bizonytalansági tolerancia
szintek

Az V. mellékletben meghatározott egyedi hibaellenőrzések toleranciaszint
jének meghatározása.

2.6.

Munkaszüneti napok

A hét azon napjai, amikor az NKB nem tart nyitva, és amelyekre vonat
kozóan nem várt a napi adattételek CIS 2-be történő továbbítása. Ezekben
az esetekben a CIS 2 alkalmazás az előző munkanapról származó adatokat
automatikusan megismétli.

(1) Az Európai Központi Bank (EU) 2016/2164 határozata (2016. november 30.) a 2017-ben történő érmekibocsátás mennyiségének
engedélyezéséről (EKB/2016/43) (HL L 333., 2016.12.8., 73. o.).
(2) Az EKB/2013/28 határozata (2013. augusztus 29.) a nemzeti központi bankoknak az Európai Központi Bank tőkejegyzési kulcsában
való százalékos részesedéséről (HL L 16., 2014.1.21., 53. o.).
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V. MELLÉKLET
HIBAELLENŐRZÉSEK AZ NKB-K ÉS AZ EURORENDSZERHEZ
CSATLAKOZÓ NKB-K ÁLTAL KÜLDÖTT ADATOK TEKINTETÉBEN
1.

Bevezetés
A CIS 2-ben ellenőrzik az NKB-k és az eurorendszerhez csatlakozó NKB-k
által küldött adatok helytállóságát, ennek során kétféle ellenőrzést külön
böztetünk meg: a kötelező ellenőrzéseket és az elvárt ellenőrzéseket.
A kötelező ellenőrzések olyan hibaellenőrzések, amelyeken a toleranciaszint
túllépése nélkül kell megfelelni. Ha a kötelező ellenőrzés sikertelen, az
alapul szolgáló adatokat hibásnak tekintik és a CIS 2 az adott NKB által
küldött teljes adatüzenetet visszautasítja. Az „egyenlő” műveleti jellel (1)
működő hibaellenőrzések esetében a határérték 1 %, a többi hibaellenőrzés
esetében nulla.
Az elvárt ellenőrzések olyan hibaellenőrzések, amelyekre 3 %-os tolerancia
szint vonatkozik. Ha ezt a határértéket túllépik, ennek nincs hatása az adat
üzenet CIS 2 általi elfogadására, de e hibaellenőrzésre vonatkozó figyel
meztetés jelenik meg az internetes online alkalmazásban. Ez a figyelmez
tetés valamennyi NKB és eurorendszerhez csatlakozó NKB felhasználói
számára látható.
Hibaellenőrzésekre kerül sor a törvényes fizetőeszköz állapotú bankjegyekre
és érmékre, a sorozatok és címletek valamennyi kombinációjára vonatko
zóan. Bankjegyek esetében az ellenőrzésre a változatok és címletek minden
kombinációjára vonatkozóan is sor kerül, amennyiben ilyen változatok
léteznek. Azon adattételek esetében, ahol a sorozatok vagy változatok
megkülönböztetése csak statisztikai módszerekkel becsülhető, a hibaelle
nőrzés csak az összesített címletre kerül alkalmazásra, vagyis az azonos
címlet valamennyi változatának vagy sorozatának összegére. A bankjegyá
tadások adataira (5.1. és 5.2. ellenőrzés) és az érmeátadások adataira (6.6.
ellenőrzés) vonatkozó hibaellenőrzésekre sor kerül a törvényes fizetőesz
közzé válást megelőző és annak megszűnését követő állapotú bankjegyek
esetében is.

2.

Hibaellenőrzések a bankjegyek nemzeti nettó kibocsátása esetében
Ha valamely új sorozat, változat vagy címlet törvényes fizetőeszközzé válik,
az első adatszolgáltatási időszaktól, amelyben a sorozat, változat vagy
címlet törvényes fizetőeszköz minőséggel rendelkezik, hibaellenőrzést kell
végrehajtani. Ebben az esetben az előző adatszolgáltatási időszak (t-1)
nemzeti nettó kibocsátása nulla.

2.1. Bankjegyek havi nemzeti nettó kibocsátása (elvárt ellenőrzés)

Műveleti jelek

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgál
tatási
időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

Állománymódszerrel számított nemzeti nettó kibocsátás a t időszakra
–
Állománymódszerrel számított nemzeti nettó kibocsátás a (t-1) időszakra
=
3.1. NKB által kibocsátott bank
jegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

(1) Az egyenlet jobb és bal oldala közötti megengedett legnagyobb eltérés nem haladhatja
meg az egyenlet nagyobb abszolút értékű oldala és a határérték szorzatának abszolút
értékét. A hibaellenőrzés a következőt ellenőrzi: az abszolút érték („bal oldal” – „jobb
oldal”) legfeljebb egyenlő a megengedett legnagyobb eltéréssel. Példa: „bal oldal” = 190;
„jobb oldal” = 200, határérték = 1 %, a megengedett legnagyobb eltérés: 200 × 1 % = 2;
a hibaellenőrzés a következőt ellenőrzi: abszolút érték (190 – 200) ≤ 2. Ebben a példá
ban: abszolút érték (190 – 200) = 10. Ennek következtében a hibaellenőrzés sikertelen.
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Műveleti jelek

+

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgál
tatási
időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

3.15. NHTO-jogalanyok által
forgalomba hozott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

3.19. ECI-bankok által forga
lomba hozott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

–

3.4. NKB-nak visszajuttatott
bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

–

3.16. NHTO-jogalanyoknak
visszajuttatott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

3.20. ECI-bankoknak visszajutta
tott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

+

–

Σ

Σ

— Állománymódszerrel az alábbi táblázatban feltüntetett módon történik a
havi nemzeti nettó kibocsátás számítása.

Műveleti jelek

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgál
tatási
időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

Állománymódszerrel számított nemzeti nettó kibocsátás a t időszakra =
1.1. Létrehozott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

–

1.2. Online megsemmisített bank
jegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

–

1.3. Offline megsemmisített
bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

–

2.1. Új bankjegyek ESS-e

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

–

2.2. Forgalomképes bankjegyek
ESS-e

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

–

2.3. Új bankjegyek NKB által
tartott LS-e

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

–

2.4. Forgalomképes bankjegyek
NKB által tartott LS-e

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

–

2.5. Forgalomképtelen bankjegyek
NKB által tartott (megsemmisí
tendő) készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

–

2.6. Feldolgozatlan bankjegyek
NKB által tartott készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k
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Műveleti jelek

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgál
tatási
időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

–

2.7. Új bankjegyek
NHTO-jogalanyok által tartott
LS-e

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

–

2.8. Forgalomképes bankjegyek
NHTO-jogalanyok által tartott
LS-e

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

–

2.9. Forgalomképtelen bankjegyek
NHTO-jogalanyok által tartott
készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

–

2.10. Feldolgozatlan bankjegyek
NHTO-jogalanyok által tartott
készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

–

Σ

2.11. Új bankjegyek ECI-bankok
által tartott LS-e

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

–

Σ

2.12. Forgalomképes bankjegyek
ECI-bankok által tartott LS-e

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

–

Σ

2.13. Forgalomképtelen bank
jegyek ECI-bankok által tartott
készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

–

Σ

2.14. Feldolgozatlan bankjegyek
ECI-bankok által tartott készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

–

Σ

2.15. ECI-bankoktól vagy
hozzájuk úton lévő bankjegyek
LS-ei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

2.2. Bankjegyek napi nemzeti nettó kibocsátása (elvárt ellenőrzés)

Műveleti jelek

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgál
tatási
időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

Nemzeti nettó kibocsátás a t időszakra =
Állománymódszerrel számított nemzeti nettó kibocsátás a (t-1) időszakra
+

3.1. NKB által kibocsátott bank
jegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

+

3.15. NHTO-jogalanyok által
forgalomba hozott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

3.19. ECI-bankok által forga
lomba hozott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

3.4. NKB-nak visszajuttatott
bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

+

–

Σ
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Műveleti jelek

–

–

3.

Σ

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgál
tatási
időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

3.16. NHTO-jogalanyoknak
visszajuttatott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

3.20. ECI-bankoknak visszajutta
tott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

Bankjegykészletekre vonatkozó hibaellenőrzések
A bankjegykészletekre vonatkozó hibaellenőrzéseket csak a második adat
szolgáltatási időszaktól végzik el, amelyben az NKB CIS 2 adatokat jelent
az EKB-nak.
Ha valamely sorozat, változat vagy címlet törvényes fizetőeszközzé válik,
ezeket a hibaellenőrzéseket csak a második adatszolgáltatási időszaktól
hajtják végre, amelyben a sorozat/változat/címlet törvényes fizetőeszköz
minőséggel rendelkezik.
Az eurót a közelmúltban bevezetett tagállamok NKB-i (azaz a volt euro
rendszerhez csatlakozó NKB-k) esetében a bankjegykészletekre vonatkozó
hibaellenőrzéseket az euro bevezetését követő második adatszolgáltatási
időszaktól végzik el.

3.1. Az új bankjegyek alakulása az ESS-ben (kötelező ellenőrzés)

Műveleti jelek

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgál
tatási
időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

t-1

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

4.1. Új előállítású bankjegyek
beszállítása nyomdák részéről a
felelős NKB-hoz

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k ahol „célkészlet típusa” =
ESS

2.1. Új bankjegyek ESS-e

=

2.1. Új bankjegyek ESS-e

+

+

Σ

4.3. Bankjegyek átvétele

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k, ahol a minőség = új ÉS a
„célkészlet típusa” = ESS

–

Σ

4.2. Bankjegyek átadása

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k, ahol a minőség = új ÉS (a
„forráskészlet típusa” = ESS VAGY
„forráskészlet típusa”= előállítási) ÉS
„célkészlet típusa” = ESS

3.12. Közvetlenül az ESS-ből
megsemmisített új bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

-

— Az új ESS bankjegyek kibocsátása előtt azok átadásra kerülnek a kibo
csátó NKB LS-ébe.
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3.2. A forgalomképes bankjegyek alakulása az ESS-ben (kötelező ellenőrzés)

Műveleti jelek

Adattétel száma és megnevezése

2.2. Forgalomképes bankjegyek
ESS-e

Adatszolgál
tatási
időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

t-1

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

=

2.2. Forgalomképes bankjegyek
ESS-e

+

Σ

4.3. Bankjegyek átvétele

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k, ahol a minőség = forga
lomképes ÉS a „célkészlet típusa” =
ESS

–

Σ

4.2. Bankjegyek átadása

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k, ahol a minőség = forga
lomképes ÉS a „forráskészlet típusa” =
ESS

3.13. Közvetlenül az ESS-ből
megsemmisített forgalomképes
bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

–

— A forgalomképes ESS bankjegyek kibocsátása előtt azokat át kell adni a
kibocsátó NKB LS-ébe.
3.3. Az új és forgalomképes bankjegyek LS-ének alakulása (elvárt ellenőrzés)

Műveleti jelek

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgál
tatási
időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

2.3. Új bankjegyek NKB által
tartott LS-e

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

2.4. Forgalomképes bankjegyek
NKB által tartott LS-e

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

2.3. Új bankjegyek NKB által
tartott LS-e

t-1

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

+

2.4. Forgalomképes bankjegyek
NKB által tartott LS-e

t-1

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

+

4.1. Új előállítású bankjegyek
beszállítása nyomdák részéről a
felelős NKB-hoz

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k, ahol a „célkészlet típusa”
= LS

+

=
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Műveleti jelek

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgál
tatási
időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

+

Σ

4.3. Bankjegyek átvétele

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k, ahol a minőség = új vagy
forgalomképes ÉS a „célkészlet típusa”
= LS

–

Σ

4.2. Bankjegyek átadása

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k, ahol (minőség = új vagy
forgalomképes ÉS a „forráskészlet
típusa” = LS) VAGY (minőség = új
ÉS a „forráskészlet típusa” = előállítási
ÉS „célkészlet típusa” = LS)

–

3.1. NKB által kibocsátott bank
jegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

+

3.7. NKB által feldolgozott bank
jegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

–

3.8. NKB által forgalomképte
lennek minősített bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

–

3.2. NKB-tól
NHTO-jogalanyoknak átadott
bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

3.3. NKB-tól ECI-bankoknak
átadott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

–

3.10. Közvetlenül az LS-ből
megsemmisített új bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

–

3.11. Közvetlenül az LS-ből
megsemmisített forgalomképes
bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

–

Σ

3.4. A feldolgozatlan bankjegyek készleteinek alakulása (elvárt ellenőrzés)

Műveleti jelek

Adattétel száma és megnevezése

2.6. Feldolgozatlan bankjegyek
NKB által tartott készletei

Adatszolgál
tatási
időszakok

Részletezés és adatszolgáltató NKB

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

t-1

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

=

2.6. Feldolgozatlan bankjegyek
NKB által tartott készletei

–

3.7. NKB által feldolgozott bank
jegyek
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Műveleti jelek

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgál
tatási
időszakok

Részletezés és adatszolgáltató NKB

+

3.4. NKB-nak visszajuttatott
bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

+

3.5. NHTO-jogalanyoktól
NKB-nak átadott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

+

Σ

3.6. ECI-bankoktól NKB-nak
átadott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

+

Σ

4.3. Bankjegyek átvétele

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k, ahol minőség = feldolgo
zatlan

–

Σ

4.2. Bankjegyek átadása

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k, ahol minőség = feldolgo
zatlan

3.14. Közvetlenül a készletből
megsemmisített feldolgozatlan
bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

–

— A fogadó NKB valamennyi átvett feldolgozatlan bankjegyet „célkészlet
típusa” = LS megjelöléssel könyvel.
— A szállító NKB valamennyi átadott feldolgozatlan bankjegyet „forrás
készlet típusa” = LS és „célkészlet típusa” = LS megjelöléssel könyvel.
3.5. Bankjegyek NHTO-jogalanyok által tartott készleteinek alakulása (elvárt
ellenőrzés)
Műveleti
jelek

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgálta
tási időszakok

Részletezés és adatszolgáltató NKB

2.7. Új bankjegyek NHTO-jogalanyok
által tartott LS-e

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató
NKB-k

+

2.8. Forgalomképes bankjegyek
NHTO-jogalanyok által tartott LS-e

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató
NKB-k

+

2.9. Forgalomképtelen bankjegyek
NHTO-jogalanyok által tartott készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató
NKB-k

+

2.10. Feldolgozatlan bankjegyek
NHTO-jogalanyok által tartott készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató
NKB-k

t-1

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató
NKB-k

=

2.7. Új bankjegyek NHTO-jogalanyok
által tartott LS-e
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Műveleti
jelek

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgálta
tási időszakok

Részletezés és adatszolgáltató NKB

+

2.8. Forgalomképes bankjegyek
NHTO-jogalanyok által tartott LS-e

t-1

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató
NKB-k

+

2.9. Forgalomképtelen bankjegyek
NHTO-jogalanyok által tartott készletei

t-1

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató
NKB-k

+

2.10. Feldolgozatlan bankjegyek
NHTO-jogalanyok által tartott készletei

t-1

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató
NKB-k

+

3.2 NKB-tól NHTO-jogalanyoknak
átadott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató
NKB-k

+

3.16. NHTO-jogalanyoknak visszajutta
tott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató
NKB-k

–

3.5. NHTO-jogalanyoktól NKB-nak
átadott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató
NKB-k

–

3.15. NHTO-jogalanyok által forga
lomba hozott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató
NKB-k

— Ezen iránymutatás alkalmazásában az NHTO-jogalanyokhoz forga
lomból visszajuttatott valamennyi bankjegy a feldolgozásáig a 2.10.
adattételbe („feldolgozatlan bankjegyek NHTO-jogalanyok által tartott
készletei”) tartozik.
3.6. Feldolgozatlan bankjegyek ECI-bankok által tartott készleteinek alakulása
(elvárt ellenőrzés)

Műveleti jelek

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgál
tatási
időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k, ECI-bank-m

2.14. Feldolgozatlan bankjegyek
ECI-bankok által tartott készletei

t-1

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k, ECI-bank-m

–

3.21. ECI-bankok által feldolgo
zott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k, ECI-bank-m

+

3.20. ECI-bankoknak visszajutta
tott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k, ECI-bank-m

2.14. Feldolgozatlan bankjegyek
ECI-bankok által tartott készletei

=

— Ezen iránymutatás alkalmazásában az ECI-bankokhoz forgalomból
visszajuttatott valamennyi bankjegy a feldolgozásáig a 2.14. adattételbe
(„feldolgozatlan bankjegyek ECI-bankok által tartott készletei”) tartozik.
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3.7. Eurorendszerhez csatlakozó NKB-k által tartott bankjegykészletek alakulása
(kötelező ellenőrzés)

Műveleti jelek

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgál
tatási
időszakok

Részletezés és adatszolgáltató NKB

5.1. Törvényes fizetőeszközzé
válás előtti készletek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

5.2. Előszállítás

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

5.1. Törvényes fizetőeszközzé
válás előtti készletek

t-1

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

+

5.2. Előszállítás

t-1

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

+

4.1. Új előállítású bankjegyek
beszállítása nyomdák részéről a
felelős NKB-hoz

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k

+

=

4.

+

Σ

4.3. Bankjegyek átvétele

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k, ahol a „forrás NKB” ≠
adatszolgáltató NKB-k

–

Σ

4.2. Bankjegyek átadása

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgál
tató NKB-k ahol a „cél NKB” ≠ adat
szolgáltató NKB-k

Bankjegyekkel kapcsolatos operatív tevékenységekre vonatkozó hibael
lenőrzések

4.1. NKB által forgalomképtelennek minősített bankjegyek (kötelező ellenőrzés)

Adattétel száma és megnevezése

3.8. NKB által forgalomképtelennek minősített
bankjegyek

Adatszolgál
tatási
időszakok

Részletezés és adatszolgáltató NKB

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

≤
3.7. NKB által feldolgozott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

4.2. NHTO-jogalanyok által forgalomképtelennek minősített bankjegyek (köte
lező ellenőrzés)

Adattétel száma és megnevezése

3.18. NHTO-jogalanyok által forgalomképte
lennek minősített bankjegyek

Adatszolgál
tatási
időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

≤
3.17. NHTO-jogalanyok által feldolgozott bank
jegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k
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4.3. ECI-bank által forgalomképtelennek minősített bankjegyek (kötelező ellen
őrzés)

Adattétel száma és megnevezése

3.22. ECI-bank által
minősített bankjegyek

Adatszolgál
tatási
időszakok

forgalomképtelennek

Részletezés és adatszolgáltató NKB

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k,
ECI-bank-m

t

≤

3.21. ECI-bankok által feldolgozott bankjegyek

5.

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k,
ECI-bank-m

Bankjegyátadásokra vonatkozó hibaellenőrzések

5.1. NKB-n belül különböző készlettípusok közötti átadások (kötelező ellenőrzés)

Feltételek

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgálta
tási időszakok

Részletezés és adatszolgáltató NKB

HA

4.2. Bankjegyek átadása

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató
NKB-k, „cél NKB”-m, „forráskészlet típu
sa”-u, „célkészlet típusa”-v, minőség-x,
tervezés-y, ahol NKB-k = NKB-m

AKKOR

4.2. Bankjegyek átadása

t

Készlettípus-u ≠ készlettípus-v

5.2. NKB-k (eurorendszerhez csatlakozó NKB-k) közötti egyedi bankjegyáta
dások egyeztetése (elvárt ellenőrzés)

Műveleti
jelek

Σ

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgálta
tási időszakok

4.2. Bankjegyek átadása

Részletezés és adatszolgáltató NKB

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató
NKB-k, „cél NKB”-m, minőség-n, „cél
készlet típusa”-p

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató
NKB-m, „forrás NKB”-k, minőség-n,
„célkészlet típusa”-p

=

4.3. Bankjegyek átvétele

— A valamely NKB vagy eurorendszerhez csatlakozó NKB által szállított
bankjegyeknek egyenlőnek kell lenniük a valamely más NKB vagy
eurorendszerhez csatlakozó NKB által átvett bankjegyekkel.
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6.

Érmékre vonatkozó hibaellenőrzések

6.1. Érmék nemzeti nettó kibocsátásának alakulása (elvárt ellenőrzés)

Műveleti jelek

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgál
tatási
időszakok

1.1. Forgalomba hozatalra szánt
érmék nemzeti nettó kibocsátása

Részletezés és adatszolgáltató NKB

t

Sorozat-i,
NKB-k

címlet-j,

adatszolgáltató

t-1

Sorozat-i,
NKB-k

címlet-j,

adatszolgáltató

=

1.1. Forgalomba hozatalra szánt
érmék nemzeti nettó kibocsátása

+

Σ

3.1. Lakosságnak kibocsátott
érmék

t

Sorozat-i,
NKB-k

címlet-j,

adatszolgáltató

–

Σ

3.2. Lakosságtól visszajuttatott
érmék

t

Sorozat-i,
NKB-k

címlet-j,

adatszolgáltató

— Ezt a hibaellenőrzést a második adatszolgáltatási időszaktól végzik el,
amelyben az NKB CIS 2 adatokat jelent az EKB-nak.
— Ha valamely új sorozat vagy címlet törvényes fizetőeszközzé válik, ezt
az ellenőrzést az első adatszolgáltatási időszaktól hajtják végre,
amelyben a sorozat vagy címlet törvényes fizetőeszköz minőséggel
rendelkezik. Ebben az esetben az előző adatszolgáltatási időszak (t-1)
nemzeti nettó kibocsátása nulla.
6.2. Érmekészletek egyeztetése (kötelező ellenőrzés)

Műveleti
jelek

Σ

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgálta
tási időszakok

Részletezés és adatszolgáltató NKB

t

Sorozat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

t

Sorozat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

Érmekészletek összesen
(2.1-től 2.4-ig)

≥

5.1. Érmekibocsátó jogalanyok által
tartott, forgalomba hozatalra szánt
érmék jóváírt készletei

— A CIS 2 gyűjti a készletekre vonatkozó adatokat (2.1–2.4. adattétel),
tekintet nélkül arra, hogy azokat jóváírták-e a törvényes kibocsátóknak
vagy sem. A valamely részt vevő tagállamban az érméket fizikai érte
lemben tartó érmekibocsátó jogalanyoknál lévő teljes készletnek
nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie az adott tagállam törvényes
kibocsátójának vagy más részt vevő tagállamok törvényes kibocsátóinak
jóváírt készletekkel.
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6.3. A teljes jóváírt készletek összehasonlítása az NKB-nak jóváírt készletekkel
való (kötelező ellenőrzés)

Műveleti jelek

Σ

+

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgál
tatási
időszakok

Egyéb adatok

5.1. Érmekibocsátó jogalanyok
által tartott, forgalomba hozatalra
szánt érmék jóváírt készletei

t

Adatszolgáltató NKB-k
Mivel az 5.1. adattételt számokban
jelentik, az egyes számadatokat meg
kell szorozni a megfelelő névértékkel.

5.3. Érmekibocsátó jogalanyok
által tartott, gyűjtőknek szánt
jóváírt érmék értéke

t

Adatszolgáltató NKB-k

t

Adatszolgáltató NKB-k

≥
6.1. NKB által a törvényes kibo
csátó(k)nak jóváírt készletek
értéke

6.4. Érmefeldolgozás (kötelező ellenőrzés)

Adattétel száma és megnevezése

3.4. Forgalomképtelennek minősített érmék

Adatszolgál
tatási
időszakok

t

Részletezés és adatszolgáltató NKB

Sorozat-i,
címlet-j,
jogalany-m

adatszolgáltató

NKB-k,

Sorozat-i,
címlet-j,
jogalany-m

adatszolgáltató

NKB-k,

≤
3.3. Feldolgozott érmék

t

6.5. A (jövőben) részt vevő tagállamok közötti egyedi érmeátadások egyeztetése
(elvárt ellenőrzés)

Adattétel száma és megnevezése

4.1. Érmék átadása

Adatszolgál
tatási
időszakok

t

Részletezés és adatszolgáltató NKB

Sorozat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k, „cél
tagállam”-m
=

4.2. Érmék átvétele

t

Sorozat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-m, „forrás
tagállam”-k

A (jövőben) részt vevő tagállam által szállított érméknek egyenlőnek kell
lenniük a valamely más (jövőben) részt vevő tagállam által átvett érmékkel.
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Fogalomtár
Ez a fogalomtár az ezen iránymutatás mellékleteiben használt szakkifejezések
meghatározását tartalmazza.
„Bankjegyek nemzeti nettó kibocsátása”: az egyes NKB-k által valamely
meghatározott időpontban (például az adatszolgáltatási időszak zárásakor) kibo
csátott és forgalomba hozott eurobankjegyek mennyisége, amelybe beletartoznak
az adott NKB által kezelt összes NHTO-jogalany és összes ECI-bank által forga
lomba hozott bankjegyek is. Nem tartoznak ide a más NKB-knak vagy az euro
rendszerhez csatlakozó valamely NKB-nak átadott bankjegyek. A bankjegyek
nemzeti nettó kibocsátása kiszámítható: i. az állománymódszerrel, amely csak
egy adott időpontra vonatkozó állományadatokat használ; vagy ii. a forgalmi
módszerrel, amely összesíti a forgalmi adatokat a bankjegyek bevezetésének
időpontjától egy meghatározott időpontig (például az adatszolgáltatási időszak
zárásáig).
„Bankjegysorozat”: az EKB/2013/10 európai központi banki határozatban (1)
vagy az EKB valamely későbbi jogi aktusában sorozatként meghatározott, bizo
nyos számú eurobankjegy-címlet. Az eurobankjegyek 2002. január 1-jén beveze
tett első sorozata az 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR és
500 EUR címletből áll. A módosított műszaki jellemzőkkel vagy módosított képi
kialakítással (például az EKB különböző elnökei esetében különböző aláírással)
rendelkező eurobankjegyek csak akkor képeznek új bankjegysorozatot, ha azokat
az EKB/2013/10 határozat vagy az EKB valamely későbbi jogi aktusa ekként
említi.
„Bankjegyváltozat”: valamely bankjegysorozaton belül továbbfejlesztett bizton
sági jellemzőkkel és/vagy módosított képi kialakítással rendelkező egy vagy több
eurobankjegy-címletből álló alsorozat.
„Címlet”: valamely eurobankjegy vagy euroérme névértéke, az eurobankjegyek
tekintetében az EKB/2013/10 határozatban vagy az EKB valamely későbbi jogi
aktusában, euroérmék tekintetében pedig a 729/2014/EU rendeletben vagy vala
mely későbbi uniós jogi aktusban megállapítottak szerint.
„Eurorendszer stratégiai készlete” (Eurosystem Strategic Stock, ESS): egyes
NKB-k által abból a célból tárolt új és forgalomképes eurobankjegyek készlete,
hogy megbirkózhassanak az eurobankjegyek iránti, logisztikai készletből nem
kielégíthető kereslettel (2).
„Érmesorozat”: a 729/2014/EU rendelet 1. cikkében vagy valamely későbbi
uniós jogi aktusban sorozatként meghatározott, bizonyos számú euroérme-címlet.
Az euroérmék 2002. január 1-jén bevezetett első sorozata a 0,01 EUR, 0,02
EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR és 2 EUR címletből
áll. A módosított műszaki jellemzőkkel vagy módosított képi kialakítással (pél
dául az érme közös oldalán módosított Európa-térképpel) rendelkező euroérmék
csak akkor képeznek új érmesorozatot, ha azokat a 729/2014/EU rendelet vala
mely módosítása vagy valamely későbbi uniós jogi aktus ekként említi.
„Feldolgozatlan bankjegyek”: i. az NKB-hoz visszajuttatott eurobankjegyek,
amelyek eredetiségét és forgalomképességét nem ellenőrizték az NKB-k általi
bankjegyfeldolgozásról szóló külön EKB jogi aktusnak megfelelően; vagy ii. a
hitelintézetekhez (az NHTO-jogalanyokat és az ECI-bankokat is ideértve) vissza
juttatott eurobankjegyek, amelyek eredetiségét és forgalomképességét nem ellen
őrizték az EKB/2010/14 határozatban rögzített minimális válogatási követelmé
nyeknek megfelelően.
„Forgalomba hozatalra szánt érmék”: a 729/2014/EU tanácsi rendelet (3)
2. cikkében meghatározott jelentéssel bír.
(1) Az Európai Központi Bank EKB/2013/10 határozata (2013. április 19.) az eurobank
jegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról
(HL L 118., 2013.4.30., 37. o.).
(2) A bankjegykészletek kezeléséről szóló külön EKB jogi aktusban említettek szerint.
(3) A Tanács 729/2014/EU rendelete (2014. június 24.) a forgalomba hozatalra szánt euro
érmék címleteiről és műszaki előírásairól (HL L 194., 2014.7.2., 1. o.).
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„Forgalomban lévő bankjegyek”: az eurorendszer által kibocsátott és az NKBk által valamely meghatározott időpontban forgalomba hozott összes eurobank
jegy, amibe ezen iránymutatás alkalmazásában beletartoznak az NHTO-jogala
nyok és az ECI-bankok által forgalomba hozott bankjegyek is. Mennyiségük
egyenlő az eurobankjegyek összesített nemzeti nettó kibocsátásával. Meg kell
jegyezni, hogy a „forgalomban lévő bankjegyek” fogalma nemzeti szinten nem
kerül alkalmazásra, mivel nem lehet meghatározni, hogy a valamely tagállamban
forgalomba hozott bankjegyek az adott tagállamban vannak-e forgalomban, vagy
azokat más NKB-khoz, NHTO-jogalanyokhoz vagy ECI-bankokhoz a forga
lomból visszajuttatták-e.

„Forgalomban lévő érmék”: a forgalomba hozatalra szánt euroérmék összesített
nemzeti nettó kibocsátása (1.1. adattétel). Meg kell jegyezni, hogy a „forga
lomban lévő érmék” fogalma nemzeti szinten nem kerül alkalmazásra, mivel
nem lehet meghatározni, hogy a valamely részt vevő tagállamban forgalomba
hozott érmék abban a tagállamban vannak-e forgalomban, vagy azokat más
tagállamban érmekibocsátó jogalanyokhoz a forgalomból visszajuttatták-e. A
gyűjtőknek szánt euroérmék nem tartoznak ide, mivel ezek az érmék csak a
kibocsátásuk tagállamában törvényes fizetőeszközök.

„Forgalomképes bankjegyek”: i. az NKB-hoz visszajuttatott eurobankjegyek,
amelyek az NKB-k általi bankjegyfeldolgozásról szóló külön EKB jogi aktusnak
megfelelően forgalomképes állapotban vannak; vagy ii. a hitelintézetekhez (az
NHTO-jogalanyokat és az ECI-bankokat is ideértve) visszajuttatott eurobank
jegyek, amelyek az EKB/2010/14 határozatban rögzített minimális válogatási
követelményeknek megfelelően forgalomképes állapotban vannak.

„Forgalomképtelen bankjegyek”: i. az NKB-hoz visszajuttatott eurobank
jegyek, amelyek az NKB-k általi bankjegyfeldolgozásról szóló külön EKB jogi
aktusnak megfelelően nincsenek forgalomképes állapotban; vagy ii. a hitelinté
zetekhez (az NHTO-jogalanyokat és az ECI-bankokat is ideértve) visszajuttatott
eurobankjegyek, amelyek az EKB/2010/14 határozatban rögzített minimális válo
gatási követelményeknek megfelelően nincsenek forgalomképes állapotban.

„Gyűjtőknek szánt érmék”: a 651/2012/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet (1) 1. cikkében meghatározott jelentéssel bír.

„Hosszú lejáratú letéti készlet program” (extended custodial inventory prog
ramme, ECI) vagy „ECI program”: az EKB, valamely NKB és egyedi hitel
intézetek (ECI-bankok) közötti szerződéses megállapodásokból álló program,
amely szerint az NKB i. ellátja az ECI-bankokat eurobankjegyekkel, amelyeket
azok Európán kívül őriznek forgalomba hozatal céljából; és ii. jóváírja az ECIbankok számára azokat az eurobankjegyeket, amelyeket ügyfeleik befizetnek
azokhoz, amelyek eredetiségét és forgalomképességét ellenőrzik, és amelyeket
őriznek és bejelentenek az NKB-nak. Az ECI-bankok által őrzött bankjegyek –
beleértve az NKB és az ECI bankok között úton lévő bankjegyeket is – fedezettel
teljes mértékben biztosítottak mindaddig, amíg azokat az ECI-bank forgalomba
nem hozza vagy vissza nem szállítja az NKB-nak. Az NKB-tól az ECIbankoknak átadott bankjegyek az NKB létrehozott bankjegyeinek (1.1. adattétel)
részét képezik. Az ECI-bank által őrzött bankjegyek nem képezik részét az NKB
nemzeti nettó bankjegykibocsátásának.

„Készpénzközpont”: olyan centralizált biztonságos létesítmény, amelyben euro
bankjegyeket és/vagy forgalomba hozatalra szánt euroérméket kezelnek a külön
böző helyszínekről történő beszállítást követően.
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 651/2012/EU rendelete (2012. július 4.) az euroérmék
kibocsátásáról (HL L 201., 2012.7.27., 135. o.). A nemesfémekbe történő befektetés
céljából eladott érméket nemesfémérméknek vagy befektetési érméknek nevezik. Ezeket
rendszerint a piaci kereslet függvényében verik és azokra nem jellemző valamely külön
leges kialakítás vagy minőség. Ezen érmék árának meghatározása fémtartalmuk aktuális
piaci ára alapján történik, hozzáadva egy kisebb verési felárat, ami fedezi az előállítási
költségeket, a reklámköltségeket és egy kismértékű nyereséget.
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„Kezdőkészlet”: valamely jövőben részt vevő tagállamban a forgalomba hoza
talra szánt euroérmék lakosságnak történő előszállítása céljára a hatáskörrel
rendelkező nemzeti hatóságok által meghatározott különböző címletű, forgalomba
hozatalra szánt euroérméket tartalmazó csomag.

„Lakosság”: az euroérme-kibocsátás tekintetében valamennyi jogalany és a
lakosság egésze, a (jövőben) részt vevő tagállamok érmekibocsátó jogalanyai
kivételével.

„Létrehozott érmék”: azok a forgalomba hozatalra szánt euroérmék, amelyeket:
i. a pénzverdék meghatározott nemzeti előlappal készítettek; ii. leszállítottak vala
mely részt vevő tagállam érmekibocsátó jogalanyaihoz; és iii. nyilvántartásba
vettek az ilyen érmekibocsátó jogalanyok készpénzkezelési rendszerében. Ez
megfelelően vonatkozik a gyűjtőknek szánt euroérmékre is.

„Logisztikai készletek” (logistical stocks, LS): az ESS kivételével az új és
forgalomképes eurobankjegyek valamennyi készlete, amelyek az NKB-k és
ezen iránymutatás alkalmazásában az NHTO-jogalanyok és az ECI-bankok
tartanak.

„Megrendelésre tartott bankjegyek program vagy hasonló program” (notesheld-to-order, NHTO) vagy „NHTO program”: a valamely NKB és egy vagy
több jogalany (NHTO-jogalanyok) közötti szerződéses megállapodásokból álló
program, amely szerint az NKB i. ellátja az NHTO-jogalanyokat eurobankjegyek
kel, amelyeket azok az NKB helyiségein kívül forgalomba hozatal céljából őriz
nek; és ii. közvetlenül jóváírja az NHTO-jogalanyok vagy az NHTO-jogalanyok
hitelintézet ügyfelei NKB-nál vezetett számláján azokat az eurobankjegyeket,
illetve számlájukat megterheli azokkal, amelyeket az NHTO-jogalanyok vagy
hitelintézet ügyfeleik az őrzési helyeken befizetnek vagy felvesznek, és
amelyeket az NKB-nak bejelentenek. Az NKB-tól az NHTO-jogalanyoknak
átadott bankjegyek az NKB létrehozott bankjegyeinek (1.1. adattétel) részét képe
zik. Az NHTO-jogalanyok által őrzött bankjegyek nem képezik részét az NKB
nemzeti nettó bankjegykibocsátásának.

„Nemzeti bruttó kibocsátás”: az euroérmék tekintetében a valamely részt vevő
tagállamban a törvényes kibocsátó által kibocsátott, forgalomba hozatalra szánt
euroérmék vagy gyűjtőknek szánt euroérmék (azaz azok az érmék, amelyek
névértékét jóváírták a törvényes kibocsátónak), tekintet nélkül arra, hogy ezeket
az érméket valamely NKB, az eurorendszerhez csatlakozó NKB, érmekibocsátó
harmadik személy vagy a lakosság tartja-e.

A forgalomba hozatalra szánt euroérmék tekintetében a nemzeti bruttó kibocsátás
= forgalomba hozatalra szánt érmék nemzeti nettó kibocsátása (1.1. adattétel) +
érmekibocsátó jogalanyok által tartott, forgalomba hozatalra szánt érmék jóváírt
készletei (5.1. adattétel) + forgalomba hozatalra szánt érmék bevezetésük óta
történt átadásai (4.1. összesített adattétel) – a forgalomba hozatalra szánt érmék
bevezetésük óta történt átvételei (4.2. összesített adattétel).

A gyűjtőknek szánt érmék tekintetében a nemzeti bruttó kibocsátás = a gyűj
tőknek szánt érmék nemzeti nettó kibocsátása (érték) (1.3. adattétel) + az érme
kibocsátó jogalanyok által tartott, jóváírt, gyűjtőknek szánt érmék értéke (5.3.
adattétel).
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▼M3
„Új bankjegyek”: azok az eurobankjegyek, amelyeket az NKB-k, az NHTOjogalanyok vagy az ECI-bankok még nem hoztak forgalomba, illetve amelyek
előszállítása nem történt meg az eurorendszerhez csatlakozó valamely NKB-hoz.

