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►B

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 1073/2013/EU RENDELETE
(2013. október 18.)
a befektetési alapok eszközeiről és kötelezettségeiről szóló statisztikákról (átdolgozás)
(EKB/2013/38)
(HL L 297., 2013.11.7., 73. o.)

Helyesbítette:
►C1

Helyesbítés, HL L 319., 2013.11.29., 39. o. (1073/2013/EU)
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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 1073/2013/EU RENDELETE
(2013. október 18.)
a

befektetési

alapok eszközeiről és kötelezettségeiről
statisztikákról (átdolgozás)

szóló

(EKB/2013/38)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 5. cikkére,
tekintettel az Európai Központi Bank általi statisztikai információgyűj
tésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére és 6. cikke (4) bekezdésére,
tekintettel az Európai Bizottság véleményére,

mivel:
(1)

Mivel a befektetési alapok eszközeiről és kötelezettségeiről szóló
statisztikákról szóló,
2007.
július 27-i 958/2007/EK
(EKB/2007/8) európai központi banki rendelet (2) különösen az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rend
szeréről szóló, 2013. május 21-i 549/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (3) tekintetében lényeges módosításra szorul,
azt az áttekinthetőség érdekében át kell dolgozni.

(2)

A 2533/98/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése arról rendelke
zik, hogy a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeinek bizto
sítása érdekében az Európai Központi Banknak (EKB) – a
nemzeti központi bankok (NKB-k) közreműködésével – joga
van a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) feladatainak
ellátásához szükséges mértékben statisztikai adatokat gyűjteni az
adatszolgáltatói körtől. A 2533/98/EK rendelet 2. cikke (2) bekez
désének a) pontjából az következik, hogy az EKB-val szemben
többek között a monetáris és pénzügyi statisztika területén fenn
álló statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése céljára a
befektetési alapok az adatszolgáltatói kör részét képezik. Emellett
a 2533/98/EK rendelet 3. cikke előírja az EKB számára, hogy
részletesen határozza meg az adatszolgáltatói kör keretein belül a
tényleges adatszolgáltatók csoportját, illetve feljogosítja arra,
hogy az adatszolgáltatók egyes csoportjait teljes mértékben
vagy részlegesen mentesítse a statisztikai adatszolgáltatási kötele
zettség alól.

(3)

Feladatai teljesítése és a monetáris pénzügyi intézmények (MPIk) által nem ellenőrzött pénzügyi tevékenységek figyelése érde
kében a KBER-nek magas minőségű statisztikai információkra
van szüksége a BA-k működésével kapcsolatban. Ennek fő célja,
hogy az EKB átfogó statisztikai képet kapjon az egy gazdasági
területnek tekintett azon tagállamokban, amelyeknek a pénzneme
az euro (a továbbiakban: euroövezeti tagállamok) kibontakozó
monetáris fejleményekről.

(1) HL L 318., 1998.11.27., 8. o.
(2) HL L 211., 2007.8.11., 8. o.
(3) HL L 174.,2013.6.26., 1. o.
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(4)

Az adatszolgáltatási teher csökkentése céljából az NKB-k a BAkkal kapcsolatos szükséges információkat a tényleges adatszolgál
tatói körtől gyűjthetik egy más statisztikai célokat szolgáló, széle
sebb statisztikai adatszolgáltatási keret részeként, amennyiben az
EKB statisztikai követelményeinek teljesítése nem kerül
veszélybe. Az átláthatóság elősegítése érdekében ilyen esetekben
helyénvaló az adatszolgáltatók arról való tájékoztatása, hogy az
adatgyűjtés egyéb statisztikai célokat szolgál.

(5)

A pénzügyi ügyletekről rendelkezésre álló adatok lehetővé teszik
mélyebb elemzések végzését monetáris politikai vagy egyéb
célokból. A pénzügyi ügyletekre és az állományokra vonatkozó
adatokat használják egyéb statisztikák, különösen az euroövezeti
pénzügyi számlák statisztikáinak összeállításához is.

(6)

Noha a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányának (a továbbiakban: a KBER
Alapokmánya) 34.1. cikke szerint elfogadott rendeletek azokra
a tagállamokra nem ruháznak jogokat, és nem rónak kötelezett
ségeket, amelyeknek pénzneme nem az euro, az Alapokmány
5. cikke egyformán vonatkozik az euroövezeti és nem euroövezeti
tagállamokra. A 2533/98/EK rendelet (17) preambulumbekezdése
emlékeztet arra, hogy a KBER Alapokmányának 5. cikke az
Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdésével
együtt magában foglalja azt a kötelezettséget, amely szerint
nemzeti szinten meg kell hozni és végre kell hajtani minden
olyan intézkedést, amelyet a nem euroövezeti tagállamok
megfelelőnek tartanak az EKB statisztikai adatszolgáltatási előírá
sainak teljesítéséhez szükséges statisztikai információk összegyűj
tése céljából, valamint biztosítani kell statisztikai területen az
előkészületek időben történő megtételét arra, hogy euroövezeti
tagállammá válhassanak.

(7)

Habár e rendelet elsődleges címzettjei a BA-k, a BA-k által
kibocsátott, bemutatóra szóló befektetési jegyek tulajdonosairól
nem lehetséges közvetlenül a BA-któl teljes körű információt
beszerezni, és ezért szükséges a tényleges adatszolgáltatói kör
kiterjesztése egyéb jogalanyokra.

(8)

Alkalmazni kell a bizalmas statisztikai adatok védelmére és
felhasználására szolgáló, a 2533/98/EK tanácsi rendelet
8. cikkében szereplő előírásokat,

(9)

A 2533/98/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében foglaltak
szerint az EKB jogosult szankciók megállapítására azokkal az
adatszolgáltatókkal szemben, akik elmulasztják az EKB rendele
teiben vagy határozataiban megállapított statisztikai adatszolgálta
tási követelmények teljesítését,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Fogalommeghatározások
E rendelet alkalmazásában:
1. „befektetési alap”: az olyan kollektív befektetési vállalkozás, amely:
a) a II. melléklet értelmében vett pénzügyi és/vagy nem pénzügyi
eszközökbe fektet, amennyiben célja a nyilvánosságtól gyűjtött
tőke befektetése; és
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b) az uniós vagy nemzeti jog alapján az alábbiak alapján jöttek létre:

i. szerződésekre vonatkozó jog, alapkezelő társaságok által
irányított közös alap formájában;

ii. vagyonkezelésre vonatkozó jogszabályok, mint vagyonkezelő
társaság;

iii. társasági jog (mint befektetési társaság);

iv. egyéb hasonló mechanizmus vagy jogi forma.

A fogalommeghatározás az alábbiakra terjed ki:

a) olyan vállalkozások, amelyek befektetési jegyei a tulajdonosok
kérésére közvetlenül vagy közvetve a vállalkozás vagyonából
visszavásárolhatók vagy visszaválthatók; és

b) olyan vállalkozások, amelyek meghatározott számú, kibocsátott
befektetési jeggyel rendelkeznek, és amelyek tulajdonosainak az
alapba való belépéskor vagy onnan történő kilépéskor meg kell
vásárolniuk vagy el kell adniuk a meglévő befektetési jegyeket.

A fogalommeghatározás az alábbiakra nem terjed ki:

a) az 549/2013/EU rendeletben megállapított, a számlák módosított
európai rendszerében (a továbbiakban: ESA 2010) meghatározott
nyugdíjpénztárak (S.129 alszektor);

b) a monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegéről szóló,
2013. szeptember 24-i 1071/2013/EU (EKB/2013/33) európai
központi banki rendelet (1) I. mellékletében meghatározott pénz
piaci alapok (PPA-k).

A BA fogalommeghatározása céljára a „nyilvánosság” magában
foglalja a lakossági, a hivatásos és az intézményi befektetőket;

2. „adatszolgáltató”: jelentése azonos a 2533/98/EK rendelet 1. cikkében
adott meghatározással;

3. „rezidens”: jelentése azonos a 2533/98/EK rendelet 1. cikkében adott
meghatározással. E rendelet alkalmazásában, ha a jogi személy
fizikai kiterjedéssel nem bír, rezidensi státusa azon gazdasági terület
révén kerül meghatározásra, amelynek joga szerint bejegyezték.
Amennyiben a jogalanyt nem jegyezték be, szempontként a székhely
alkalmazandó, vagyis a jogalany azon országban rezidens, amelynek
jogrendszere irányadó a jogalany létrehozására és folyamatos műkö
désére;
(1) Lásd e Hivatalos Lap. 1. oldalát.
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4. „monetáris pénzügyi intézmény” (MPI): a 1071/2013/EU
(EKB/2013/33) rendelet 1. cikkében megadott jelentéssel bír;

5. „EPK”: az egyéb pénzügyi közvetítők a biztosítók és a nyugdíjpénz
tárak kivételével, az ESA 2010-ben meghatározottak szerint (S.125
alszektor);

6. „BA-k névre szóló befektetési jegyei”: azon BA befektetési jegyek,
amelyek tekintetében a nemzeti jogszabályokkal összhangban a
befektetési jegyek tulajdonosairól, azok rezidensi státusára és szek
torára is kiterjedő nyilvántartást vezetnek;

7. „BA-k bemutatóra szóló befektetési jegyei”: azon BA befektetési
jegyek, amelyek tekintetében a nemzeti jogszabályokkal összhangban
nem vezetnek a befektetési jegyek tulajdonosát azonosító nyilvántar
tást, illetve amelyek tekintetében olyan nyilvántartást vezetnek,
amely nem tartalmaz információt a tulajdonos rezidensi státusáról
és szektoráról;

8. „illetékes NKB”: azon euroövezeti tagállam NKB-ja, amelyben a
PKV rezidens;

9. „értékpapíronkénti” adat: az egyes értékpapírokra lebontott adatok.

2. cikk
Tényleges adatszolgáltatók
(1)
A tényleges adatszolgáltatói kör az euroövezeti tagállamok terü
letén rezidens BA-kból áll. Az e rendeletben megkövetelt statisztikai
adatok szolgáltatásáért a BA saját maga, illetve a saját nemzeti jogsza
bályaik alapján jogi személyiséggel nem rendelkező BA-k esetében az
azok képviseletére jogszabály alapján jogosult személyek felelnek.

(2)
Az (1) bekezdés sérelme nélkül a BA-k által az I. melléklet 2.
részének 3. pontjával összhangban kibocsátott, bemutatóra szóló befek
tetési jegyek birtokosairól való adatgyűjtés céljából a tényleges adat
szolgáltatók köre kiterjed az MPI-kre és az EPK-kra. Az NKB-k eltérést
adhatnak e jogalanyoknak, amennyiben az I. melléklet 2. részének 3.
pontjával összhangban a szükséges statisztikai adatokat más rendelke
zésre álló forrásokból be tudják gyűjteni. Az NKB-k kellő időben ellen
őrzik e feltétel teljesülését annak érdekében, hogy – az EKB egyetérté
sével – minden év elejétől kezdődően megadjanak vagy szükség szerint
visszavonjanak valamely eltérést. E rendelet alkalmazásában az NKB-k
az adatszolgáltató EPK-k jegyzékét az I. melléklet 2. részének 3. pont
jában meghatározott elveknek megfelelően hozzák létre és vezetik.
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3. cikk
A BA-k statisztikai célú jegyzéke
(1)
Az Igazgatóság az adatszolgáltatói kört alkotó BA-król jegyzéket
hoz létre és vezet, amely adott esetben tartalmazza azoknak a 4. cikk (2)
bekezdése értelmében vett elkülönített alapjait is. A jegyzék alapját
képezhetik a nemzeti hatóságok által felügyelt BA-król készült jegy
zékek (amennyiben rendelkezésre állnak), kiegészítve az 1. cikk
meghatározása alapján BA-nak minősülő egyéb BA-kkal.

(2)
Ezt a jegyzéket és annak frissített változatait az NKB-k és az
EKB teszi hozzáférhetővé megfelelő módon, ideértve az elektronikus
eszközök és az internet használatát vagy az érintett adatszolgáltatók
kérésére a nyomtatott formát.

(3)
Ha a (2) bekezdésben említett jegyzék legutolsó hozzáférhető
elektronikus változata hibás, az EKB nem alkalmaz semmiféle szankciót
azon adatszolgáltatókkal szemben, amelyek nem tesznek megfelelően
eleget a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeiknek, amennyiben
jóhiszeműen bíztak a hibás jegyzékben.

4. cikk
Alaponkénti adatszolgáltatás
(1)
A tényleges adatszolgáltatók alaponként szolgáltatnak adatot
eszközeikről és forrásaikról.

(2)
Az (1) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben egy BA elkülöníti
az eszközeit több különböző elkülönített alapba oly módon, hogy az
egyes alapokhoz kapcsolódó befektetési jegyeket függetlenül biztosítják
különböző eszközök, akkor minden egyes ilyen elkülönített alap külön
BA-nak minősül.

(3)
Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve – az illetékes NKB előzetes
jóváhagyásával és utasításaival összhangban – a BA-k csoportként szol
gáltathatnak adatot az eszközeikről és a forrásaikról, amennyiben az így
kapott eredmények hasonlóak az alaponkénti adatszolgáltatás eredmé
nyeihez.

5. cikk
Negyedéves és havi statisztikai adatszolgáltatási követelmények
(1)
Az adatszolgáltatók az I. és II. mellékletnek megfelelően adatot
szolgáltatnak a következőkről:

a) negyedévente a BA-k eszközeinek és kötelezettségeinek negyedév
végi állományadatai, valamint adott esetben az átértékelési kiigazí
tások vagy ügyletek; és
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b) havonta a BA által kibocsátott befektetési jegyek hó végi állománya
datai és adott esetben a megfelelő átértékelési kiigazítások vagy
ügyletek, valamint az adatszolgáltatás hónapjában történt új kibocsá
tások, illetve a visszaváltások külön jelentése.
(2)
Az NKB-k dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdés a) pontjában
leírt adatokat nem negyedévente, hanem havonta gyűjtik.

6. cikk
Átértékelési kiigazítások vagy ügyletek
(1)
Az illetékes NKB-k utasításainak megfelelően az adatszolgáltatók
beszámolnak az átértékelési kiigazításokról vagy ügyletekről, az I.
mellékletben meghatározott aggregát módszer szerinti aggregát informá
ciószolgáltatáshoz.
(2)
Az NKB-k az I. mellékletben meghatározottak szerint levezet
hetnek az értékpapír-ügyletekre vonatkozó közelítő becsléseket az érték
papíronkénti információkból, vagy értékpapíronként közvetlenül gyűjt
hetik az ügyleti adatokat.
(3)
Az átértékelési kiigazítások vagy ügyletek összeállításával
kapcsolatos további követelmények és iránymutatások a III. mellék
letben találhatók.

7. cikk
Számviteli szabályok
(1)
Az e rendelet szerinti adatszolgáltatás céljából a BA-k által köve
tendő számviteli szabályokat a bankok és más pénzügyi intézmények
éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról szóló, 1986.
december 8-i 86/635/EGK tanácsi irányelvet (1) végrehajtó, vonatkozó
nemzeti jogszabály, illetve amennyiben az előbbi rendelkezés nem alkal
mazható, a BA-kra irányadó bármely más nemzeti vagy nemzetközi
standard határozza meg.
(2)
Az egyes euroövezeti tagállamokban érvényes számviteli
gyakorlat és nettósítási eljárások hatályának sérelme nélkül statisztikai
célokból az összes pénzügyi eszközt és kötelezettséget bruttó összegben
kell jelenteni.

8. cikk
Eltérések
(1)
A BA-k-nak a következők szerint lehet eltéréseket adni az
5. cikkben meghatározott statisztikai adatszolgáltatási követelmények
tekintetében:
a) Az NKB-k az összes eszközüket tekintve legkisebb BA-knak eltérést
adhatnak azzal a feltétellel, hogy a negyedévi aggregát mérleghez
hozzájáruló BA-k az állomány tekintetében minden egyes euroöve
zeti tagállam teljes BA-mérlegének legalább 95 %-át képviselik.
(1) HL L 372., 1996.12.31., 1. o.
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b) Azokban az euroövezeti tagállamokban, ahol a belföldi BA-k összes
eszköze együttesen nem éri el az euroövezeti BA-k összes
eszközének 1 %-át, az NKB-k eltérést adhatnak az összes eszközüket
tekintve kisebb BA-knak, azzal a feltétellel, hogy a negyedévi
aggregát mérleghez hozzájáruló BA-k az állomány tekintetében a
részt vevő tagállam teljes BA-mérlegének legalább 80 %-át képvise
lik.

c) Az eltérésben részesített BA-k negyedévente csak a BA által kibo
csátott befektetési jegyek negyedév végi állományadatairól, illetve
adott esetben a megfelelő negyedévi átértékelési kiigazításokról
vagy ügyletekről számolnak be.

d) Az NKB-k évente kellő időben ellenőrzik az a) és b) pontban
meghatározott feltételek teljesülését annak érdekében, hogy bármely
mentességet minden naptári év kezdetétől számított hatállyal meg
lehessen adni, illetve szükség esetén vissza lehessen vonni.

(2)
Eltérés adható az eszközök értékelését negyedéves gyakoriságnál
ritkábban engedélyező nemzeti számviteli szabályok hatálya alá tartozó
BA-k számára. Az Kormányzótanács dönti el, hogy melyek azok a BAkategóriák, amelyek esetében az NKB-k mérlegelhetik az eltérés lehető
ségét. Azokra a BA-kra, amelyeknek ilyen eltéréseket adtak, az
5. cikkben meghatározott követelmények vonatkoznak, az eszközeik
értékelési idejére vonatkozó számviteli kötelezettségeikkel összhangban
lévő gyakorisággal.

(3)
A BA-k dönthetnek úgy, hogy nem élnek az eltéréssel, és
ehelyett teljesítik a 5. cikkben meghatározott, teljes körű statisztikai
adatszolgáltatási követelményeket. Amennyiben valamely BA így
dönt, az eltérések bármely módosítása előtt be kell szereznie az illetékes
NKB jóváhagyását.

9. cikk
Az adatszolgáltatás határideje
(1)
Az NKB-k döntik el, hogy a (2) bekezdésben meghatározott
határidő betartása érdekében az 5. cikk alapján milyen határidővel
kérik be az adatokat az adatszolgáltatóktól.

(2)

Az NKB-k az alábbi adatokat továbbítják az EKB-nak:

a) az adatszolgáltatóktól gyűjtött negyedévi adatok alapján a negye
déves aggregát állományadatok és átértékelési kiigazítások, azon
negyedév 28. munkanapjának végéig, amelyre az adatok vonatkoz
nak;

b) az adatszolgáltatóktól gyűjtött, a kibocsátott befektetési jegyekre
vonatkozó havi adatok vagy az 5. cikk (2) bekezdésének megfelelő
valós adatok alapján a havi aggregát állományadatok és átértékelési
kiigazítások azon hónap 28. munkanapjának végéig, amelyre az
adatok vonatkoznak;
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c) az adatszolgáltatóktól gyűjtött havi adatok alapján a BA befektetési
jegyek új kibocsátásaira és visszaváltásaira vonatkozó havi aggregát
adatok azon hónap 28. munkanapjának végéig, amelyre az adatok
vonatkoznak.

10. cikk
Minimum-előírások és nemzeti adatszolgáltatási szabályok
(1)
A tényleges adatszolgáltatók a rájuk vonatkozó statisztikai adat
szolgáltatási kötelezettségeknek, az adatátvitel, az adatok pontossága, a
koncepcionális megfelelés és a IV. mellékletben meghatározott revízió
vonatkozásában a minimumszabályokkal összhangban kötelesek eleget
tenni.

(2)
Az NKB-k a nemzeti követelményekkel összhangban határozzák
meg és hajtják végre a tényleges adatszolgáltatói kör által követendő
adatszolgáltatási szabályokat. Az NKB-knak kell gondoskodniuk arról,
hogy az ilyen adatszolgáltatási szabályok biztosítsák a kötelező statisz
tikai információk szolgáltatását, és hogy lehetővé tegyék IV. mellék
letben az adatátvitelre, az adatok pontosságára, a koncepcionális
megfelelésre és a felülvizsgálatokra meghatározott minimumszabályok
betartásának pontos ellenőrzését.

11. cikk
Fúziók, szétválások és szervezeti átalakítások
Fúzió, szétválás vagy olyan szervezeti átalakítás esetén, amely hatással
lehet a statisztikai kötelezettségek teljesítésére, az érintett adatszolgál
tatók tájékoztatják az illetékes NKB-t – az ilyen művelet végrehajtá
sának szándéka nyilvánosságra kerülésekor és még kellő időben annak
végrehajtását megelőzően – az e rendeletben megfogalmazott statisztikai
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében tervezett eljárá
sokról.

12. cikk
Ellenőrzés és kötelező adatgyűjtés
Az adatszolgáltatók által e rendelet szerint szolgáltatandó információk
kötelező begyűjtésére, illetve azok ellenőrzésére vonatkozó jogosult
ságot az NKB-k gyakorolják, az EKB e jogosultságok gyakorlására
vonatkozó jogának sérelme nélkül. Az NKB-nak e jogosultságát külö
nösen akkor kell gyakorolnia, ha a tényleges adatszolgáltatók körébe
tartozó valamely intézmény nem teljesíti az e rendelet IV. mellékletében
az adatátvitelre, az adatok pontosságára, a koncepcionális megfelelésre
és a felülvizsgálatra vonatkozó minimumszabályokat.

13. cikk
Első adatszolgáltatás
Az első adatszolgáltatás a 2014. december hónapra és negyedévre
vonatkozó adatokkal kezdődik.
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14. cikk
Hatályon kívül helyezés
(1)
A 958/2007/EK (EKB/2007/8) rendelet 2015. január 1-től hatá
lyát veszti.
(2)
A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat az e
rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és az V. mellékletben talál
ható megfelelési táblázatnak megfelelően kell értelmezni.
15. cikk
Záró rendelkezés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba. Ezt a rendeletet 2015. január 1jétől kell alkalmazni.
Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező
és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.
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I. MELLÉKLET
STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. RÉSZ
Általános statisztikai adatszolgáltatási követelmények
1. A tényleges adatszolgáltatóknak a következő statisztikai információkat kell
megadniuk:

a) negyedévente: i. értékpapíronként gyűjtött információk a BA-knál tartott,
nyilvános azonosító kóddal rendelkező értékpapírok tekintetében; ii.
eszköz-/futamidő-kategóriánként, valutanemenként és ügyfelenként lebon
tott aggregát információk az értékpapírokon kívüli eszközök és kötelezett
ségek, illetve a nyilvános azonosító kóddal nem rendelkező értékpapírok
tekintetében; és iii. vagy értékpapíronként gyűjtött információk vagy
aggregát információk a BA-k kibocsátott befektetési jegyeinek birtokosai
ról, a 2. részben részletezettek szerint. Az illetékes NKB előírhatja az
adatszolgáltatók számára az értékpapíronként gyűjtött információ szolgál
tatását a nyilvános azonosító kóddal nem rendelkező értékpapírok tekin
tetében, illetve tételes információ szolgáltatását az értékpapírokon kívüli
eszközök és kötelezettségek tekintetében; és

b) havonta a BA-k által minden kibocsátott befektetési jegyet/egységet külön
feltüntető, értékpapíronként gyűjtött információ.

Az olyan mezők tekintetében előírt adatok mellett, amelyeket 2. táblázatban
meghatározottak szerint az értékpapíronként gyűjtött információkkal összefüg
gésben jelenteni kell az értékpapírokkal kapcsolatos aggregát információk
meghatározása érdekében, az illetékes NKB dönthet úgy is, hogy az ügyle
tekről értékpapíronként gyűjt adatokat.

Az aggregát adatokat állományonként és – az illetékes NKB instrukcióival
összhangban – az alábbiak alapján kell jelenteni: a) ár- és árfolyam-ingado
zások miatti kiigazítások; vagy b) az ügyletek tekintetében.

Az illetékes NKB előzetes hozzájárulására tekintettel azon adatszolgáltatók,
amelyek az előírt negyedéves adatokat értékpapíronként gyűjtik, az előírt havi
adatokat az értékpapíronként gyűjtött információk jelentése helyett aggregát
alapon is jelenthetik.

2. A 2. táblázat részletezi az illetékes NKB számára értékpapíronként jelentendő
információkat. Az 1. táblázat részletezi az állományokra vonatkozó aggregát
negyedéves statisztikai adatszolgáltatási követelményeket, míg a 3. táblázat
részletezi azokat az ár- és árfolyam-ingadozások miatti kiigazítások vagy
ügyletek tekintetében. A 4. táblázat részletezi az aggregát havi statisztikai
adatszolgáltatási követelményeket az állományok és az ár- és árfolyam-inga
dozások miatti kiigazítások vagy ügyletek, illetve a BA befektetési jegyek új
kibocsátásai és visszaváltásai tekintetében.

3. Amennyiben az a 2533/98/EK rendelet 8. cikkében és különösen annak (5)
bekezdésében meghatározott, a KBER által gyűjtött bizalmas statisztikai
adatok védelme és felhasználása feltételeinek megfelel, az NKB levezetheti
a szükséges adatokat az alternatívbefektetésialap-kezelőkől szóló, 2011.
június 8-i 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) révén gyűj
tött adatokból annyiban, amennyiben az említett irányelv értelmében az ille
tékes nemzeti felügyeleti hatóság által gyűjtött adatokat az NKB-nak a két
szervezet megállapodása szerinti feltételekkel továbbítják.
(1) HL L 174., 2011.7.1., 1. o.
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2. RÉSZ
A BA befektetési jegyek tulajdonosainak rezidensi státusa és gazdasági
szektora
1. Az adatszolgáltatók negyedévente jelentik azon tagállamok BA-i által kibo
csátott BA befektetési jegyek/egységek birtokosainak rezidensi adatait,
amelyek pénzneme az euro (a továbbiakban: euroövezeti tagállamok), belföl
di/a belföldtől eltérő euroövezeti/külföldi bontásban. A belföldi és a belföldtől
eltérő euroövezeti ügyfelekkel kapcsolatos adatokat szektoronként kerülnek
további lebontásra.
2. A névre szóló befektetési jegyek tekintetében az adatszolgáltatók a BA-k által
kibocsátott befektetési jegyek tulajdonosairól rezidensi státus és szektor
szerinti részletezésben közölnek adatot. Ha a tulajdonos rezidensi státusát
és szektorát nem lehet közvetlenül azonosítani, a vonatkozó adatokat a
rendelkezésre álló információk alapján jelentik.
3. A bemutatóra szóló befektetési jegyek tekintetében az adatszolgáltatók a BA
befektetési jegyek tulajdonosainak rezidensi státusáról és szektoráról az ille
tékes NKB által meghatározott módszernek megfelelően közölnek adatot. Ez
a kötelezettség az érintett piac szervezetére és az adott tagállam nemzeti jogi
szabályozására tekintettel kiválasztandó alábbi lehetőségek egyikére vagy
azok kombinációjára korlátozódik. Ezt a követelményt az NKB időszakon
ként ellenőrzi.
a) A kibocsátó BA-k:
A kibocsátó BA-k vagy azok képviselői, illetve az e rendelet 2. cikkének
(2) bekezdésében említett jogalanyok a kibocsátott befektetési jegyeik
tulajdonosainak rezidensi státusa és szektora szerinti bontásban közölnek
adatot. Az ilyen információ származhat a befektetési jegyeket forgalmazó
közvetítőtől, illetve a befektetési jegyek kibocsátásában, visszavásárlá
sában vagy átruházásában részt vevő bármely más jogalanytól.
b) Az MPI-k és az EPK-k mint BA befektetési jegyek letétkezelői:
Az MPI-k és az EPK-k a BA befektetési jegyek letétkezelőjeként eljárva
adatszolgáltatóként jelentik a rezidens BA-k által kibocsátott és a tulaj
donos vagy más, szintén letétkezelőként eljáró közvetítő nevében a keze
lésükben lévő befektetési jegyek tulajdonosainak adatait, rezidensi státus
és szektor szerinti bontásban. Ez a lehetőség akkor áll rendelkezésre,
amennyiben i. a letétkezelő elkülöníti a tulajdonos nevében tartott BA
befektetési jegyeket/egységeket a többi letétkezelő nevében tartottaktól;
és ii. a BA befektetési jegyek/egységek többsége pénzügyi közvetítőnek
(MPI-k vagy EPK-k) minősülő, belföldi rezidens intézetek kezelésében
található.
c) Az MPI-k és az EPK-k mint a rezidensek és a nem rezidensek közötti,
rezidens BA befektetési jegyeit érintő ügyletek adatszolgáltatói:
Az MPI-k és az EPK-k adatszolgáltatóként a rezidensek és a nem rezi
densek közötti, rezidens BA befektetési jegyeit érintő ügyletek adatszol
gáltatójaként eljárva rezidensi státus és szektor szerinti bontásban jelentik
az adatokat a rezidens BA-k által kibocsátott olyan befektetési jegyek
tulajdonosairól, amelyekkel a tulajdonos vagy az ügyletben szintén részt
vevő más közvetítő nevében kereskednek. Ez a lehetőség akkor áll rendel
kezésre, amennyiben i. ha a jelentés teljes körű, azaz lényegében kiterjed
az adatszolgáltatók által végzett valamennyi ügyletre; ii. az euroövezeti
tagállamok nem rezidenseivel kötött vételek és eladások pontos adatai
rendelkezésre állnak; iii. az ugyanazon befektetési jegyek kibocsátási és
visszavásárlási értéke közötti díjak nélkül számolt értékkülönbség csekély;
és iv. az euroövezeti tagállamok nem rezidenseinél lévő, rezidens BA-k
által kibocsátott befektetési jegyek mennyisége csekély.
d) Ha nem alkalmazandó az a)–c) pont, az adatszolgáltató – az MPI-ket és az
EPK-kat is beleértve – a vonatkozó adatokat a rendelkezésre álló infor
máció alapján jelenti.
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4. Az NKB-k a szükséges statisztikai információkat levezethetik az értékpapír
állományokról szóló statisztikákról szóló, 2012. október 17-i 1011/2012/EU
(EKB/2012/24) európai központi banki rendelet (2) alapján gyűjtött adatokból
is, amennyiben az adatok az e rendelet 9. cikke szerinti, határidőre vonatkozó
követelménynek, és általánosságban a IV. mellékletben meghatározott mini
mumelőírásoknak megfelelnek.
5. Ha a névre szóló befektetési jegyek vagy a bemutatóra szóló befektetési
jegyek első alkalommal kerülnek kibocsátásra, vagy ha a piaci fejlemények
az opciók vagy azok kombinációjának megváltoztatását követelik meg, az
NKB-k egyéves időtartamra eltérést adhatnak a (2) és (3) bekezdésekben
megállapított követelmények tekintetében.

(2) HL L 305., 2012.11.1., 6. o.

▼B
3. RÉSZ
Adatszolgáltatási táblázatok

▼C1

1. táblázat
Állományok
Negyedévente szolgáltatandó adatok
A.

B.

Belföld
Nem-MPI-k - Összesen

MPI-k
Kormány
zat
(S.13)

Egyéb rezidensek
Összesen

Nem PPA
befektetési
alapok

Egyéb pénz
ügyi közve
títők + kiegé
szítő pénzügyi
tevékenységet
végző szerve
zetek +
captive finan
szírozók és
pénzköl
csönzők
(S.125+S.126
+S.127)

A belföldtől eltérő egyéb euroövezet

Biztosítók
+ nyugdíj
pénztárak
(S.128+
S.129)

Nem
pénzügyi
vállalatok
(S.11)

Háztartások
+ háztartá
sokat
kiszolgáló
non-profit
intézmé
nyek
(S.14+S.15)

C.

Nem-MPI-k - Összesen

MPI-k
Kormány
zat
(S.13)

Egyéb rezidensek
Összesen

Nem PPA
befektetési
alapok

Egyéb pénz
ügyi közvetítők
+ kiegészítő
pénzügyi tevé
kenységet
végző szerve
zetek + captive
finanszírozók
és pénzköl
csönzők
(S.125+S.126+
S.127)

Biztosítók
+ nyugdíj
pénztárak
(S.128+
S.129)

Nem
pénzügyi
vállalatok
(S.11)

Háztartások
+ háztartá
sokat
kiszolgáló
non-profit
intézmé
nyek
(S.14+S.15)

ebből:
nem euro
övezeti
tagálla
mok

Külföld
ebből:
USA

D.
Összesen
ebből:
Japán

A BA-k jelentik: i. a fekete rovatokat; ii. a 2. táblázatban az értékpapírokra kért azon adatokat, amelyeket értékpapíronkénti alapon gyűjtenek; és iii. a szürke rovatokat azokra az értékpapírokra, amelyekről nem értékpapíronkénti adatgyűjtés folyik.
(1) Ha az adatszolgáltató nincs abban a helyzetben, hogy közvetlenül megállapítsa a tulajdonos rezidensi és szektorális besorolását, a vonatkozó adatot a rendelkezésre álló információk alapján jelenti. A bemutatóra szóló befektetési jegyek esetében az információ beszerezhető MPI-ktől vagy EPK-któl (az e rendelet 2. cikkének (2)
bekezdésében és e melléklet 2. része 3. pontjában meghatározottak szerint).
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ESZKÖZÖK
1. Betéven belüli
éven belüli
éven túli
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
2e. Euro
éven belüli
egy és két év közötti
két éven túli
2x. Devizák
éven belüli
egy és két év közötti
két éven túli
2t. Összes deviza
éven belüli
egy és két év közötti
két éven túli
3. Tulajdonosi részesedések és befektetési jegyek
ebből tőzsdei részvények
ebből befektetési jegyek
(2+3)a
ebből repomegállapodás keretében
értékesített vagy kölcsönadott értékpapírok
4. Pénzügyi derivatívák
5. Nem pénzügyi eszközök (beleértve az állóeszkö
zöket)
6. Egyéb eszközök
FORRÁSOK
7. Kapott hitelek és betétek
éven belüli
éven túli
8. BA befektetési jegyek (1)
9. Pénzügyi derivatívák
10. Egyéb források
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2. tábla
Az előírt, értékpapíronként gyűjtött információk
A lenti táblázat mezőivel kapcsolatos adatokat a „hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír”, a „tulajdoni részesedések” és a „befektetési alapok befektetési
jegyei” kategóriába sorolt minden értékpapírra az alábbi szabályoknak megfele
lően kell jelenteni.
1. Az 1. mezőbe tartozó adatokat jelenteni kell.
2. Ha az illetékes NKB nem közvetlenül gyűjti a műveletekről szóló értékpapí
ronkénti információkat, az adatokat a 2., 3. és 4. mezők közül kettő esetében
kell jelenteni (azaz 2. és 3. mező; 2. és 4. mező; vagy 3. és 4. mező).
3. Ha az illetékes NKB közvetlenül gyűjti a műveletekről szóló értékpapíron
kénti információkat, adatokat a következő mezők esetében kell jelenteni:
a) az 5. mező; vagy 6. és 7. mező; és
b) a 4. mező, vagy 2. és 3. mező.
4. Az illetékes NKB azt is előírhatja az adatszolgáltatók számára, hogy szolgál
tassanak adatokat a 8. mező tekintetében.
5. Az illetékes NKB a (2) pont és a (3) pont b) alpontja esetében dönthet úgy is,
hogy csak a 2. mező tekintetében gyűjt adatokat. Ebben az esetben az NKB
legalább évente egyszer köteles ellenőrizni, hogy az NKB által jelentett
aggregát adatok (beleértve a helyesbítések gyakoriságát és nagyságát) minő
sége változatlan.
Cím

Mező

1

Értékpapír-azonosító kód

2

Egységek száma
nominális összeg

3

Ár

4

Teljes összeg

5

Pénzügyi ügyletek

6

Vásárolt értékpapírok (eszközök)
vagy kibocsátott értékpapírok (köte
lezettségek)

7

Értékesített értékpapírok (eszközök)
vagy visszaváltott értékpapírok (köte
lezettségek)

8

Az
értékpapír
pénzneme

vagy

aggregát

nyilvántartásának

▼C1

3. táblázat
Átértékelési kiigazítások vagy ügyletek
Negyedévente szolgáltatandó adatok
A.

Kormányz
at
(S.13)

ESZKÖZÖK
1. Betétek és kölcsönök
éven belüli
éven túli
2. Hitelviszonyt
megtestesítő
értékpapírok
2e. Euro
éven belüli
egy és két év közötti
két éven túli
2x. Devizák
éven belüli
egy és két év közötti
két éven túli
2t. Összes deviza
éven belüli

két éven túli
3. Tulajdonosi részesedések
befektetési jegyek
ebből tőzsdei részvények

és

ebből befektetési jegyek
4. Pénzügyi derivatívák
5. Nem pénzügyi eszközök (bele
értve az állóeszközöket)
6. Egyéb eszközök
FORRÁSOK
7. Kapott hitelek és betétek
éven belüli
éven túli
8. BA befektetési jegyek (1)
9. Pénzügyi derivatívák

MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM

B.

MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM

MINI
MUM

Nem PPA
befektetési
alapok

Egyéb pénz
ügyi közvetítők
+ kiegészítő
pénzügyi tevé
kenységet
végző szerve
zetek + captive
finanszírozók
és pénzköl
csönzők
(S.125+S.126+
S.127)

Biztosítók
+ nyugdíj
pénztárak
(S.128+
S.129)

Nem pénz
ügyi válla
latok
(S.11)

MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM

MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM

MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM

MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM

Kormányz
at
(S.13)

Háztartások
+ háztartá
sokat
kiszolgáló
non-profit
intézmé
nyek
(S.14+S.15)

MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM

C.

Nem-MPI-k – Összesen

Egyéb rezidensek
Összesen

A belföldtől eltérő egyéb euroövezet

MPI-k

MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM

MINI
MUM

Egyéb rezidensek
Összesen

Nem PPA
befektetési
alapok

Egyéb pénz
ügyi közvetítők
+ kiegészítő
pénzügyi tevé
kenységet
végző szerve
zetek + captive
finanszírozók
és pénzköl
csönzők
(S.125+S.126+
S.127)

Biztosítók
+ nyugdíj
pénztárak
(S.128+
S.129)

Nem pénz
ügyi válla
latok
(S.11)

MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM

MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM

MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM

MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM

Háztartások
+ háztartá
sokat
kiszolgáló
non-profit
intézmé
nyek
(S.14+S.15)

MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM

D.
Összesen

Külföld

ebből:
nem euro
övezeti
tagállamok

ebből:
USA

ebből:
Japán

MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM

MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM

MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM
MINI
MUM (2)
MINI
MUM (2)

MINI
MUM
MINI
MUM (2)

10. Egyéb források
A BA-k jelentik: i. a „MIMINUM” szóval jelzett fekete rovatokat; ii. a „MIMINUM” szóval jelzett szürke rovatokat azon értékpapírokkal kapcsolatban, amelyeket nem értékpapíronként jelentenek; iii. amennyiben az illetékes NKB az ügyletekről értékpapíronként gyűjt információt, a 2. táblázatban az értékpapírokra kért azon információkat, amelyeket értékpapíronkénti alapon gyűjtenek.
Az NKB-k kiterjeszthetik ezeket a követelményeket a következőkre: i. az olyan fekete rovatokra, amelyek nem tartalmazzák a „MINIMUM” szót; és ii. az olyan szürke rovatokra, amelyek nem tartalmazzák a „MINIMUM” szót, az olyan értékpapírok tekintetében, amelyeket nem értékpapíronként gyűjtenek.
(1) Ha az adatszolgáltató nincs abban a helyzetben, hogy közvetlenül megállapítsa a tulajdonos rezidensi állapotát, a vonatkozó adatot a rendelkezésre álló információk alapján jelenti. A bemutatóra szóló befektetési jegyek esetében az információ beszerezhető MPI-ktől vagy EPK-któl (az e rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében és e melléklet 2. része 3. pontjában meghatározottak szerint).
(2) Az NKB-k mentesíthetik a BA-kat e tétel jelentésének kötelezettsége alól, amennyiben az 1. táblázatban felsorolt negyedéves állományok a kibocsátott BA befektetési jegyek 5 %-nál kevesebbet képviselnek.
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egy és két év közötti

Belföld
Nem-MPI-k – Összesen

MPI-k

▼C1
4. táblázat
Havonta szolgáltatandó adatok
A.
MPI-k

Belföld

B.

Kormányzat
(S.13)

Egyéb rezidensek
Összesen

Nem PPA
befektetési
alapok

Egyéb pénz
ügyi közve
títők +
kiegészítő
pénzügyi
tevékeny
séget végző
szervezetek
+ captive
finanszí
rozók és
pénzköl
csönzők
(S.125+S.1
26+S.127)

Biztosítók +
nyugdíj
pénztárak
(S.128+S.1
29)

Háztartások
+ háztartá
sokat kiszol
gáló nonprofit intéz
mények
(S.14+S.15)

D.

Össze
sen

Nem-MPI-k – Összesen
Kormányzat
(S.13)

Nem pénz
ügyi válla
latok (S.11)

C.
Külföld

A belföldtől eltérő egyéb euroövezet

MPI-k

Nem-MPI-k – Összesen

Egyéb rezidensek
Összesen

Nem PPA
befektetési
alapok

Egyéb pénz
ügyi közve
títők +
kiegészítő
pénzügyi
tevékeny
séget végző
szervezetek
+ captive
finanszí
rozók és
pénzköl
csönzők
(S.125+S.1
26+S.127)

Biztosítók +
nyugdíj
pénztárak
(S.128+S.1
29)

Nem pénz
ügyi válla
latok (S.11)

Háztartások
+ háztartá
sokat
kiszolgáló
non-profit
intézmények
(S.14+S.15)

FORRÁSOK
8.
BA befektetési jegyek (1)
Befektetési jegyek kibocsátása
Befektetési jegyek visszaváltása
(1)

Állományok; átértékelési kiigazítások vagy tranzakciók
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II. MELLÉKLET
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
1.

RÉSZ

Az instrumentumkategóriák meghatározása
1. Ez a táblázat az instrumentumkategóriák részletes szabványos leírását tartal
mazza, amelyet a nemzeti központi bankok („NKB-k”) e rendeletnek megfele
lően átalakítanak nemzeti kategóriákra. A táblázat nem az egyes pénzügyi
eszközök listája és az ismertetés nem tételes. A fogalommeghatározások az
549/2013/EU rendeletben megállapított, az Európai Unióban a nemzeti és
regionális számlák európai rendszerére (a továbbiakban: ESA 2010) utalnak.
2. Egyes eszközkategóriák esetében lejárat szerinti részletezés szükséges. Ezek
az eredeti, azaz a kibocsátáskori futamidőre utalnak, amely a pénzügyi inst
rumentum egy olyan kötött „élettartama”, amelynek eltelte előtt az nem vált
ható vissza (pl. hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok), illetve amelynek
letelte előtt csak valamely szankció terhe mellett váltható vissza, pl. a betétek
egyes típusai.
3. A pénzügyi követelések aszerint is megkülönböztethetőek, hogy átruházha
tóak-e vagy nem. Egy követelés akkor átruházható, ha tulajdonjoga azonnal
átruházható egy egységről egy másikra átadás vagy forgatmányozás, illetve
származtatott eszközök esetében ellenirányú ügylet kötése révén. Míg bárme
lyik pénzügyi eszközzel lehet potenciálisan kereskedni, az átruházható eszkö
zöket szervezett tőzsdén történő vagy „tőzsdén kívüli” (OTC) kereskedésre
tervezték, bár a tényleges kereskedés nem képezi az átruházhatóság szükség
szerű feltételét.
A. táblázat
A BA-k eszközei és forrásai instrumentumkategóriáinak meghatározása
ESZKÖZKATEGÓRIÁK
Kategória

1.

A főbb jellemzők leírása

Betétek és hitelkövetelé Az adatszolgáltatási program alkalmazásában ez a tétel tartalmazza a BA-k által a
sek
hitelfelvevők részére nyújtott pénzeszközöket vagy a BA-k által megszerzett hiteleket
jelenti, amelyeket nem átruházható dokumentum bizonyít, illetve amelyeket nem
bizonyít dokumentum.
Ez a következő tételeket tartalmazza:
— a BA-k által elhelyezett betétek, így az egynapos betétek, a határozott futamidejű
betétek és a felmondásos betétek,
— át nem ruházható értékpapírok állománya:
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állománya, amelyek nem átruházhatóak és
amelyekkel másodlagos piacon sem lehet kereskedni,
— eladható hitelek,
— a ténylegesen átruházhatóvá vált hiteleket a „betétek és hitelkövetelések” eszköz
tételbe kell besorolni, feltéve, hogy a másodlagos piaci kereskedésre bizonyíték
nincsen. Egyébként azok hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak minősülnek,
— betétek vagy hitelek formájában megjelenő alárendelt követelés: az alárendelt
követelést megtestesítő instrumentumok a kibocsátó intézménnyel szemben fenn
álló olyan járulékos követelések, amelyeket csak az összes, magasabb státusú
követelés kielégítését követően lehet érvényesíteni, s ez az egyéb részesedések
egyes jellemzőivel ruházza fel azokat. statisztikai alkalmazásban az alárendelt
követelést az instrumentum jellegének megfelelően kell kezelni, azaz a „hitelek”
vagy a „hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok” sorban kell szerepeltetni.
Amennyiben a BA állományában levő alárendelt követelés valamennyi formáját
a statisztikai nyilvántartás céljára jelenleg egyetlen számadat formájában azono
sítják, ezt a számadatot a „hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok” sorban kell
szerepeltetni azon az alapon, hogy az alárendelt követelés túlnyomórészt nem
hitelek, hanem értékpapírok formájában jelenik meg,
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— vagy készpénzfedezet mellett fordított repoügyletek alapján fennálló követelések:
a BA-k által egy adott áron megvett olyan értékpapírokért cserébe kifizetett
készpénz ellentétele, amelyekre határozott kötelezettséget vállaltak, hogy ugyan
azon (vagy hasonló) értékpapírokat egy meghatározott jövőbeli napon rögzített
áron újból eladnak,
— a készpénzfedezet melletti értékpapír-kölcsönzés alapján fennálló követelések:
a BA-k által kölcsönzött értékpapírok ellenében kifizetett készpénz ellentétele.
E rendelet alkalmazásában ez a tétel szintén tartalmazza a fizetésre általánosan
használt, forgalomban levő euro- és külföldi bankjegyek és pénzérmék állományait.
2.

Hitelviszonyt megteste A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok az adósság tényét tanúsító átruházható
pénzügyi eszközök, amelyek általában a másodlagos piacokon értékesíthetők vagy
sítő értékpapírok
a piacon kompenzációs célokra felhasználhatók, és a tulajdonosuknak nem biztosí
tanak a kibocsátó intézményben semmiféle tulajdonjogot.
E tételbe az alábbiak tartoznak:
— olyan értékpapírok állománya, amelyek birtokosa feltétlen jogot szerez egy rögzí
tett vagy szerződésben meghatározott, szelvények révén hozzáférhető jövede
lemre és/vagy egy meghatározott összegre, ami adott napon (napokon), illetve
a kibocsátáskor meghatározott időponttól kezdődően jár,
— olyan kölcsönök, amelyek átruházhatóvá válnak egy szervezett piacon, feltéve,
hogy van bizonyíték a másodlagos piaci kereskedelemre, beleértve az árjegyzők
meglétét is, és gyakori a pénzügyi eszköz jegyzése, például a vételi és eladási
árfolyam különbözetének megadásával. Amennyiben ez nem áll fenn, a hitel
„betétek és hitelkövetelés”-nek minősül,
— hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok formájában fennálló, alárendelt követelés.
Az értékpapír-kölcsönzési műveletek keretében kölcsönbe adott értékpapírokat az
eredeti tulajdonosuk mérlegében kell nyilvántartani, és azok nem helyezhetők át az
azokat ideiglenesen megszerző mérlegébe, ha határozott kötelezettségvállalás történt
a művelet későbbi visszafordítására, és annak megtétele nem egyszerűen opció. Ha
az ideiglenes megszerző az értékpapírokat eladja, akkor az ilyen értékesítést végleges
értékpapír-adásvételként kell nyilvántartásba venni, és az értékpapír-portfólió negatív
előjelű pozíciójaként kell bevezetni az ideiglenes megszerző mérlegébe.

3.

Tulajdoni részesedések
és befektetési jegyek

Vállalatokban vagy kvázivállalatokban fennálló tulajdonjogot megtestesítő pénzügyi
eszközök. Az ilyen pénzügyi eszközök általában arra jogosítják tulajdonosaikat, hogy
részesüljenek a vállalatok, illetve a kvázivállalatok nyereségéből, továbbá felszá
molás esetén részesedjenek nettó vagyonukból.
Ebbe a tételbe tartoznak a tőzsdei és a nem tőzsdei részvények, egyéb részesedések,
PPA-k befektetési jegyei és nem PPA BA-k befektetési jegyei.
Az értékpapír-kölcsönzési ügyletek keretében kölcsönadott vagy repomegállapodás
keretében értékesített értékpapírokat a 2. kategóriába tartozó, „hitelviszonyt megtes
tesítő értékpapírok” szabályai szerint kell kezelni.
A tőzsdei részvények olyan tulajdonosi követelést megtestesítő értékpapírok,
amelyeket egy tőzsdén jegyeznek. Az adott tőzsde lehet elismert értékpapírtőzsde
vagy a másodlagos értékpapírpiac valamilyen más formája. A tőzsdei részvényeket
tőzsdén jegyzett részvényeknek is nevezik. A tőzsdén jegyzett részvényekhez
azonnal elérhetők a folyó piaci árak a jegyzett árfolyamuk révén.

3a.

Tulajdoni részesedések
és befektetési jegyek/
egységek,
ebből:
tőzsdei részvények

3b.

Tulajdoni részesedések Ez a tétel magában foglalja azon PPA-k és a nem PPA BA-k (azaz a PPA-kon kívüli
és befektetési jegyek/ BA-k) által kibocsátott befektetési jegyek/egységek állományait, amelyek szere
egységek, ebből: befek pelnek a BA-k és MPI-k statisztikai célból készült jegyzékén.
tetési jegyek
A PPA-k fogalommeghatározása a 1071/2013/EU (EKB/2013/33) rendeletben szere
pel.
A nem PPA BA-k fogalommeghatározását e rendelet 1. cikke tartalmazza.
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(2 + 3)a, ebből:
értékpapír
(hitelviszonyt megtes
tesítő értékpapírok, a
tulajdoni részesedések,
befektetési
jegyek/
egységek), amelyeket
visszavásárlási
megállapodás alapján
kikölcsönöztek vagy
eladtak

Ennek a tételnek részét képezik azok a 2. (hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok) és
3. (tulajdoni részesedések, befektetési jegyek) kategóriában jelentett értékpapírok,
amelyeket értékpapír-kölcsönzési ügyletek keretében kölcsön adtak vagy visszavá
sárlási megállapodások (vagy bármely más, hasonló típusú művelet, így sell and buy
back ügyletek) keretében eladtak.

4.

A pénzügyi derivatívák olyan pénzügyi eszközök, amelyek meghatározott pénzügyi
eszközhöz, mutatóhoz vagy áruhoz kapcsolódnak, amelyek révén a pénzügyi kocká
zatokkal saját jogon lehet a pénzpiacokon kereskedni.

Pénzügyi derivatívák

E tételbe az alábbiak tartoznak:
— opciók,
— opciós utalványok,
— tőzsdei határidős ügyletek,
— határidős ügyletek,
— swapügyletek,
— hitelderivatívák.
A pénzügyi derivatívákat a mérlegben bruttó módon, piaci értéken kell kimutatni. A
pozitív piaci értéket képviselő egyedi származtatott szerződéseket a mérleg eszköz
oldalán, a negatív piaci értéket képviselőket pedig a forrásoldalán kell nyilvántartani.
A származtatott szerződésekből eredő, jövőbeni bruttó kötelezettségvállalásokat nem
szabad a mérlegben kimutatni.
Az eltérő értékelési módszerek következtében előfordulhat, hogy a pénzügyi deriva
tívákat nettó értéken tartják nyilván. Abban az esetben, ha kizárólag a nettó pozíciók
állnak rendelkezésre, vagy a pozíciókat a piaci értéktől eltérő értéken tartják nyilván,
az adatszolgáltatáskor e pozíciókat kell jelenteni.
Ez a tétel nem tartalmazza azokat a pénzügyi derivatívákat, amelyeket a nemzeti
szabályok szerint nem kell a mérlegben kimutatni.

5.

Nem pénzügyi eszközök A pénzügyi eszköznek nem minősülő materiális vagy immateriális javak. A materi
(beleértve az állóeszkö ális javak olyan nem pénzügyi eszközök, amelyeket a BA-k egymást követően több
éven keresztül ismételten vagy folyamatosan fel kívánnak használni.
zöket)
Ebbe a tételbe tartoznak lakások, egyéb épületek és építmények, gépek és berende
zések, értéktárgyak és szellemi tulajdont képező termékek, így a számítógépes szoft
verek és adatbázisok.

6.

Egyéb eszközök

Ez mérleg eszközoldalán fennmaradó, „a máshova nem sorolt eszközök”-ként
meghatározott tétel. E tétel esetében az NKB-k a következők egyedi lebontását is
előírhatják:
— a betétek és hitelek után járó felhalmozott kamatkövetelés,
— értékpapírok után járó felhalmozott kamat,
— esedékes felhalmozott bérleti díjak,
— a BA-k főtevékenységéhez nem kapcsolódó követelések.
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7.
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Kapott hitelek és betétek

Az átruházható értékpapírok kibocsátásából eredő tartozások kivételével a BA hite
lezőkkel szemben fennálló tartozásai. Ez a tétel az alábbiakat foglalja magában:
— hitelek: a BA-k részére nyújtott olyan hitelek, amelyeket nem átruházható doku
mentum igazol, illetve amelyeket nem igazol dokumentum,
— készpénzfedezet melletti repók és repo-típusú ügyletek: a BA által egy adott
áron eladott olyan értékpapírokért cserébe kapott készpénz ellentétele, amelyekre
a BA azt a határozott kötelezettséget vállalta, hogy ugyanazon (vagy hasonló)
értékpapírokat egy meghatározott jövőbeli napon rögzített áron visszavásárol. a
BA által harmadik személy („ideiglenes megszerző”) részére átruházott értékpa
pírok ellenében kapott összegeket ebben a sorban kell szerepeltetni, feltéve,
hogy határozott kötelezettségvállalás történik a művelet irányának megfordítá
sára, és az nem pusztán opció. Ez azzal jár, hogy a BA-k az egész művelet
lebonyolítása során megtartják az ügylet alapját képező értékpapírok tekintetében
a kockázatviselés és a haszonszedés jogát,
— az értékpapír-kölcsönzésért cserébe kapott készpénzfedezet: harmadik személy
részére készpénzbiztosíték mellett történő értékpapír-kölcsönzési művelet formá
jában ideiglenesen átruházott értékpapírokért cserébe kapott összegek,
— az arany fedezet melletti ideiglenes átruházásával járó műveletekben kapott
készpénzfedezet

8.

BA befektetési jegyek

Azon BA-k által kibocsátott befektetési jegyek (beleértve a saját tőke formájában
létezőket), amelyek szerepelnek a BA-k statisztikai célból készült jegyzékén. Ez a
tétel a BA-k „tulajdonosai” felé fennálló teljes kötelezettség. Ide tartoznak a fel nem
osztott eredményből vagy tőkéből származó, a jövőben várhatóan szükséges kifize
tésekre és kötelezettségekre a BA-k által félretett összegek is.

9.

Pénzügyi derivatívák

Lásd a 4. kategóriát

10. Egyéb források

Ez mérleg forrásoldalán fennmaradó, „a máshol nem említett források”-ként
meghatározott tétel.
E tétel esetében az NKB-k a következők egyedi lebontását is előírhatják:
— kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A BA által kibocsátott nem részvény értékpapírok, amelyek rendszerint átruház
hatók, és amelyekkel másodlagos értékpapírpiacokon kereskednek, illetve
amelyek a piacon jóváírásra használhatók, és amelyek birtokosai nem szereznek
semmiféle tulajdonosi jogot a kibocsátó intézménnyel szemben,
— a betétek és hitelek után járó, felhalmozott kamattartozás,
— a BA fő üzleti tevékenységéhez nem kapcsolódó fizetendő összegek, azaz a
szállítóknak járó összegek, adók, bérek, társadalombiztosítási hozzájárulások
stb.,
— harmadik személyekkel szembeni kötelezettségeket, azaz nyugdíjakat, osztaléko
kat, stb. képviselő céltartalékok,
— a készpénzbiztosíték nélkül nyújtott értékpapírkölcsönökből eredő nettó pozí
ciók,
— értékpapírokkal végzett ügyletek jövőbeli elszámolása során fizetendő nettó
összegek.
2. RÉSZ
Az értékpapíronkénti attribútumok fogalommeghatározásai
B. táblázat
Az értékpapíronkénti attribútumok fogalommeghatározásai

Mező

Értékpapír-azonosító kód

Leírás

Valamely értékpapírt egyedi módon azonosító kód. A kód lehet ISIN kód vagy az
NKB utasításaira tekintettel egyéb értékpapír-azonosító kód.
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Mező

Leírás

Egységek száma vagy aggregát
nominális összeg

Egy értékpapír egységeinek száma, illetve aggregát nominális összeg, ha az érték
papírral egységek helyett összegben kereskednek.

Ár

Egy értékpapír egységenkénti ára, illetve az aggregát nominális összeg százaléka, ha
az értékpapírral egységek helyett összegben kereskednek. Az ár általában a piaci ár
vagy ahhoz közel álló ár. E pozíció alatt az NKB-k a felhalmozott kamatot is
kérhetik.

Teljes összeg

Valamely értékpapír teljes összege. Amennyiben az értékpapírokkal egységben
kereskednek, ez az összeg megegyezik az értékpapírok száma és egységenkénti ára
szorzatával. Amennyiben az értékpapírokkal összegben kereskednek, ez az összeg
megegyezik az aggregát nominális összeg és a százalékban kifejezett ár szorzatával.
A teljes összeg általában a piaci érték vagy ahhoz közel álló összeg. E pozíció alatt
az NKB-k a felhalmozott kamatot is kérhetik.

Pénzügyi ügyletek

Egy értékpapír vétele mínusz eladásának (értékpapírok az eszközoldalon) vagy kibo
csátása mínusz visszaváltásának (értékpapírok a forrásoldalon) összege, ügyleti
értéken nyilvántartva.

Vásárolt értékpapírok (eszkö Egy értékpapír vételének (értékpapírok az eszközoldalon) vagy kibocsátásának
zök) vagy kibocsátott értékpa (értékpapírok a forrásoldalon) összege ügyleti értéken nyilvántartva.
pírok (kötelezettségek)
Értékesített értékpapírok (eszkö Egy értékpapír eladásának (értékpapírok az eszközoldalon) vagy visszaváltásának
zök) vagy visszaváltott értékpa (értékpapírok a forrásoldalon) összege ügyleti értéken nyilvántartva.
pírok (kötelezettségek)
Az értékpapír nyilvántartásának
pénzneme

Az értékpapír árának és/vagy fennmaradó összegének kifejezésére használt pénznem
ISO- vagy azzal egyenértékű kódja.
3. RÉSZ

A szektorok meghatározása
Az ESA 2010 szolgál a szektorbesorolás alapjául. Az alábbi táblázatok a szek
torok részletes leírását tartalmazzák, amelyet a nemzeti központi bankoknak kell
e rendeletnek megfelelően átalakítaniuk a nemzeti szinten alkalmazható kategó
riákra. Az azon tagállamok területén található ügyfeleket, amelyek pénzneme az
euro, az Európai Központi Bank által statisztikai célkora vezetett statisztikai
célokat szolgáló listája és az ügyfelek az EKB monetáris-pénzügyi intézményi
és piaci statisztikai szektor kézikönyvében (Útmutató az ügyfelek szektorális
besorolásához) meghatározott statisztikai azonosítására szolgáló útmutatásokkal
összhangban azok szektora szerint azonosítják.
C. táblázat
A szektorok meghatározása
Szektor

Fogalommeghatározás

1.

MPI-k

A 1071/2013/EU (EKB/2013/33) rendelet 1. cikkében meghatározott MPI-k. Ebbe a
szektorba tartoznak az NKB-k, az uniós jogban meghatározott hitelintézetek, a PPAk, egyéb olyan pénzügyi intézmények, amelyek tevékenysége betétek és/vagy azok
közeli helyettesítőinek nem MPI-körbe tartozó vállalkozásoktól való elfogadása, és
saját számlára (legalábbis közgazdasági értelemben) történő hitelnyújtás és/vagy
értékpapírokba való befektetés, valamint azok az elektronikuspénz-kibocsátó intéz
mények, amelyek főtevékenysége elektronikuspénz-kibocsátás formájában történő
pénzügyi közvetítés.

2.

Kormányzat

A kormányzati szektor (S.13) magában foglalja mindazokat a gazdasági egységeket,
amelyek nem piaci termelők, kibocsátásuk egyéni vagy közösségi fogyasztásra szol
gál, és amelyek finanszírozása a többi szektorhoz tartozó egységek által teljesített
kötelező hozzájárulással történik, valamint mindazokat a gazdasági egységeket,
amelyek fő tevékenysége a nemzeti jövedelem és vagyon újraelosztása (ESA
2010, 2.111–2.113. pont).

3.

Nem PPA BA-k

Az e rendelet 1. cikkében meghatározott BA-k.
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Szektor

4.

Egyéb pénzügyi közvetítők
a biztosítótársaságok és
nyugdíjpénztárak
kivéte
lével + pénzügyi kiegészítő
tevékenységet végzők +
captive finanszírozók és
pénzkölcsönzők

Fogalommeghatározás

Az egyéb pénzügyi közvetítők a biztosítók és a nyugdíjpénztárak kivételével (S.125)
alszektor magában foglal minden olyan pénzügyi vállalatot és kvázivállalatot,
amelynek fő tevékenysége a pénzügyi közvetítés, melynek keretében intézményi
egységekkel szemben olyan kötelezettségeket vállal, amelyet nem fizetőeszköz,
betét (vagy betét közeli helyettesítője), illetve befektetési jegy testesít meg, valamint
nem kapcsolódik biztosítási, nyugdíj- és szabványosított garanciarendszerekhez. Az
értékpapírosítási ügyletekben részt vevő pénzügyi közvetítő vállalatok eszközeiről és
forrásairól szóló, 2013. október 18-i 1075/2013/EU (EKB/2013/40) rendeletben (1)
meghatározott PKV-k ebbe az alszektorba tartoznak (ESA 2010, 2.86–2.94. pont)
A kiegészítő pénzügyi tevékenységet végző szervezetek alszektor (S.126) magában
foglalja mindazokat a pénzügyi vállalatokat és kvázivállalatokat, amelyek maguk
nem pénzügyi közvetítők, de fő tevékenységük pénzügyi közvetítéshez szorosan
kapcsolódó tevékenység. Ez az alszektor szintén magában foglalja az olyan vállalat
központokat, amelyek valamennyi vagy legtöbb leányvállalata pénzügyi vállalat
(ESA 2010, 2.95–2.97. pont).
A „captive finanszírozók és pénzkölcsönzők” alszektor (S.127) magában foglalja az
összes olyan pénzügyi vállalatot és kvázivállalatot, amelyek nem foglalkoznak sem
pénzügyi közvetítéssel, sem kiegészítő pénzügyi szolgáltatások nyújtásával, és
amelyek eszközeinek vagy kötelezettségeinek nagy része nem képezi gazdasági
műveletek tárgyát a nyílt piacokon. Ez az alszektor holdingtársaságok, amelyeknek
leányvállalatok egy csoportja felett ellenőrzést biztosító tulajdoni részesedés van a
tulajdonukban, és amelyek fő tevékenysége az, hogy a tulajdonukban tartják a
csoportot anélkül, hogy bármilyen további szolgáltatást nyújtanának azoknak a
vállalkozásoknak, amelyek tőkéjét birtokolják, vagyis nem kezelnek vagy irányítanak
más egységeket (ESA 2010, 2.98 és 2.99. pont)

5.

Biztosítók + nyugdíjpénztá A biztosítók alszektor (S.128) magában foglalja mindazokat a pénzügyi vállalatokat
rak
és kvázivállalatokat, amelyek fő tevékenysége a kockázatok megosztásának formá
jában megvalósuló pénzközvetítés, főként közvetlen biztosítás vagy viszontbiztosítás
formájában (ESA 2010, 2.100–2.104. pont).
A nyugdíjpénztárak alszektor (S.129) magában foglalja mindazokat a pénzügyi válla
latokat és kvázivállalatokat, amelyek fő tevékenysége a biztosított személyek társa
dalmi kockázatainak és szükségleteinek megosztása (társadalombiztosítás) keretében
megvalósuló pénzügyi közvetítés. A nyugdíjpénztárak mint társadalombiztosítási
rendszerek nyugdíjjövedelmet, valamint gyakran haláleseti és fogyatékossági juttatá
sokat is biztosítanak (ESA 2010, 2.105–2.110. pont).

6.

Nem pénzügyi vállalatok

7.

Háztartások és a háztartá A háztartások szektor (S.14) az egyéneket és az egyének csoportjait foglalja magá
sokat segítő nonprofit intéz ban, egyrészt mint fogyasztókat, másrészt mint olyan vállalkozókat, akik piacra szánt
javakat állítanak elő és pénzügyi vagy nem pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak
mények
(azaz piaci termelők), feltéve, hogy a javak és szolgáltatások előállítását nem kvázi
vállalatként kezelt elkülönült gazdasági egységek keretében végzik. A szektorba
tartoznak azok az egyének vagy csoportok is, akik kizárólag saját végső felhaszná
lásra állítanak elő javakat vagy nem pénzügyi szolgáltatásokat. A háztartások szektor
magában foglalja az egyéni vállalkozókat és jogi személyiséggel nem rendelkező
társaságokat, a kvázivállalkozásként kezelt szervezetek kivételével, amelyek piaci
termelők (ESA 2010, 2.118–2.128. pont).

A nem pénzügyi vállalatok szektor (S.11) olyan önálló jogi személyiséggel rendel
kező gazdasági egységekből áll, amelyek piaci termelők, és amelyek fő tevékenysége
a javak előállítása és a nem pénzügyi szolgáltatások nyújtása. A nem pénzügyi
vállalatok szektor magában foglal nem pénzügyi kvázi vállalatokat is. Ez a szektor
magában foglalja a nem pénzügyi kvázivállalatokat is (ESA 2010, 2.45–2.50. pont).

A háztartásokat segítő nonprofit intézmények szektort (S.15) olyan nonprofit intéz
mények alkotják, amelyek önálló jogi személyiséggel rendelkeznek, háztartásokat
segítő tevékenységet folytatnak, és nem piaci magántermelők. Fő bevételi forrásuk
a háztartásoktól mint fogyasztóktól származó önkéntes pénzbeli és természetbeni
hozzájárulások, a kormányzati kifizetések és a tulajdonból származó jövedelem
(ESA 2010, 2.129 és 2.130. pont).
(1)

Lásd e Hivatalos Lap 107. oldalát.
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III. MELLÉKLET
ÁTÉRTÉKELÉSI KIIGAZÍTÁSOK VAGY ÜGYLETEK
1. A tényleges adatszolgáltatók e rendelet 6. cikkével összhangban kötelesek
jelenteni az átértékelési kiigazításokat vagy az ügyleteket. Ha a tényleges
adatszolgáltatók átértékelési kiigazításokat jelentenek, azok vagy az ár- és
átfolyamváltozások miatti kiigazításokat vagy a referenciaidőszakban bekövet
kezett árváltozásokat jelentik, az illetékes NKB előzetes hozzájárulásával. Ha
az átértékelési kiigazítás csak az árváltozások miatti kiigazításokat tartalmazza,
az illetékes NKB gyűjti a szükséges adatokat (amelyeknek legalább a font
sterling, svájci frank, jen és USA dollár pénznemek szerinti lebontást tartal
mazza) az árfolyamváltozások miatti kiigazítások kiszámítása céljából.
2. A „pénzügyi ügyletek” azon ügyletekre utalnak, amelyeket a pénzügyi
eszközök vagy kötelezettségek keletkezése, megszűnése vagy tulajdonjogának
megváltozása keletkeztet. Ezen ügyleteket az adott időszak végi adatszolgál
tatási napokon fennálló állományok helyzete közötti különbségként azonosít
ják, amelyekből kiszűrik az (ár- és árfolyamváltozások miatti) „átértékelési
kiigazítások” és az „átsorolások és egyéb módosítások” miatti változások
hatásait. Az Európai Központi Banknak statisztikai információkra van szük
sége az ügyletek összeállítása céljából az „átsorolások és egyéb módosítások”
és az „ár- és árfolyamváltozások miatti átértékelések” tételt lefedő kiigazítások
formájában. A pénzügyi ügyleteknek alapelvként meg kell felelniük az ESA
2010-nek, de a nemzeti gyakorlat miatt eltérhetnek attól.
3. Az „ár- és árfolyam-ingadozások miatti átértékelések” az eszközök és kötele
zettségek értékelésének ingadozására utal, amely az eszközök vagy kötelezett
ségek árának változásából és/vagy a devizában denominált eszközök és köte
lezettségek euróban kifejezett értékét érintő árfolyam-ingadozásokból szárma
zik. Az eszközök/kötelezettségek átértékelődése tekintetében tett kiigazítások
az eszközök/kötelezettségek értékében bekövetkező változásokra utalnak,
amelyeket az eszközök/kötelezettségek nyilvántartási vagy piaci árának válto
zása idéz elő. Az ár átértékelése magában foglalja az adott időszak végi
állományok értékében időközben a nyilvántartási érték változásai miatt bekö
vetkezett változásokat (azaz az eszköztartási nyereséget/veszteséget). Az
euróval szembeni, az adott időszak végén jelentkező árfolyam-ingadozások
változásokat idéznek elő a devizaeszközök/-kötelezettségek értékében, azok
euróban való kifejezésekor. Mivel ezek a változások eszköztartási nyereséget/
veszteséget képviselnek, és nem pénzügyi ügyletekből erednek, ezeket a hatá
sokat ki kell szűrni az ügyleti adatokból. Az „ár- és árfolyam-ingadozások
miatti átértékelések” alapelvként szintén kiterjednek az eszközökkel/kötelezett
ségekkel végzett ügyletekből származó értékelési változásokra (azaz a realizált
nyereségre/veszteségre); mindazonáltal ebben a tekintetben léteznek eltérő
nemzeti gyakorlatok.
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IV. MELLÉKLET
A TÉNYLEGES ADATSZOLGÁLTATÓK ÁLTAL ALKALMAZANDÓ
MINIMUMSZABÁLYOK
Az adatszolgáltatóknak az alábbi minimumszabályoknak kell eleget tenniük az
Európai Központi Bank (EKB) statisztikai adatszolgáltatási követelményeinek
teljesítéséhez.
1. Adattovábbításra vonatkozó minimum-előírások:
a) a beszámolókat időben és az érintett NKB által előírt határidőkön belül kell
eljuttatni az NKB-hoz;
b) a statisztikai jelentések alaki-formai megjelenésének meg kell felelnie az
érintett NKB által létrehozott technikai adatszolgáltatási követelmények
nek;
c) az adatszolgáltatónak meg kell adnia egy vagy több kapcsolattartó elérhe
tőségét az érintett NKB-nak;
d) be kell tartani az érintett NKB részére történő adatátvitelre vonatkozó
műszaki előírásokat;
e) ha az érintett NKB előírja, az értékpapíronkénti adatszolgáltatás esetében
az adatszolgáltató köteles az azon értékpapírok azonosításához szükséges
további információk (pl. a kibocsátó neve, a kibocsátás napja) szolgáltatá
sára, amelyek értékpapír-azonosító kódja hibás vagy nem nyilvános.
2. A pontosságra vonatkozó minimum-előírások:
a) a statisztikai információk helyessége érdekében: teljesülnie kell valamennyi
lineáris megkötöttségnek (pl. a mérleg két oldalának egyensúlyban kell
lennie, a részösszegek összegének meg kell egyeznie a végösszeggel), és
a különböző gyakoriságú adatoknak konzisztensnek kell lenniük;
b) az adatszolgáltatók legyenek képesek információkat szolgáltatni az átadott
adatok által jelzett összes fejleményről;
c) a statisztikai információknak teljes körűnek kell lenniük és nem tartalmaz
hatnak folyamatos és strukturális hiányosságokat; a meglevő hiányossá
gokat el kell ismerni és meg kell magyarázni az érintett NKB-knak, és
amennyiben lehet, azokat a lehető leggyorsabban át kell hidalni;
d) az adatszolgáltatóknak követniük kell az NKB-k által az adatok technikai
átadására nézve megadott dimenziókat, kerekítési szabályokat és tizedes
jegy-beállításokat.
3. A koncepcionális megfelelés minimum-előírásai:
a) a statisztikai információknak meg kell felelniük az e rendeletben foglalt
meghatározásoknak és osztályozásoknak;
b) az említett meghatározásoktól és osztályozásoktól való eltérések esetén az
adatszolgáltatóknak rendszeresen figyelemmel kell kísérniük és számsze
rűen meg kell határozniuk a gyakorlatban használt, illetve az e rendeletben
foglalt mérték közötti különbségeket; és
c) az adatszolgáltatóknak képeseknek kell lenniük arra, hogy megmagya
rázzák a jelentési időszakban szolgáltatott adatok előző időszakok adata
ihoz viszonyított hirtelen változásait.
4. A helyesbítésekre vonatkozó minimum-előírások:
Be kell tartani az EKB és az érintett NKB-k által meghatározott adatrevíziós
irányelveket és eljárásokat. A rendszeres revíziótól eltérő revíziókhoz magya
rázó megjegyzéseket kell fűzni.

2013R1073 — HU — 27.11.2013 — 000.001 — 26
▼B
V. MELLÉKLET
MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT
A 958/2007/EK (EKB/2007/8) rendelet

E rendelet

1. és 2. cikk

1. és 2. cikk

3. cikk

8. cikk

4. cikk

3. cikk

5. cikk

4. cikk

6. cikk

5. cikk

7. cikk

6. cikk

8. cikk

7. cikk

9–13. cikk

9–13. cikk

—

14. cikk

14. cikk

15. cikk

I. melléklet, 1. rész, 1. pont

—

I. melléklet, 1. rész, 2. pont a) alpont

I. melléklet, 1. rész, 1. pont

I. melléklet, 1. rész, 2. pont b) alpont

—

I. melléklet, 1. rész, 3. pont

I. melléklet, 1. rész, 2. pont

—

I. melléklet, 1. rész, 3. pont

I. melléklet 2. rész, 1–3. pont

I. melléklet 2. rész, 1–3. pont

—

I. melléklet, 2. rész, 4. pont

I. melléklet, 2. rész, 4. pont

I. melléklet, 2. rész, 5. pont

I. melléklet, 3. rész

I. melléklet, 3. rész

II. melléklet, 1. rész

II. melléklet, 1. rész, 1. pont

—

II. melléklet, 1. rész, 2. és 3. pont

II. melléklet, 2. és 3. rész

II. melléklet, 2. és 3. rész

III–IV. melléklet

III–IV. melléklet

—

V. melléklet

