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EURÓPAI KÖZPONTI BANK

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA
(2005. november 17.)
az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai
adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2002/7 iránymutatás módosításáról
(EKB/2005/13)
(2006/43/EK)
pénzügyi elszámolások jó minőségének biztosításához.
Amennyiben lehetséges, az intézményi szektorok „egyéb
pénzügyi közvetítői, kivéve a biztosítótársaságokat és a
nyugdíjalapokat” (S.123), illetve a „pénzügyi kiegészítő
tevékenységet végző vállalatok” (S.124) tekintetében külön
adatok továbbítása szükséges. A módosított adatszolgáltatási követelmények a teljes negyedéves nemzeti pénzügyi elszámolások összeállítását írják elő. Azok a
tagállamok, amelyek ezen iránymutatás hatálybalépését
követően vezetik be az eurót, a visszamenőleges adatok
vonatkozásában kevésbé kiterjedt követelményekkel fognak rendelkezni, mint a jelenleg részt vevő tagállamok,
mivel az utóbbiak már megkezdték a negyedéves pénzügyi számlák fejlesztését az EKB/2002/7 iránymutatás
alapján.

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

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

mivel:

(1)

(2)

Az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló, 2002. november 21-i EKB/2002/7
iránymutatás (1) felülvizsgálatát követően egyes módosítások szükségesnek bizonyultak.

A pénzügyi mérlegben és a pénzügyi tranzakciókban szereplő pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek kategóriáinak teljes lefedettsége, valamint a valamennyi euroövezeti intézményi szektorra és a külföldre vonatkozó
teljes lefedettség az EKB számára integrált adatok konzisztens körét nyújtaná a monetáris és gazdasági elemzés céljaira. A pénzügyi eszközök és kötelezettségek
kategóriáinak teljes lefedettsége lehetőséget nyújt a pénzügyi tranzakciószámlák és a nem pénzügyi számlák „vertikális egyeztetésére” az euro-övezeti intézményi
szektorokon belül és a külfölddel kapcsolatban, valamint
lehetővé teszi meghatározott egyenlegező tételek, például
a nettó hitelnyújtás/nettó hitelfelvétel és a nettó pénzügyi
eszközök összeállítását. A valamennyi euro-övezeti intézményi szektorra és a külföldre vonatkozó teljes lefedettség
lehetővé teszi az instrumentumok „horizontális
egyeztetését” a szektorok között, amely elengedhetetlen a

(1) HL L 334., 2002.12.11., 24. o.

(3)

A monetáris és a gazdasági elemzés szempontjából szükség van a pénzügyi eszközök és kötelezettségek – különösen a betétek, értékpapírok és hitelek – vonatkozásában
ügyfélszektor információkra (amit „from-whom-to-whom
információnak” is neveznek). A nemzeti központi bankok
(„NKB-k”) 2008 áprilisáig kötelesek ügyfelek szerinti teljes
részletezést nyújtani az euro-övezetben rezidens adósoknál
elhelyezett betétekről és az euro-övezeten belül rezidens
hitelezők által nyújtott hitelekről.

(4)

Az államháztartás negyedéves pénzügyi számláiról szóló,
2004. március 10-i 501/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (2) szerinti adatszolgáltatási követelményeit szükséges átvenni az EKB/2002/7 iránymutatás követelményei közé az olyan államháztartási adatok időben
történő és hatékony továbbításának biztosításához, amelyek konzisztensek az átfogó negyedéves pénzügyi
elszámolásokkal.

(2) HL L 81., 2004.3.19., 1. o.
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Tekintettel a számos új nemzeti adattovábbítási szabály
szerint az adattovábbításban a negyedéves adatok tekintetében fennálló rövidebb időbeli lemaradásra, középtávon a
cél a negyedéves pénzügyi elszámolások időszerűségének
további javítása az euro-övezet szintjén, valamint a negyedéves euro-övezeti pénzügyi és nem pénzügyi elszámolások
integrált körének összeállítása.

(5)

A pontos adatelemzés lehetővé tétele érdekében az egyedi
nagyobb jelentőségű eseményekről és kiigazításokról
minden olyan esetben adatot kell szolgáltatni, amikor
ezeknek jelentősebb hatása lehet valamely euro-övezeti
aggregátumra.

(6)

(7)

A pénzügyi számlákat különféle statisztikákból
származtatják és az adatok részben becsléseken alapulnak.
E statisztikai adatgyűjtési rendszerek és azok forrásainak
meglévő korlátaira tekintettel indokolttá válhat az ezen
iránymutatástól való eltérések engedélyezése azon adatok
kivételével, amelyek esetében a megbízható vagy legjobb
becslések alapja már létezik.

(8)

Az EKB számára továbbítandó adatok minőségének javítása, a legjobb gyakorlat megosztása, illetve a különféle
jogszabályok alapján az EKB számára továbbítandó adatok
közötti kapcsolat megértésének fokozása érdekében az
EKB az NKB-kkal együttműködve leltárt fog készíteni az
ilyen adatok összeállításakor használandó módszerekről és
forrásokról, különösen az EKB/2002/7 iránymutatás I.
mellékletének 1. és 2. táblázata alapján szükséges pénzügyi mérlegre és a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó adatok tekintetében. Ez a leltár be fogja mutatni minden egyes
euro-övezetbeli tagállam tekintetében: a rendelkezésre álló
forrásadatok kiigazítására használt módszereket annak
érdekében, hogy ezek az adatok megfeleljenek az ESA
95-ben megállapított szabályoknak; és a pénzügyi eszközök és kötelezettségek „horizontális egyeztetését” az euroövezeti intézményi szektorok között.
Az Alapokmány 12. cikke (1) és 14. cikke (3) bekezdésével összhangban az EKB iránymutatásai a közösségi jog
szerves részét képezik,

(9)

2.

2.

az »új részt vevő tagállam« olyan tagállam, amely az ezen
iránymutatás hatálybalépését követően válik részt vevő
tagállammá;

3.

az »euro-övezet« a részt vevő tagállamok gazdasági területe és az EKB.”

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk
Az NKB-k statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségei
(1) Az NKB-k naptári negyedévenkénti gyakorisággal szolgáltatnak adatokat az EKB részére a befektetett pénzügyi eszközökről és a pénzügyi kötelezettségekről az I. mellékletben
meghatározottak szerint. Amennyiben az I. melléklet másként nem rendelkezik, az adatok megfelelnek az ESA 95 alapelveinek és fogalommeghatározásainak. Az adatokat nem kell
szezonálisan kiigazítani, illetve nem kell a munkanapok számával korrigálni. Ha nem állnak rendelkezésre olyan
forrásadatok, amelyekből egyes pénzügyi eszközökre vagy
kötelezettségekre vonatkozó adatok származtathatóak, az
NKB-k az euro-övezeti összesítéshez megadják a legjobb
becsléseiket. Az NKB-k külön továbbítják az adatokat az
S.123 és S.124 intézményi alszektorokra, vagy – ha nem tudnak külön adatokat összeállítani – az S.123+S.124 intézményi alszektorokra együttesen továbbítanak adatokat.
(2)
Az I. melléklet 1. és 2. táblázatában meghatározott
adatok továbbítása 2006 áprilisában kezdődik. Az I. melléklet 3–5. táblázatában meghatározott adatok továbbítása
2008 áprilisában kezdődik.
(3)
A részt vevő tagállamok NKB-jaira az alábbi adatszolgáltatási követelmények vonatkoznak:
a)

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Az intézményi szektorok és a fő intézményi alszektorok
(S.11, S.121+122, S.123, S.124, S.125, S.13 és
S.14+15), valamint a külföld (S.2) tekintetében az I. melléklet 1. és 2. táblázatában meghatározott minden adat
– az ügyfélszektor információk kivételével – az alábbi
időszakra vonatkozik:
i.

Az EKB/2002/7 iránymutatás a következőképpen módosul:
1.

ii.
„1. cikk
Fogalommeghatározások

1.

a »részt vevő tagállam« olyan tagállam, amely az Európai
Közösséget létrehozó szerződéssel összhangban elfogadta az eurót;

az állományok vonatkozásában 1997 negyedik
negyedévétől azon negyedévig, amelyre az
adatközlés vonatkozik;
és

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

Ezen iránymutatás alkalmazásában:

2006.2.2.

b)

a tranzakciók vonatkozásában
negyedévétől azon negyedévig,
adatközlés vonatkozik.

1998 első
amelyre az

Az intézményi szektorok és a fő intézményi alszektorok
(S.11, S.121+122, S.123, S.124, S.125, S.13 és
S.14+15), valamint a külföld (S.2) tekintetében az I. melléklet 1–5. táblázatában meghatározottak szerint az
ügyfélszektor információi az alábbi időszakra
vonatkoznak:

2006.2.2.
i.
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az állományok vonatkozásában 1998 negyedik
negyedévétől azon negyedévig, amelyre az
adatközlés vonatkozik;

b)

Azon új részt vevő tagállamok esetében, amelyek 1999ben nem voltak EU-tagállamok, a pénzügyi eszközökre
és kötelezettségekre vonatkozó, az I. melléklet 1–5.
táblázatában részletezett adatoknak le kell fedniük azon
év első negyedévétől, amelyben az adott tagállam az
EU-hoz csatlakozott, azon negyedévig tartó időszakot,
amelyre az adatközlés vonatkozik.

c)

Az I. melléklet 3–5. táblázatában a »Más részt vevő tagállamok rezidensei« ügyfélszektornak és az I. melléklet
1. táblázatának 36. sorában »Az euro-övezeti MPI-k által
kibocsátott pénzpiaci befektetési jegyek« tétel vonatkozásában a kibocsátó szektornak tartalmaznia kell a többi
új részt vevő tagállamot lefedő adatokat. Az összes többi
új részt vevő tagállamra vonatkozó adatokat az adott
tagállam részt vevő tagállammá válását követő első
negyedévtől kell feltüntetni. A pontos adatszolgáltatási
követelményeket a KBER Statisztikai Bizottsága határozza meg, a (3) bekezdés d) pontjában megállapított
adatszolgáltatási követelményeknek megfelelően.

és
ii.

c)

a tranzakciók vonatkozásában
negyedévétől azon negyedévig,
adatközlés vonatkozik.

1999 első
amelyre az

Az államháztartási alszektorok (S.1311, S.1312,
S.1313 és S.1314) vonatkozásában az I. melléklet 1. és
2. táblázatában részletezett adatok az alábbi időszakra
vonatkoznak:
i.

az állományok vonatkozásában 1998 negyedik
negyedévétől azon negyedévig, amelyre az
adatközlés vonatkozik;
és

ii.

d)

a tranzakciók vonatkozásában
negyedévétől azon negyedévig,
adatközlés vonatkozik.

i.

(5)
A (3) bekezdés d) pontja és a (4) bekezdés c) pontja
hatálya alá tartozó minden adat szolgáltatása történhet legjobb becslési alapon.

1999 első
amelyre az

Az I. melléklet 3–5. táblázatában a »Más részt vevő tagállamok rezidensei« ügyfélszektornak és az I. melléklet
1. táblázatának 36. sorában »Az euro-övezeti MPI-k által
kibocsátott pénzpiaci befektetési jegyek« tétel vonatkozásában a kibocsátó szektornak tartalmaznia kell az új
részt vevő tagállamokat lefedő adatokat. Az egyes új
részt vevő tagállamokra vonatkozó adatokat a kérdéses
tagállam részt vevő tagállammá válását követő első
negyedévtől az alábbiak szerint kell feltüntetni:
amennyiben az új részt vevő tagállam 1999-ben
EU-tagállam volt, legalább az 1999 első negyedévéig
visszanyúló adatokat;
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(6)
Az adatokhoz csatolni kell a legutolsó negyedév egyes
jelentősebb eseményeire és a helyesbítések okaira vonatkozó
magyarázatokat, ha az ilyen jelentősebb eseményekből és
helyesbítésekből eredő adatváltozások euro-övezeti negyedéves GDP-re gyakorolt hatása eléri a 0,2 %-ot, vagy ha az EKB
kéri be ezen információkat.”
3.

A 4. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
A 2. cikkben meghatározott adatokat és egyéb információt az azon negyedév végétől számított 110 naptári
napon belül közlik az EKB-val, amelyre az adatok
vonatkoznak.”

4.

Az I–III. melléklet helyébe ezen iránymutatás I–III. melléklete
lép.

és
ii.

amennyiben az új részt vevő tagállam 1999-ben
nem volt EU-tagállam, azon év első negyedévéig
visszanyúló adatokat, amelyben a tagállam az
EU-hoz csatlakozott.

2. cikk
Ez az iránymutatás 2006. április 1-jén lép hatályba.
3. cikk

(4)
Az új részt vevő tagállamok NKB-jaira vonatkozó adatszolgáltatási követelmények a (3) bekezdéstől eltérve az
alábbiak:
a)

Azon új részt vevő tagállamok esetében, amelyek 1999ben EU-tagállamok voltak, a pénzügyi eszközökre és
kötelezettségekre vonatkozó, az I. melléklet 1–5. táblázatában részletezett adatoknak le kell fedniük az 1999
első negyedévétől azon negyedévig tartó időszakot,
amelyre az adatközlés vonatkozik.

Ennek az iránymutatásnak a részt vevő tagállamok NKB-jai a
címzettjei.
Kelt Frankfurt am Mainban, 2005. november 17-én.
az EKB Kormányzótanácsa részéről
az EKB elnöke
Jean-Claude TRICHET

Fizetőeszköz (AF.21)

Betétek (AF.22 + AF.29)

Rezidenseknél elhelyezett
(S.1)

MPI-knél elhelyezett
(S.121+S.122)

Nem MPI-knél elhelyezett

Nem rezidenseknél elhelyezett (S.2)

Rövid lejáratú értékpapírok
(AF.331)

3

4

5

6

7

8

9

NPV-k által kibocsátott
(S.11)

Készpénz és betétek (AF.2)

2

D

E

EPK-k és
Egyéb
Nem
pénzügyi
Monetáris
pénzüpénzükiegészítő
pénzügyi
gyi közgyi váltevékenysévetítők,
lalatok intézmények
get végző
(MPI-k)
kivéve
(NPV-k) (S.121+S.122)
vállalatok
S.11
(S.123+S.124) BTNYA-k
(EPK-k)
(* )
(S.123) (*)

C

G

H

Pénzügyi
kiegészítő
tevékenységeket
végző vállalatok
(S.124) (*)

Biztosítótársaságok és
nyugdíjalapok
(BTNYA-k)
(S.125)
Államháztartás
(S.13)

I

Központi
kormányzat
(S.1311)

A hitelező szektor szerinti besorolása

F

Tartományi
kormányzat
(S.1312)

J

Helyi
önkormányzat
(S.1313)

K

Társadalombiztosítási
alapok
(S.1314)

L

Háztartások
és
NPISH-k (3)
(S.14+S.15)

M

Külföld
(S.2)

N
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10

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

1

Az adós szektor
szerinti/területi besorolása

Teljes
gazdaság
(S.1.)

B

HU

Pénzügyi instrumentum

A

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

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

1. táblázat

ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

„I. MELLÉKLET

I. MELLÉKLET
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Háztartásoknak és NPISHknak (3) nyújtott (S.14+S.15)

23

Pénzügyi vállalatok által
kibocsátott (S.12)

Részvények és egyéb tulajdonosi követelések (AF.5)

28

30

Háztartásoknak és NPISHknak (3) nyújtott (S.14+S.15)

27

NPV-k által kibocsátott (S.11)

BTNYA-knak nyújtott
(S.125)

26

29

NPV-knek nyújtott (S.11)

25

Hosszú lejáratú hitelek
(AF.42)

BTNYA-knak nyújtott (S.125)

22

24

NPV-knek nyújtott (S.11)

21

Rövid lejáratú hitelek
(AF.41)

20

Nem rezidensek által kibocsátott (S.2)

18

Pénzügyi derivatívák
(AF.34)

BTNYA-k által kibocsátott
(S.125)

17

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

HU

19

Pénzügyi vállalatok által
kibocsátott (S.12)

Hosszú lejáratú értékpapírok (AF.332)

14

16

Nem rezidensek által kibocsátott (S.2)

13

NPV-k által kibocsátott (S.11)

BTNYA-k által kibocsátott
(S.125)

12

15

Pénzügyi vállalatok által
kibocsátott (S.12)

11

A
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Jegyzett részvények
(AF.511)

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

Befektetési jegyek (AF.52)

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

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

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

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

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

Egyéb követelések/
kötelezettségek (AF.7)

33

34

35

36

37

38

39

40

41

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

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

Nem rezidensek által
kibocsátott (S.2)
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(1 )
(2 )
(3 )
(* )

BTNYA-k által kibocsátott
(S.125)
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Hosszú lejáratú hitelek
(AF.42)

Nem rezidensek által nyújtott (S.2)

12

D

E

EPK-k és
Nem
pénzügyi
Egyéb
Monetáris
pénzükiegészítő
pénzüpénzügyi
gyi váltevékenységyi közlalatok intézmények
get végző
vetítők,
(MPI-k)
(NPV-k) (S.121+S.122)
vállalatok
kivéve
S.11
(S.123+S.124) BTNYA-k
( *)
(EPK-k)
(S.123) (*)

C

G

H

Biztosítótársaságok és
nyugdíjalapok
(BTNYA-k)
(S.125)
Államháztartás
(S.13)

I

Központi
kormányzat
(S.1311)

Az adós szektor szerinti besorolása

Pénzügyi
kiegészítő
tevékenységeket
végző
vállalatok
(S.124) (*)

F

Tartományi
kormányzat
(S.1312)

J

Helyi
önkormányzat
(S.1313)

K

Társadalombiztosítási
alapok
(S.1314)

L

Háztartások
és
NPISH-k (3)
(S.14+S.15)

M

Külföld
(S.2)

N

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13

BTNYA-k által nyújtott
(S.125)

11

Rövid lejáratú hitelek
(AF.41)

7

Nem MPI-k által nyújtott

Pénzügyi derivatívák
(AF.34)

6

10

Hosszú lejáratú értékpapírok (AF.332)

5

MPI-k által nyújtott
(S.121+S.12)

Rövid lejáratú értékpapírok
(AF.331)

4

9

Betétek (AF.22 + AF.29)

3

Rezidensek által nyújtott
(S.1)

Fizetőeszköz (AF.21)

2

8

Készpénz és betétek (AF.2)

Teljes
gazdaság
(S.1.)

B

HU

1

A hitelező szektor
szerinti/területi besorolása

Pénzügyi instrumentum

A

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

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

2. táblázat
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Rezidensek által nyújtott
(S.1)

MPI-k által nyújtott
(S.121+S.122)

Nem MPI-k által nyújtott

BTNYA-k által nyújtott
(S.125)

Nem rezidensek által nyújtott (S.2)

Részvények és egyéb tulajdonosi követelések (AF.5)

Jegyzett részvények
(AF.511)

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

Befektetési jegyek (AF.52)

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

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

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

Előre befizetett biztosítási
díjak és függő károk tartalékai (AF.62)
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17
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22
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B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

S.13

8

Összesen

Összesen

B

S.11

C

E
Rezidensek

F

G

S.121+ S.123+
S.122 S.124 (*) S.123 (*) S.124 (*)

D

S.125

H

S.13

I

S.14+
S.15

J

Összesen

K

Összesen

L

S.11

M

S.121+
S.122

N

Q
Nem rezidensek

P

S.123+
S.124 (*)

S.123 (*) S.124 (*)

Más részt vevő tagállamok rezidensei

O

S.125

R

S.13

S

S.14+
S.15

T

Euroövezeten
kívüli
rezidensek

U

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

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

S.125

7

S.124 (*)

6

S.123+S.124 (*)

4

S.123 (*)

S.121+S.122

3

5

S.11

Rezidensek

Összesen

2

Hitelező

1

Adós

A

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

Nem konszolidált betétek

HU

3. táblázat

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

Nettó pénzügyi eszközök (4)

28

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

Egyéb követelések/
kötelezettségek (AF.7)

27

A
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Nem
rezidensek

S.14+S.15

10

S.121+S.122

S.123+S.124 (*)

14

15

S.13
S.14+S.15

Euro-övezeten kívüli rezidensek

19

20

21

S.11

S.121+S.122

C

S.123+S.124 (*)

D

E

S.123 (*)

Rezidensek
S.124 (*)

F

S.125

G

S.13

H

S.14+S.15

I

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

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

S.125

S.124 (*)

18

17

S.123 (*)

S.11

13

16

Összesen

12

Más részt vevő
tagállamok
rezidensei

S.13

11

S.125

9

S.124 (*)

8

7

Összesen

S.123+S.124 (*)

5
S.123 (*)

S.121+S.122

4

Rezidensek

S.11

Összesen

B

HU

6

Összesen

3

Összesen

Hitelező

2

1

Adós

A

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

Nem konszolidált rövid lejáratú hitelek
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Nem
rezidensek

S.14+S.15

10

15

Euro-övezeten kívüli rezidensek

20

21

S.11

S.121+S.122

C

*

S.123+S.124 ( )

D

S.123 (*)

Rezidensek

E

S.124 (*)

F

S.125

G

S.13

H

S.14+S.15

I

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

S.13
S.14+S.15

19

S.125

S.124 (*)

18

17

S.123 (*)

S.123+S.124 (*)

14

16

S.11

S.121+S.122

13

Összesen

12

Más részt vevő
tagállamok
rezidensei

S.13

9

11

S.125

S.124 (*)

8

7

Összesen

S.123+S.124 (*)

5
S.123 (*)

S.121+S.122

4

Rezidensek

S.11

3

Összesen

B

HU

6

Összesen

Összesen

Hitelező

2

1

Adós

A

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

Nem konszolidált hosszú lejáratú hitelek

5. táblázat
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II. MELLÉKLET
„II. MELLÉKLET
ADATÁTVITELI ÉS KÓDOLÁSI SZABVÁNYOK
A statisztikai információk 2. cikkben meghatározott elektronikus átviteléhez az NKB-k a KBER által biztosított eszközt alkalmazzák, amely az »ESCB-Net« távközlési hálózatra támaszkodik. Az ilyen statisztikai információcserére kidolgozott
üzenetformátum a »Gesmes/TS« formátum. Az egyes idősorok kódolása az alább látható MUFA-jelkulcscsalád alkalmazásával történik.

MUFA-jelkulcscsalád
Szám

Megnevezés

Leírás

Kódjegyzék

1

Gyakoriság

A közölt sor gyakorisága

CL_FREQ

2

Referenciaterület

Az adatszolgáltató tagállam alfanumerikus kétjegyű
ISO országkódja

CL_AREA_EE

3

Kiigazítási mutató

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

CL_ADJUSTMENT

4

Tétel (pénzügyi
instrumentum)

Az idősor instrumentumkategóriája

CL_MUFA_ITEM

5

Adattípus

Az elszámolás típusa (tehát mérleg, pénzügyi
tranzakció és egyéb áramlás)

CL_DATA_TYPE_MUFA

6

Eredeti lejárat

A pénzügyi instrumentum eredeti lejárata

CL_MATURITY_ORIG

7

Az adós területi
besorolása

Az adós intézményi egység területi illetékesség
szerinti besorolása

CL_AREA_EE

8

Az adós szektor
szerinti besorolása

Az adós intézményi egység szektor szerinti
besorolása

CL_ESA95_SECTOR

9

A hitelező területi
besorolása

A hitelező intézményi egység területi illetékesség
szerinti besorolása

CL_AREA_EE

10

A hitelező szektor
szerinti besorolása

A hitelező intézményi egység szektor szerinti
besorolása

CL_ESA95_SECTOR

11

Értékelés

Az alkalmazott értékelési módszer

CL_MUFA_VALUATION

12

Adatforrás

Az adatforrás azonosításához használt kód

CL_MUFA_SOURCE”

2006.2.2.
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III. MELLÉKLET
„III. MELLÉKLET
AZ I. MELLÉKLET 1–5. TÁBLÁZATÁBAN FELSOROLT IDŐSOROKKAL KAPCSOLATOS ELTÉRÉSEK (1)
1. Jelenlegi adatok (2)

Táblázat/sor/oszlop

Az idősor megnevezése

Az adatátvitel első
napja (3)

BELGIUM
3/3-6/L-U

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

3/7/L, U

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

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

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

5/12-21/A-H

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

2008 negyedik
negyedéve

NÉMETORSZÁG
1/9, 14/B, H, M

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

1/33/B, H, M

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

1/33/N

A külföld birtokában lévő jegyzett részvények

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

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

1/37/N

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

1/38, 39/M

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

1/38, 39/N

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

2/20/N

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

2006 harmadik
negyedéve

2008 negyedik
negyedéve

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

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az idősor megnevezése

2/21/N

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

2/23-25/N

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

2/26/N

A külföld kötelezettségeként fennálló biztosítási díjelőlegek és függő
károk tartalékai

4/3-21/B, H

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

4/12-21/G

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

5/3-21/B, H

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

5/12-21/G

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

2006.2.2.
Az adatátvitel első
napja (3)

2008 negyedik
negyedéve

SPANYOLORSZÁG
1/19/A-E, G, N

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

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

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

2007 második
negyedéve

FRANCIAORSZÁG
1/36/A-H, M, N

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

2008 negyedik
negyedéve

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

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

2008 negyedik
negyedéve

2/9/F

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

2008 negyedik
negyedéve

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

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

2008 negyedik
negyedéve

2/12/A, D, F

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

2008 negyedik
negyedéve

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

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

2008 negyedik
negyedéve

2/15/F

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

2008 negyedik
negyedéve

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

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

2008 negyedik
negyedéve

2/18/A, D, F

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

2008 negyedik
negyedéve

3/4/L-O, R-U

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

2008. negyedik
negyedéve

3/7/L, U

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

2008 negyedik
negyedéve

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

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

2008 negyedik
negyedéve
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1/4, 5, 7/A, B, M

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

2008 negyedik
negyedéve

1/4/N

A külföld betétei

2006 negyedik
negyedéve

1/9, 14/N

A külföld birtokában lévő rövid és hosszú lejáratú értékpapírok

2006 negyedik
negyedéve

1/19/A, B, M

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

2008 negyedik
negyedéve

1/19/N

A külföld eszközeként tartott pénzügyi derivatívák

2006 negyedik
negyedéve

1/20, 24/A, B, M

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

2008 negyedik
negyedéve

1/20, 24/N

A külföld által nyújtott rövid és hosszú lejáratú hitelek

2006 negyedik
negyedéve

1/34/A, B, M

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

2008 negyedik
negyedéve

1/33-35/N

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

2008 negyedik
negyedéve

1/37-39/M

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

2006 negyedik
negyedéve

1/40/A, B, M

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

2006 negyedik
negyedéve

1/41/A, B, M

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

2008 negyedik
negyedéve

1/41/N

A külföld eszközeként tartott egyéb követelések/kötelezettségek

2006 negyedik
negyedéve

2/3/N

A külföldnél tartott betétek

2006 negyedik
negyedéve

2/4, 5/N

A külföld által kibocsátott rövid és hosszú lejáratú értékpapírok

2006 negyedik
negyedéve

2/6/A, B, M

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

2008 negyedik
negyedéve

2/6/N

A külföld kötelezettségeként fennálló pénzügyi derivatívák

2006 negyedik
negyedéve

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

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

2008 negyedik
negyedéve

2/7, 13/N

A külföldnek nyújtott rövid és hosszú lejáratú hitelek

2006 negyedik
negyedéve

2/20, 22/N

A külföld által kibocsátott jegyzett részvények és befektetési jegyek

2008 negyedik
negyedéve

2/21/A, B, N

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

2008 negyedik
negyedéve

2/23-26/N

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

2006 negyedik
negyedéve

2/27/A, B, M

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

2008 negyedik
negyedéve

2/27/N

A külföld kötelezettségeként fennálló egyéb követelések/kötelezettségek

2006 negyedik
negyedéve

2/28/A, B, M

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

2008 negyedik
negyedéve

Táblázat/sor/oszlop
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2/28/N

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

2006 negyedik
negyedéve

3/1, 4-8/L-U

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

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

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

4, 5/12-21/D-G

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

Táblázat/sor/oszlop

2008 negyedik
negyedéve

OLASZORSZÁG
3/3-6/M-T

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

4/13, 15-20/A-H

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

5/13-20/A-H

2008 negyedik
negyedéve

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

HOLLANDIA
1/19/A-G, M, N

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

1/33/A, C-F, N

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

1/34/A-H, M, N

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

1/35/A, C-F, N

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

1/36/A-H, M, N

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

2/6/A-G, M, N

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

2/20/A, C-F, N

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

2/21/A-H, N

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

2/22/A, C-E, N

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

3/3-6/L-U

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

3/7/L, U

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

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

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

5/12-21/A-H

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

2008 negyedik
negyedéve
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AUSZTRIA
1/19/A, C, D, G, N

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

1/33/A, C, D, N

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

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

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

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

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

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

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

2/20/A, C, D, N

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

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

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

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

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

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

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

2008 negyedik
negyedéve

PORTUGÁLIA
1/24/A, B

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

1/34/A-H, M, N

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

1/41/A-G, M, N

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

2/16/A, B

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

2/21/A-H, N

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

2/27/A-G, M, N

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

2/28/A-H, M, N

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

2007 negyedik
negyedéve

FINNORSZÁG
1/34/A-H, M, N

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

1/38, 39/M, N

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

1/41/A-G/M, N

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

2/21/A-H, N

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

2008 negyedik
negyedéve
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2/24/A, G, N

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

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

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

2/27/A-G, M, N

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

2/28/A-H, M, N

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

4/13, 15-20/A-H

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

5/13-20/A-H

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

2008 negyedik
negyedéve

2. Visszamenőleges adatok (1)
Táblázat/sor/
oszlop

Az adatátvitel
első napja (2)

Az idősor megnevezése

Adattartomány

1/1/A, C, N

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

1997 negyedik
negyedévétől 2004
harmadik negyedévéig

2007 negyedik negyedéve

1/3/C-G, N

Az MPI-k, az EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k, a BTNYA-k
és a külföld által tartott készpénz

1997 negyedik
negyedévétől 2004
harmadik negyedévéig

2007 negyedik negyedéve

1/4, 5, 7/C-G

MPI-k, az EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k és BTNYA-k
rezidenseknél és nem MPI-knél tartott betétei, összes
instrumentuma

1997 negyedik
negyedévétől 2004
harmadik negyedévéig

2007 negyedik negyedéve

1/6/A-H

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

1997 negyedik
negyedévétől 2004
harmadik negyedévéig

2007 negyedik negyedéve

1/4/N

A külföld betétei

1997 negyedik
negyedévétől 2006
első negyedévéig

2008 második
negyedéve

1/9, 14/A, C-F

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

1997 negyedik
negyedévétől 2004
harmadik negyedévéig

2007 negyedik negyedéve

1/9, 14/N

A külföld birtokában lévő rövid és hosszú lejáratú értékpapírok

1997 negyedik
negyedévétől 2006
első negyedévéig

2008 második
negyedéve

ÍRORSZÁG

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

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 30/19
Az adatátvitel
első napja (2)

Az idősor megnevezése

Adattartomány

1/19/C-G

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

1997 negyedik
negyedévétől 2004
harmadik negyedévéig

2007 negyedik negyedéve

1/19/N

A külföld eszközeként fennálló pénzügyi derivatívák

1997 negyedik
negyedévétől 2006
első negyedévéig

2008 második
negyedéve

1/20, 24/C-F

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

1997 negyedik
negyedévétől 2004
harmadik negyedévéig

2007 negyedik negyedéve

1/20, 24/N

A külföld által nyújtott rövid és hosszú lejáratú hitelek

1997 negyedik
negyedévétől 2006
első negyedévéig

2008 második
negyedéve

1/33, 35/A, C-F

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

1997 negyedik
negyedévétől 2004
harmadik negyedévéig

2007 negyedik negyedéve

1/36/A, C-G

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

1997 negyedik
negyedévétől 2004
harmadik negyedévéig

2007 negyedik negyedéve

1/37-39/M

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

1997 negyedik
negyedévétől 2006
első negyedévéig

2008 második
negyedéve

1/37-39/N

A háztartások nettó részesedése a külföld által tartott életbiztosítási tartalékokból és a nyugdíjalapok tartalékaiból

1997 negyedik
negyedévétől 2004
harmadik negyedévéig

2007 negyedik negyedéve

1/40/A, B, M

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

1997 negyedik
negyedévétől 2006
első negyedévéig

2008 második
negyedéve

1/40/N

A külföld által tartott, előre befizetett biztosítási díjak és
függő károk tartalékai

1997 negyedik
negyedévétől 2004
harmadik negyedévéig

2007 negyedik negyedéve

1/41/C-G

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

1997 negyedik
negyedévétől 2004
harmadik negyedévéig

2007 negyedik negyedéve

1/41/N

A
külföld
eszközeként
követelések/kötelezettségek

1997 negyedik
negyedévétől 2006
első negyedévéig

2008 második
negyedéve

2/2/A, C, N

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

1997 negyedik
negyedévétől 2004
harmadik negyedévéig

2007 negyedik negyedéve

2/3/A, C-F

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

1997 negyedik
negyedévétől 2004
harmadik negyedévéig

2007 negyedik negyedéve

2/3/N

A külföld által tartott betétek

1997 negyedik
negyedévétől 2006
első negyedévéig

2008 második
negyedéve

2/4, 5/A, C-F

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

1997 negyedik
negyedévétől 2004
harmadik negyedévéig

2007 negyedik negyedéve

tartott

egyéb
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2/4, 5/N

A külföld által kibocsátott rövid és hosszú lejáratú értékpapírok

1997 negyedik
negyedévétől 2006
első negyedévéig

2008 második
negyedéve

2/6/C-G

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

1997 negyedik
negyedévétől 2004
harmadik negyedévéig

2007 negyedik negyedéve

2/6/N

A külföld kötelezettségeként fennálló pénzügyi derivatívák

1997 negyedik
negyedévétől 2006
első negyedévéig

2008 második
negyedéve

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

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

1997 negyedik
negyedévétől 2004
harmadik negyedévéig

2007 negyedik negyedéve

2/9, 15/A-G, M

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

1997 negyedik
negyedévétől 2004
harmadik negyedévéig

2007 negyedik negyedéve

2/7, 13/N

A külföld részére nyújtott rövid és hosszú lejáratú hitelek

1997 negyedik
negyedévétől 2006
első negyedévéig

2008 második
negyedéve

2/20/A, C-F

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

1997 negyedik
negyedévétől 2004
harmadik negyedévéig

2007 negyedik negyedéve

2/20, 22/N

A külföld által kibocsátott jegyzett részvények és befektetési
jegyek

1997 negyedik
negyedévétől 2006
első negyedévéig

2008 negyedik negyedéve

2/21/C-G

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

1997 negyedik
negyedévétől 2004
harmadik negyedévéig

2007 negyedik negyedéve

2/22/A, C-E

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

1997 negyedik
negyedévétől 2004
harmadik negyedévéig

2007 negyedik negyedéve

2/25/C-F

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

1997 negyedik
negyedévétől 2004
harmadik negyedévéig

2007 negyedik negyedéve

2/24, 25/A, G

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

1997 negyedik
negyedévétől 2004
harmadik negyedévéig

2007 negyedik negyedéve

2/23-26/N

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

1997 negyedik
negyedévétől 2006
első negyedévéig

2008 második
negyedéve

2/27/C-G

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

1997 negyedik
negyedévétől 2004
harmadik negyedévéig

2007 negyedik negyedéve

2/27/N

A
külföld
kötelezettségeként
követelések/kötelezettségek

1997 negyedik
negyedévétől 2006
első negyedévéig

2008 második
negyedéve

fennálló

egyéb

2006.2.2.
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Adattartomány

2/28/C-G

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

1997 negyedik
negyedévétől 2004
harmadik negyedévéig

2007 negyedik negyedéve

2/28/N

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

1997 negyedik
negyedévétől 2006
első negyedévéig

2008 második
negyedéve

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

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

1/2/H-L

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/8/A, C, D, M

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

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

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

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

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

1/19/B, H-M

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

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

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

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

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

1/28/H-L

Az ÁH, a KK, a TK, a HÖK és a TA birtokában lévő
részvények és egyéb tulajdonosi követelések

1/29-32/I, L

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

1/33/I

A KK birtokában lévő, jegyzett részvények

1/34/B, H, M

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

1/35/A, C, D, N

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

1/36/A, C, D, N

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

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

2008 negyedik negyedéve
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1/37/M, N

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

1/38, 39/M, N

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

1/40/A-D, H-N

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

1/41/B, H-M

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

2/1/H-L

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

2/2/A, C,I, N

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

2/3/A, C, D, N

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

2/4, 5/A, C, D,
I-L, N

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

2/6/B, H-M

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

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

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

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

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

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

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

2/11, 17/I, L

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

2/12/A, D,

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

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

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

2/14/A-D, G, M

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

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

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

2/18/A, C, D, M

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

2/19/H-L

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

2006.2.2.

Adattartomány

Az adatátvitel
első napja (2)

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

2008 negyedik negyedéve
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2/21/B, H

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

2/22/A, C, D, N

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

2/23/A, H-L, N

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

2/24/A, G, N

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

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

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

2/26/A, H-L, N

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

2/27/A-D, G-N

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

2/28/B, H, M

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

L 30/23

Adattartomány

Az adatátvitel
első napja (2)

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

2008 negyedik negyedéve

1997 negyedik
negyedévétől 2005
második negyedévéig

2008 második
negyedéve

PORTUGÁLIA
1/1/A, C, N

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

1/3/A-H, M, N

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

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

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

1/6, 7/A-H, M

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

1/8/A, C-F

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

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

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

1/19/A-G, M, N

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

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

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

1/33/A, C-F, N

A teljes gazdaság, az MPI-k, az EPK+PKTV-k, az EPK-k, a
PKTV-k és a külföld birtokában lévő, jegyzett részvények
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1/34/A-H, M, N

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

1/35/A, C-F, N

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

1/36/A-H, M, N

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

1/37/N

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

1/38, 39/M, N

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

1/40/A-F, M, N

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

1/41/A-G, M, N

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

2/2/A, C, N

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

2/3/A, C-F, N

A teljes gazdaságnál, az MPI-knél, az EPK+PKTV-knál, az
EPK-knál, a PKTV-knál és a külföldnél elhelyezett betétek

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

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

2/6/A-G, M, N

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

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

A teljes gazdaságnak, az NPV-knek, az EPK+PKTV-knak, az
EPK-knak, a PKTV-knak, a BTNYA-knak, a H+NPISH-knak
és a külföldnek nyújtott rövid lejáratú hitelek

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

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

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

A rezidens MPI-k és nem MPI-k által a teljes gazdaságnak, az
NPV-knek, az EPK+PKTV-knak, EPK-knak, a PKTV-knak, a
BTNYA-knak, az ÁH-nak és a H+NPISH-knak nyújtott rövid
lejáratú hitelek

2/12/A, D-F

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

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

A teljes gazdaságnak, az NPV-knek, az MPI-knek, az
EPK+PKTV-knak, EPK-knak, a PKTV-knak, a BTNYA-knak,
a H+NPISH-knak és a külföldnek nyújtott hosszú lejáratú
hitelek

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

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

2/15, 16/A-H, M

A MPI-k és nem MPI-k által a teljes gazdaságnak, az NPVknek, az MPI-knek, az EPK+PKTV-knak, EPK-knak, a PKTVknak, a BTNYA-knak, az ÁH-nak és a H+NPISH-knak
nyújtott hosszú lejáratú hitelek
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2/18/A, C-F

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

2/20/A, C-F, N

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

2/21/A-H, N

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

2/22/A, C-E, N

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

2/23/A, N

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

2/24/A, G, N

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

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

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

2/26/A, N

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

2/27/A-G, M, N

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

2/28/A-H, M, N

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

3/1, 3-8/A-U

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

4/1-21/A-H

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

5/1-21/A-I

A teljes gazdaság, az NPV-k, az MPI-k, az EPK+PKTV-k, az
EPK-k, a PKTV-k, a BTNYA-k, és az ÁH által rezidenseknek
és nem rezidenseknek nyújtott hosszú lejáratú hitelek,
ügyfélszektor és terület szerinti bontásban
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2008 második
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1997 negyedik
negyedévétől 2005
második negyedévéig

2008 második
negyedéve

1997 negyedik
negyedévétől 2005
második negyedévig

2008 negyedik negyedéve”

