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IRÁNYMUTATÁSOK
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA
(2014. június 3.)
a kormányzati pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2013/23 iránymutatás módosításáról
(EKB/2014/21)
(2014/647/EU)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IGAZGATÓSÁGA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 5.1.,
5.2., 12.1. és 14.3. cikkére,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyző
könyv alkalmazásáról szóló, 2009. május 25-i 479/2009/EK tanácsi rendeletre (1),
tekintettel az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 2013. május 21-i
549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2),
mivel:
Az EKB/2013/23 iránymutatást (3) módosítani kell annak érdekében, hogy tükrözze a 479/2009/EK rendeletnek a
220/2014/EU bizottsági rendelettel (4) az unióbeli nemzeti és regionális számlák európai rendszerére való hivatkozások
tekintetében történt módosítását,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk
Módosítás
Az EKB/2013/23 iránymutatás I. és II. mellékletének helyébe az ezen iránymutatás melléklete szerinti szöveg lép.

2. cikk
Hatálybalépés
(1) Ez az iránymutatás az azon tagállamok nemzeti központi bankjaival való közlése napján lép hatályba, amelyek
pénzneme az euro.
(2)

Az eurorendszerbeli központi bankoknak 2014. szeptember 1-jétől kell megfelelniük ennek az iránymutatásnak.

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

HL L 145., 2009.6.10., 1. o.
HL L 174., 2013.6.26., 1. o.
A 2013. július 25-i EKB/2013/23 iránymutatás a kormányzati pénzügyi statisztikákról (HL L 2., 2014.1.7., 12. o.).
A Bizottság 2014. március 7-i 220/2014/EU rendelete a 479/2009/EK tanácsi rendeletnek az európai unióbeli nemzeti és regionális
számlák európai rendszerére történő hivatkozások tekintetében történő módosításáról (HL L 69., 2014.3.8., 101. o.).
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3. cikk
Címzettek
Ezen iránymutatás címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. június 3-án.
az EKB Igazgatósága részéről
az EKB elnöke
Mario DRAGHI
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MELLÉKLET

1. Az EKB/2013/23 iránymutatás I. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„I. MELLÉKLET

ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

Bevételi, kiadási és hiányra/többletre vonatkozó statisztikák
1A. táblázat
Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Hiány (–) vagy többlet (+)

1 = 7 – 22
1=3+4+5+6

ebből: elsődleges hiány (–) vagy többlet (+)

2 = 1 + 28

Központi kormányzat

3

Tartományi kormányzat

4

Helyi önkormányzat

5

Társadalombiztosítási alapok

6

Összes bevétel
Teljes folyó bevétel
Közvetlen adók

7 = 8 + 20
8 = 9 + 12 + 14 + 17 + 19
9

ebből: vállalkozások által fizetendő

10

ebből: háztartások által fizetendő

11

Közvetett adók

12

ebből: hozzáadottérték-adó (héa)

13

Nettó társadalombiztosítási járulékok

14

ebből: munkáltatók tényleges társadalombiztosítási járulékai

15

ebből: háztartások tényleges társadalombiztosítási járulékai

16

Egyéb folyó bevételek
ebből: kamatbevételek
Árbevétel

17
18
19

Teljes tőkejövedelem

20

ebből: tőkeadók

21

Kiadások összesen
Teljes folyó kiadás
Folyó transzferek

22 = 23 + 32
23 = 24 + 28 + 29 + 31
24 = 25 + 26 + 27

Szociális kifizetések

25

Fizetendő támogatások

26
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Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Egyéb folyó kiadások

27

Fizetendő kamat

28

Munkavállalók jövedelme

29

ebből: bérek és keresetek

30

Folyó termelőfelhasználás

31

Teljes tőkekiadás

32 = 33 + 34 + 35

Beruházás

33

Nem pénzügyi eszközök egyéb nettó beszerzése és készletváltozások

34

Fizetendő tőketranszferek

35

Kiegészítő tételek:
Bruttó megtakarítás

36 = 8 – 23

Nemzetközi mobil távközlési rendszerek (universal mobile telecommunica
tion systems – UMTS) értékesítési bevételek

37

Tényleges társadalombiztosítási járulékok

38 = 15 + 16

Természetbeni társadalombiztosítási transzfereken kívüli társadalmi jutta
tások

39

1B. táblázat
Kategória

Az Európai Unió (EU) költségvetésének bevétele a tagállamtól

Szám és lineáris kapcsolat

1=2+3+4+7

Közvetett adók

2

Folyó nemzetközi együttműködés

3

Máshová nem sorolt folyó transzferek és EU saját források

4

ebből: héaalapú harmadik uniós saját forrás

5

ebből: GNI-alapú negyedik uniós saját forrás

6

Tőketranszferek
Az EU költségvetésének kiadása a tagállamban

7
8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13

Támogatások

9

Folyó transzferek a kormányzatnak

10

Folyó transzferek nem kormányzati egységeknek

11

Tőketranszferek a kormányzatnak

12

Tőketranszferek nem kormányzati egységeknek

13

Tagállami egyenleg az EU költségvetése felé (nettó fogadó +, nettó fizető –)

14 = 8 – 1

Kiegészítő tétel:
Saját források beszedési költségei

15
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1C. táblázat
Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Végső fogyasztási kiadás

1=2+3
1 = 1A.29 + 1A.31 + 4 + 5 + 6 + 7
– 1A.19

Egyéni fogyasztási kiadás

2

Közösségi célú fogyasztási kiadás

3

Természetbeni társadalmi transzferek – vásárolt piaci termelés

4

Állóeszköz-felhasználás

5

Kifizetett termelési adók mínusz kapott támogatások

6

Nettó működési eredmény

7

Kiegészítő tételek:
Előző évi árakon számított végső fogyasztási kiadások

8

Előző évi árakon számított állami beruházások

9

Bruttó hazai termék (GDP) folyó árakon

10

Előző évi árakon számított GDP

11

Hiány-adósság átértékelési statisztikák
2A. táblázat
Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Pénzügyi és nem pénzügyi számlák közötti kiigazítások

1 = [1A.1] – 2

Nettó pénzügyi tranzakciók (konszolidált)

2 = 3 – 15

Pénzügyi eszközök (konszolidált)

3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 11 + 12 + 13

Készpénz és betétek

4

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

5

Hitelek

6

Tulajdoni részesedések és befektetési jegyek vagy egységek

7

Privatizációk (nettó)

8

Tőkeinjekciók (nettó)

9

Egyéb

10

Biztosítási, nyugdíj- és szabványosítottgarancia-rendszerek

11

Származtatott pénzügyi eszközök és munkavállalói részvényopciók

12
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Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Egyéb pénzügyi eszközök

13

ebből: felhalmozott, de ki nem fizetett adók és társadalombiztosítási
járulékok
Kötelezettségek (konszolidált)

14

15 = 16 + 17 + 18 + 19 + 21 + 22 + 23

Készpénz és betétek

16

Rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

17

Hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

18

Hitelek

19

ebből: központi banki hitelek

20

Biztosítási, nyugdíj- és szabványosítottgarancia-rendszerek

21

Származtatott pénzügyi eszközök és munkavállalói részvényopciók

22

Egyéb kötelezettségek

23
24 = 16 + 17 + 18 + 19
24 = 26 + 27 + 28
24 = 1 – [1A.1] + 3 – 21 – 22 – 23

A kormányzat finanszírozási igénye

ebből: hosszú lejáratú

25

Nemzeti fizetőeszközben denominált

26

Az euroövezeti tagállamok fizetőeszközében denominált

27

Egyéb fizetőeszközökben denominált

28

Egyéb állományváltozások

29 = 30 + 33

Adósság átértékelési változása

30 = 31 + 32

Devizatartási nyereség és veszteség

31

Egyéb átértékelési hatások – névérték

32 = 34 – 24 – 31 – 33

Az adósságállomány egyéb volumenváltozásai

33
34 = 24 + 29
34 = 1 – [1A.1] + 3 – 21 – 22
– 23 + 29
34 = [3A.1][t] – [3A.1][t – 1]

Az államadósság változása

2B. táblázat
Kategória

Gazdasági műveletek államkötvényekkel (nem konszolidált)

Szám és lineáris kapcsolat

1=2+3+4+5+6

Készpénz és betétek

2

Rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

3

Hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

4

Központi banki hitelek

5
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Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Egyéb hitelek

6

Konszolidáló tranzakciók

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Készpénz és betétek

8 = 2 – [2A.16]

Rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

9 = 3 – [2A.17]

Hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

10 = 4 – [2A.18]

Hitelek

11 = 6 – ([2A.19] – [2A.20])

Államadósság-statisztikák
3A. táblázat
Kategória

Államadósság (konszolidált)

Szám és lineáris kapcsolat

1
1
1
1
1

=2+3+4+5+6
= 7 + 12
= 13 + 14 + 15
= 16 + 17
= 19 + 20 + 22

Készpénz és betétek

2

Rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

3

Hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

4

Központi banki hitelek

5

Egyéb hitelek

6

A tagállam rezidensei által tartott

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Központi bank

8

Egyéb monetáris-pénzügyi intézmények

9

Egyéb pénzügyi intézmények

10

Egyéb rezidensek

11

A nem a tagállamban rezidensek által tartott

12

Nemzeti fizetőeszközben denominált adósság

13

Az euroövezeti tagállamok fizetőeszközében denominált

14

Egyéb fizetőeszközökben denominált

15

Rövid lejáratú adósság

16

Hosszú lejáratú adósság

17

ebből: változó kamatozású
Legfeljebb egyéves hátralévő futamidejű

18
19

L 267/16

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

2014.9.6.

Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Egy évnél hosszabb és legfeljebb ötéves hátralévő futamidejű
ebből: változó kamatozású

20
21

Öt évnél hosszabb hátralevő futamidejű

22

ebből: változó kamatozású

23

Kiegészítő tételek:
Adósság átlagos hátralevő futamideje

24

Államadósság – kamatszelvény nélküli kötvények

25

3B. táblázat
Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Államadósság (alszektorok között nem konszolidált)

1 = 7 + 9 + 11 + 13

Konszolidáló elemek

2=3+4+5+6
2 = 8 + 10 + 12 + 14
2 = 15 + 16 + 17 + 18

Készpénz és betétek

3

Rövid lejáratú értékpapírok

4

Hosszú lejáratú értékpapírok

5

Hitelek

6

Központi kormányzat által kibocsátott (konszolidált)

7

ebből: egyéb kormányzati alszektorok által tartott

8

Tartományi kormányzat által kibocsátott (konszolidált)

9

ebből: egyéb kormányzati alszektorok által tartott

10

Helyi önkormányzat által kibocsátott (konszolidált)

11

ebből: egyéb kormányzati alszektorok által tartott

12

Társadalombiztosítási alapok által kibocsátott (konszolidált)
ebből: egyéb kormányzati alszektorok által tartott

13
14

Kiegészítő tételek:
Egyéb kormányzati alszektorok által kibocsátott, a központi kormányzat által 15
tartott adósságállomány
Egyéb kormányzati alszektorok által kibocsátott, a tartományi kormányzat
által tartott adósságállomány

16

Egyéb kormányzati alszektorok által kibocsátott, a helyi önkormányzat által
tartott adósságállomány

17

Egyéb kormányzati alszektorok által kibocsátott, a társadalombiztosítási
alapok által tartott adósságállomány

18”
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2. Az EKB/2013/23 iránymutatás II. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„II. MELLÉKLET

MÓDSZERTANI FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. Szektorok és alszektorok meghatározása
Szektorok és alszektorok az ESA 2010-ben
Teljes gazdaság

S.1

Nem pénzügyi vállalatok

S.11

Pénzügyi vállalatok

S.12

Központi bank

S.121

Betétgyűjtő vállalatok a központi bank kivételével

S.122

Pénzpiaci alapok

S.123

Nem pénzpiaci befektetési alapok

S.124

Egyéb pénzügyi közvetítők a biztosítók és a nyugdíjpénztárak kivételével S.125
Kiegészítő pénzügyi tevékenységet végző szervezetek

S.126

Captive finanszírozók és pénzkölcsönzők

S.127

Biztosítók

S.128

Nyugdíjpénztárak

S.129

Monetáris pénzügyi intézmények

S.121 + S.122 + S.123

Kormányzat

S.13

Központi kormányzat (a társadalombiztosítás kivételével)

S.1311

Tartományi kormányzat (a társadalombiztosítás kivételével)

S.1312

Helyi önkormányzat (a társadalombiztosítás kivételével)

S.1313

Társadalombiztosítási alapok

S.1314

Háztartások

S.14

Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

S.15

Külföld

S.2

Az Európai Unió (EU) tagállamai, valamint intézményei és szervei

S.21

Az EU tagállamai

S.211
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Az EU intézményei és szervei

S.212

Az Európai Központi Bank (EKB)

S.2121

Európai intézmények és szervek, az EKB kivételével

S.2122

Nem uniós tagországok és az EU-ban nem rezidens nemzetközi szervezetek

S.22

2. A kategóriák meghatározásai (1) (2)
1A. táblázat
1.

Hiány (–) vagy többlet (+) [1A.1] egyenlő: az S.13 nettó hitelnyújtása (+)/nettó hitelfelvétele (–) (B.9), egyenlő: az
összbevétel [1A.7] mínusz összkiadás [1A.22], és egyenlő: a központi kormányzat [1A.3] hiánya (–) vagy több
lete (+), plusz a tartományi kormányzat [1A.4] hiánya (–) vagy többlete (+), plusz a helyi önkormányzat [1A.5]
hiánya (–) vagy többlete (+), plusz a társadalombiztosítási alapok [1A.6] hiánya (–) vagy többlete (+).

2.

Elsődleges hiány (–) vagy többlet (+) [1A.2] egyenlő: hiány (–) vagy többlet (+) [1A.1], plusz fizetendő ka
mat [1A.28].

3.

Központi kormányzat hiánya (–) vagy többlete (+) [1A.3] egyenlő: az S.1311 nettó hitelnyújtása (+)/nettó hitelfel
vétele (–) (B.9).

4.

Tartományi kormányzat hiánya (–) vagy többlete (+) [1A.4] egyenlő: az S.1312 nettó hitelnyújtása (+)/nettó hitel
felvétele (–) (B.9).

5.

Helyi önkormányzatok hiánya (–) vagy többlete (+) [1A.5] egyenlő: az S.1313 nettó hitelnyújtása (+)/nettó hitel
felvétele (–) (B.9).

6.

Társadalombiztosítási alapok hiánya (–) vagy többlete (+) [1A.6] egyenlő: az S.1314 nettó hitelnyújtása (+)/nettó
hitelfelvétele (–) (B.9).

7.

Teljes bevétel [1A.7] egyenlő: teljes folyó bevétel [1A.8], plusz teljes tőkebevétel [1A.20].

8.

Teljes folyó bevétel [1A.8] egyenlő: közvetlen adók [1A.9], plusz közvetett adók [1A.12], plusz társadalombizto
sítási járulékok [1A.14], plusz egyéb folyó bevétel [1A.17], plusz árbevétel [1A.19].

9.

Közvetlen adók [1A.9] egyenlő: az S.13 forrásai között nyilvántartott folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók (D.5).

10. Közvetlen adók, amelyből vállalkozások által fizetendő adó [1A.10] egyenlő: az S.13 forrásai és az S.11 és S.12
felhasználásai között nyilvántartott folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók (D.5).
11. Közvetlen adók, amelyből háztartások által fizetendő adó [1A.11] egyenlő: az S.13 forrásai és az S.14 felhaszná
lásai között nyilvántartott folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók (D.5).
12. Közvetett adók [1A.12] egyenlő: termelési és importadók (D.2), az S.13 forrásai között nyilvántartva.
13. Közvetett adók, amelyből hozzáadottérték-adó (héa) [1A.13] egyenlő: az S.13 forrásai között nyilvántartott
hozzáadottérték-típusú adók (D.211).
14. Nettó társadalombiztosítási járulékok [1A.14] egyenlő: az S.13 forrásai között nyilvántartott társadalombiztosí
tási járulékok (D.61).
15. Nettó társadalombiztosítási járulékok, amelyből a munkáltatók tényleges társadalombiztosítási járulékai [1A.15]
egyenlő: a munkáltatók S.13 forrásai között nyilvántartott tényleges társadalombiztosítási járulékai (D.611).
16. Nettó társadalombiztosítási járulékok,amelyből a háztartások tényleges társadalombiztosítási járulékai [1A.16]
egyenlő: a munkáltatók S.13 forrásai között nyilvántartott tényleges társadalombiztosítási járulékai (D.613).
17. Egyéb folyó bevétel [1A.17] egyenlő: tulajdonból származó jövedelem (D.4), az S.13 forrásai között nyilvántartott
máshová nem sorolt folyó transzferek (D.7), kivéve az S.13 kamatforrásait (D.41), amelyek az S.13 felhasználása
ként is szerepelnek, plusz egyéb kapott termelési támogatások (D.39), amelyek az S.13 felhasználásai.
(1) Az [x.y] az x tábla y kategóriájára utal.
(2) A »kategóriák« kifejezés eltérő rendelkezés hiányában a kormányzati szektorra utal.
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18. Egyéb folyó bevétel, amelyből kapott kamatok [1A.18] egyenlő: az S.13 forrásai és az S.13 kivételével vala
mennyi szektor felhasználásai között nyilvántartott kamat (D.41).
19. Árbevétel [1A.19] egyenlő: piaci kibocsátás (P.11), plusz saját végső felhasználási célú kibocsátás (P.12), plusz az
S.13 forrásai között nyilvántartott egyéb díjköteles nem piaci kibocsátások (P.131).
20. Teljes tőkebevétel [1A.20] egyenlő: az S.13. kötelezettségeinek vagy nettó értékének változásai között nyilvántar
tott és az S.13. kivételével valamennyi szektor által fizetendő tőketranszferként nyilvántartott kapott tőketransz
ferek (D.9).
21. Teljes tőkebevétel, amelyből tőkeadók [1A.21] egyenlő: az S.13 kötelezettségeinek és nettó értékének változásai
között nyilvántartott tőkeadók (D.91).
22. Teljes kiadás [1A.22] egyenlő: teljes folyó kiadások [1A.23], plusz teljes tőkekiadás [1A.32].
23. Teljes folyó kiadások [1A.23] egyenlő: folyó transzferek [1A.24], plusz fizetendő kamat [1A.28], plusz munka
vállalók jövedelme [1A.29], plusz folyó termelőfelhasználás [1A.31].
24. Folyó transzferek [1A.24] egyenlő: szociális kifizetések [1A.25], plusz fizetendő támogatások [1A.26], plusz
egyéb folyó kiadások [1A.27].
25. Szociális kifizetések [1A.25] egyenlő: természetbeni társadalmi transzfereken kívüli társadalmi juttatások (D.62),
plusz a kormányzat által megvásárolt, termelt piaci javakkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos természetbeni társa
dalmi transzfer (D.632), az S.13 felhasználásai között nyilvántartva, plusz az S.13 felhasználásai és az S.15
forrásai között nyilvántartott máshová nem sorolt folyó transzferek (D.75).
26. A fizetendő támogatások [1A.26] egyenlő: az S.13 forrásai között nyilvántartott támogatások (– D.3).
27. Egyéb folyó kiadások [1A.27] egyenlő: folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók (D.5), plusz az egyéb termelési támo
gatások (D.29), plusz tulajdonból származó jövedelem (D.4), a kamatok kivételével (D.41), plusz az S.13 felhasz
nálásai között nyilvántartott máshová nem sorolt folyó transzferek (D.7), az S.13 és az S.15. forrásai között nyil
vántartott máshová nem sorolt folyó transzferek (D.75) kivételével, plusz az S.13 felhasználásai között nyilván
tartott, a nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció (D.8).
28. Fizetendő kamat [1A.28] egyenlő: az S.13 felhasználásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor forrásai között
nyilvántartott kamat (D.41).
29. Munkavállalók jövedelme [1A.29] egyenlő: a munkavállalók S.13 felhasználásai között nyilvántartott jövedel
me (D.1).
30. Munkavállalók jövedelme, amelyből bérek és keresetek [1A.30] egyenlő: az S.13 felhasználásai között nyilvántar
tott bérek és keresetek (D.11).
31. Folyó termelőfelhasználás [1A.31] egyenlő: az S.13 felhasználásai között nyilvántartott folyó termelőfelhasz
nálás (P.2).
32. Teljes tőkekiadás [1A.35] egyenlő: beruházás [1A.33], plusz nem pénzügyi eszközök egyéb nettó beszerzése
[1A.34], plusz fizetendő tőketranszferek [1A.35].
33. Beruházás [1A.33] egyenlő: az S.13 eszközeinek változásai között nyilvántartott bruttó állóeszköz-felhal
mozás (P.51 g).
34. Nem pénzügyi eszközök egyéb nettó beszerzése és készletváltozások [1A.34] egyenlő: készletváltozások (P.52)
plusz értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege (P.53), plusz a nem termelt nem pénzügyi eszközök
beszerzésének és eladásának az S.13 eszközeinek változásai között nyilvántartott egyenlege (NP).
35. Tőkebevétel [1A.35] egyenlő: az S.13. kötelezettségeinek vagy nettó értékének változásai között nyilvántartott, az
S.13. kivételével valamennyi szektor által kapott tőketranszferként nyilvántartott, fizetendő tőketranszferek (D.9).
36. Bruttó megtakarítás [1A.36] egyenlő: teljes folyó bevétel [1A.8], mínusz teljes folyó kiadások [1A.23].
37. Nemzetközi mobil távközlési rendszerek engedélyek értékesítéséből befolyt összeg [1A.37] egyenlő: a harmadik
generációs mobiltelefon-engedélyek értékesítéséből befolyt összeg, amelyet az Eurostat mobiltelefon-engedélyek
elosztásáról szóló határozata szerint a nem pénzügyi eszközök eladásaként tartanak nyilván.
38. Tényleges társadalombiztosítási járulékok [1A.38] egyenlő: munkáltatók tényleges társadalombiztosítási járulékai
(D.611) [1A.15], plusz a háztartások S.13 forrásai között nyilvántartott tényleges társadalombiztosítási járulékai
(D.613) [1A.16].
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39. Természetbeni társadalombiztosítási transzfereken kívüli társadalmi juttatások [1A.39] egyenlő: az S.13 felhasz
nálásai között nyilvántartott természetbeni társadalombiztosítási transzfereken kívüli társadalmi juttatások (D.62).

1B. táblázat
1.

Az Európai Unió (EU) költségvetésének bevétele a tagállamtól [1B.1] egyenlő: az EU költségvetésébe fizetendő
közvetett adók, plusz a kormányzat által az EU költségvetésébe fizetendő nemzetközi együttműködéssel kapcsola
tos tranzakciók (D.74) [1B.4], plusz a kormányzat által az EU költségvetésébe fizetendő máshová nem sorolt
folyó transzferek (D.75) [1B.5], plusz a kormányzat által az EU költségvetésébe fizetendő tőketranszferek (D.9)
[1B.7].

2.

Közvetett adók [1B.2] egyenlő: termelési és importadók (D.2), az S.2122 forrásai között nyilvántartva.

3.

Folyó nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos tranzakciók [1B.3] egyenlő: folyó nemzetközi együttműködéssel
kapcsolatos tranzakciók (D.74), az S.2122 forrásai és az S.13 felhasználásai között nyilvántartva.

4.

Máshová nem sorolt folyó transzferek és EU saját források [1B.4] egyenlő: máshová nem sorolt folyó transzferek
(D.75) plusz az Unió hozzáadottérték-adó (héa) és bruttó nemzeti jövedelem (GNI) alapú saját forrásai (D.76), az
S.2122 forrásai és az S.13 felhasználásai között nyilvántartva.

5.

Máshová nem sorolt folyó transzferek, ebből héaalapú harmadik uniós saját forrás [1B.5] egyenlő: az S.2122
forrásai és az S.13 felhasználásai között nyilvántartott, héaalapú harmadik uniós saját forrás (D.761).

6.

Máshová nem sorolt folyó transzferek, ebből GNI-alapú negyedik uniós saját forrás [1B.6] egyenlő: az S.2122
forrásai és az S.13 felhasználásai között nyilvántartott, GNI-alapú negyedik uniós saját forrás (D.762).

7.

Tőketranszferek [1B.7] egyenlő: az S.13. kötelezettségeinek vagy nettó értékének változásai között nyilvántartott,
és az S.2122 által kapott tőketranszferként nyilvántartott, fizetendő tőketranszferek (D.9).

8.

Az EU költségvetésének kiadása a tagállamban [1B.8] egyenlő: az EU költségvetése által fizetendő támogatások
(D.3) [1B.9], plusz az EU költségvetése által a kormányzatnak fizetendő máshová nem sorolt folyó transzferek
(D.7) [1B.10], plusz az EU költségvetése által a nem kormányzati szerveknek fizetendő máshová nem sorolt folyó
transzferek (D.7) [1B.11], plusz az EU költségvetése által a kormányzatnak fizetendő tőketranszferek (D.9)
[1B.12], plusz az EU költségvetése által a nem kormányzati szerveknek fizetendő tőketranszferek (D.9) [1B.13].

9.

Támogatások [1B.9] egyenlő: az S.2122 felhasználásai között nyilvántartott támogatások (D.3).

10. Kormányzatnak fizetendő folyó transzferek [1B.10] egyenlő: az S.13 forrásai és az S.2122 felhasználásai között
nyilvántartott, folyó nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos tranzakciók (D.74), plusz máshová nem sorolt
folyó transzferek (D.75).
11. A nem kormányzati szerveknek fizetendő folyó transzferek [1B.11] egyenlő: az S.2122 felhasználásai és az S.13
kivételével valamennyi szektor forrásai között nyilvántartott máshová nem sorolt folyó transzferek (D.75).
12. A kormányzatnak fizetendő tőketranszferek [1B.12] egyenlő: az S.13 kötelezettségeinek és nettó értékének válto
zásai között, illetve az S.2122 eszközeinek változásai között nyilvántartott, kapott tőketranszferek (D.9).
13. A nem kormányzati szerveknek fizetendő tőketranszferek [1B.13] egyenlő: az S.2122 eszközeinek változásai és
S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között nyilvántartott, fizetett
tőketranszferek (D.9).
14. Tagállami egyenleg az EU költségvetése felé (nettó fogadó +, nettó fizető –) [1B.14] egyenlő: tagállami kiadás az
EU költségvetése felé [1B.8], mínusz a tagállami bevétel az EU költségvetéséből [1B.1]
15. Saját források beszedési költségei [1B.15] az S.13 forrásai között nyilvántartott nem piaci kibocsátás (P.13) azon
része, amely a saját forrásoknak az EU költségvetése által fizetett beszedési költsége.

1C. táblázat
1.

Végső fogyasztási kiadás [1C.1] egyenlő: az S.13 felhasználásai között nyilvántartott végső fogyasztási kia
dás (P.3).

2.

Egyéni fogyasztási kiadás [1C.2] egyenlő: az S.13 felhasználásai között nyilvántartott egyéni fogyasztási kia
dás (P.31).
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3.

Kollektív fogyasztási kiadás [1C.3] egyenlő: az S.13 felhasználásai között nyilvántartott kollektív fogyasztási
kiadás (P.32).

4.

Természetbeni társadalmi transzferek – vásárolt piaci termelés [1C.4] egyenlő: az S.13 felhasználásai között nyil
vántartott, természetbeni társadalmi transzferek – vásárolt piaci termelés (D.632).

5.

Állóeszközök felhasználása [1C.5] egyenlő: az állóeszközök S.13 kötelezettségeinek és nettó értékének változásai
között nyilvántartott felhasználása (P.51c).

6.

Termelési adók mínusz kapott támogatások [1C.6] egyenlő: az S.13 felhasználásai között nyilvántartott egyéb
termelési adók (D.29), mínusz az S.13 felhasználásai között nyilvántartott, egyéb kapott termelési támoga
tások (D.39).

7.

Nettó működési eredmény [1C.7] egyenlő: az S.13 nettó működési eredménye (B.2n).

8.

Előző évi árakon számított végső fogyasztási kiadások [1C.8] egyenlő: az S.13 felhasználásai között előző évi
árakon nyilvántartott végső fogyasztási kiadás (P.3) láncindexált volumene.

9.

Előző évi árakon számított állami beruházások [1C.9] egyenlő: az S.13 eszközeinek változásai között előző évi
árakon nyilvántartott, bruttó állóeszköz-felhalmozás (P.51g) láncindexált volumene.

10. Bruttó hazai termék (GDP) folyó árakon [1C.10] egyenlő: a piaci árakon számított GDP (B.1*g).
11. Előző évi árakon számított GDP [1C.11] egyenlő: az előző évi árakon számított GDP (B1*g) láncindexált volu
mene.
2A. táblázat
1.

Kiigazítás a pénzügyi és nem pénzügyi számlák között [2A.1] egyenlő: hiány (–) vagy többlet (+) [1A.1], mínusz
pénzügyi eszközökkel és kötelezettségekkel végzett nettó tranzakciók [2A.2].

2.

Pénzügyi eszközökkel és kötelezettségekkel végzett nettó tranzakciók (konszolidált) [2A.2] egyenlő: pénzügyi
eszközök nettó felmerülésével kapcsolatos tranzakciók [2A.3], mínusz kötelezettségekkel végzett nettó tranz
akciók [2A.15].

3.

Pénzügyi eszközökkel végzett tranzakciók (konszolidált) [2A.3] egyenlő: készpénzzel és betétekkel végzett tranz
akciók (konszolidált) (F.2) [2A.5], plusz hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal (F.3) végzett tranzakciók
[2A.5], plusz hitelekkel végzett tranzakciók (F.4) [2A.6], plusz részvényekkel és befektetési alapok befektetési
jegyeivel vagy egységeivel végzett tranzakciók (F.5) [2A.7], plusz biztosítási, nyugdíj- és szabványosított garancia
rendszerekkel végzett tranzakciók (F.6) [2A.11], plusz származtatott pénzügyi eszközökkel és munkavállalói rész
vényopciókkal végzett tranzakciók (F.7) [2A.12], plusz egyéb pénzügyi eszközökkel végzett tranzakciók [2A.13]
az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értékének
változásai között nyilvántartva.

4.

Tranzakciók készpénzzel és betétekkel [2A.4] egyenlő: az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével vala
mennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között nyilvántartott készpénz és betétek nettó
beszerzése (F.2).

5.

Tranzakciók készpénzzel és betétekkel [2A.5] egyenlő: az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével vala
mennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között nyilvántartott készpénz és betétek nettó
beszerzése (F.3).

6.

Tranzakciók hitelekkel [2A.6] egyenlő: az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor
kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között nyilvántartott, a kormányzat által nyújtott új hitelek (F.4),
a kormányzatnak visszafizetett összeg levonásával.

7.

Részvényekkel és befektetési alapok befektetési jegyeivel vagy egységeivel végzett tranzakciók [2A.7] egyenlő: az
S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értékének válto
zásai között nyilvántartott részvények és befektetési alapok befektetési jegyeinek vagy egységeinek (F.5) nettó
beszerzése.

8.

Privatizációk (nettó) [2A.8] egyenlő: az S.13 eszközeinek változásai és az S.11 vagy S.12 kötelezettségeinek vagy
nettó értékének változásai között nyilvántartott, részvényekkel és befektetési alapok befektetési jegyeivel vagy
egységeivel (F.5) végzett tranzakciók, amelyeket az adós szervezet feletti irányítás feladásakor vagy megszerzé
sekor végez az S.13 (ESA 2010 2.36-2.39 bekezdése); az ilyen tranzakciókat az S.13 közvetlenül elvégezheti az
adós szervezettel, vagy ezek elvégezhetőek egy másik hitelező szervvel.
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Tőkeinjekciók (nettó) [2A.9] egyenlő: az S.13 eszközeinek változásai és az S.11 vagy S.12 kötelezettségeinek vagy
nettó értékének változásai között nyilvántartott, részvényekkel és befektetési alapok befektetési jegyeivel vagy
egységeivel (F.5) végzett tranzakciók, amelyeket az S.13 nem az adós feletti irányítás feladásakor vagy megszerzé
sekor végez, és azt az S.13 közvetlenül az adós szervezettel végzi.

10. Egyéb [2A.10] egyenlő: az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettsé
geinek és nettó értékének változásai között nyilvántartott, részvényekkel és befektetési alapok befektetési jegyeivel
vagy egységeivel (F.5) végzett tranzakciók, amelyeket az S.13 nem az adós feletti irányítás feladásakor vagy
megszerzésekor végez, és azt az S.13 nem közvetlenül az adóssal, hanem egy másik hitelezővel végzi.
11. Biztosítási, nyugdíj- és szabványosított garanciarendszerekkel végzett tranzakciók [2A.11] egyenlő: az S.13 eszkö
zeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között
nyilvántartott biztosítási, nyugdíj- és szabványosított garanciarendszerek (F.6) nettó beszerzése.
12. Tranzakciók származtatott pénzügyi eszközökkel és munkavállalói részvényopciókkal [2A.12] egyenlő: az S.13
eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értékének változásai
között nyilvántartott származtatott pénzügyi eszközökkel és munkavállalói részvényopciókkal (F.7) kapcsolatos
nettó kifizetések.
13. Tranzakciók egyéb pénzügyi eszközökkel [2A.13] egyenlő: a monetáris aranynak és a különleges lehívási
jogoknak (SDR-ek) az S.13 eszközeinek változásai között nyilvántartott nettó beszerzése (F.1), plusz az S.13
eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értékének változásai
között nyilvántartott egyéb követelések számlák (F.8).
14. Tranzakciók egyéb pénzügyi eszközökkel, amelyből felhalmozott, de be nem fizetett adóbevételek és társadalom
biztosítási járulékok [2A.14] egyenlő: az egyéb követelések számlák azon része (F.8 eszközök), amelyek a D.2,
D.5, D.61 és D.91 kategóriákban nyilvántartott adókkal és társadalombiztosítási járulékokkal kapcsolatosak,
mínusz az adók ténylegesen beszedett összege, az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi
szektor kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között nyilvántartva.
15. Kötelezettségekkel végzett tranzakciók (konszolidált) [2A.15] egyenlő: készpénzzel és betétekkel végzett tranz
akciók (konszolidált) (F.2) [2A.17], plusz rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal (F.31) végzett
tranzakciók, plusz hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal (F.32) [2A.18], plusz hitelekkel
végzett tranzakciók (F.4) [2A.18], plusz biztosítási, nyugdíj- és szabványosított garanciarendszerekkel végzett
tranzakciók (F.6) [2A.21], plusz származtatott pénzügyi eszközökkel és munkavállalói részvényopciókkal (F.7)
végzett tranzakciók [2A.22], plusz egyéb követelésekkel végzett tranzakciók [2A.23] az S.13 kötelezettségei és
nettó értéke és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartva.
16. Tranzakciók készpénzzel és betétekkel [2A.16] egyenlő: az S.13 kötelezettségei és nettó értéke és az S.13 kivéte
lével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott, készpénz és betétek (F.2) nettó beszerzése.
17. Tranzakciók rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.17] egyenlő: az S.13 kötelezettségei és
nettó értéke és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott, olyan rövid
lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (F.31) nettó felmerülése, amelyek eredeti futamideje legfeljebb
egyéves.
18. Tranzakciók hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.18] egyenlő: az S.13 kötelezettségei
és nettó értéke és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott, olyan
hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (F.32) nettó felmerülése, amelyek eredeti futamideje egy
évnél hosszabb.
19. Tranzakciók hitelekkel (kötelezettségek) [2A.19] egyenlő: az S.13 kötelezettségei és nettó értéke és az S.13 kivéte
lével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott, felvett új hitelek (F.4), a meglévő hitelek
visszafizetett összegének levonásával.
20. Tranzakciók hitelekkel, amelyből központi banki hitelek [2A.20] egyenlő: az S.13 kötelezettségei és nettó értéke
és az S.121 eszközeinek változásai között nyilvántartott hitelekkel (F.4) végzett tranzakciók.
21. Biztosítási, nyugdíj- és szabványosított garanciarendszerekkel végzett tranzakciók [2A.21] egyenlő: az S.13 köte
lezettségei és nettó értéke és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott,
biztosítási, nyugdíj- és szabványosított garanciarendszerek (F.6) nettó beszerzése.
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22. Tranzakciók származtatott pénzügyi eszközökkel és munkavállalói részvényopciókkal [2A.22] egyenlő: az S.13
kötelezettségei és nettó értéke és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántar
tott, származtatott pénzügyi eszközökkel és munkavállalói részvényopciókkal (F.7) kapcsolatos nettó bevételek.
23. Tranzakciók egyéb kötelezettségekkel [2A.23] egyenlő: az S.13 kötelezettségei és nettó értéke és az S.13 kivéte
lével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott monetáris arany és SDR-ek (F.1) nettó
felmerülése, plusz az S.13 kötelezettségei és nettó értéke és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek
változásai között nyilvántartott részvényekkel és befektetési alapok befektetési jegyeinek vagy egységeinek (F.5)
nettó felmerülése, plusz az S.13 kötelezettségei és nettó értéke és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszkö
zeinek változásai között nyilvántartott egyéb tartozások (F.8).
24. A kormányzat finanszírozási igénye [2A.24] egyenlő: készpénzben és betétekben felmerülő nettó kötelezettségek
(F.2) [2A.16], plusz a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok [2A.17 és 2A.18] (F.3), plusz hitelek (F.4) [2A.19].
Egyenlő továbbá az államkötvényekkel végzett konszolidált tranzakciókkal.
25. Tranzakciók hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.25] egyenlő: olyan hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírokkal kapcsolatban felmerülő nettó kötelezettségek [2A.24], amelyeknek eredeti futamide
je egy évnél hosszabb.
26. Tranzakciók nemzeti fizetőeszközben denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.26] egyenlő: a
tagállam törvényes fizetőeszközében denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal kapcsolatban felme
rülő nettó kötelezettségek [2A.24].
27. Tranzakciók euroövezeti tagállamok fizetőeszközeiben nyilvántartott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal
[2A.27] egyenlő: az ECU-ban nyilvántartott adósságinstrumentumokkal kapcsolatban felmerülő nettó kötelezett
ségek [2A.24], plusz az euróban azt megelőzően nyilvántartott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, hogy a
tagállam bevezette az eurót, plusz az euroövezeti tagállammá válást megelőzően a valamely euroövezeti tagállam
törvényes fizetőeszközében denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.
28. Tranzakciók más fizetőeszközben nyilvántartott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.28] egyenlő:
nettó kötelezettségek, olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.24], amelyek nem szerepelnek a
[2A.26] vagy a [2A.27] kategóriában.
29. Egyéb állományváltozások [2A.28] egyenlő: adósság átértékelési változásai [2A.30], plusz az adósságállomány
egyéb volumenváltozásai [2A.33].
30. Adósság átértékelési változásai [2A.30] egyenlő: devizatartási nyereség és veszteség [2A.31], plusz egyéb átértéke
lési hatások – névérték [2A.32].
31. Devizatartási nyereség és veszteség [2A.31] egyenlő: az adósságállomány [3A.1] névleges nyeresége/vesztesége
(K.7), melynek értéke változik a devizaárfolyam-változás következtében a nemzeti fizetőeszközre történő átváltá
sakor.
32. Egyéb átértékelési hatások – névérték [2A.32] egyenlő: adósságváltozás [2A.34], mínusz tranzakciók hitelvi
szonyt megtestesítő értékpapírokkal (konszolidált) [2A.24], mínusz devizatartási nyereség és veszteség [2A.31],
mínusz adósságállomány egyéb volumenváltozásai [2A.33].
33. Az adósságállomány egyéb volumenváltozásai [2A.33] egyenlő: azon kötelezettségek (K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 és
K.6) egyéb volumenváltozásai, amelyeket vagy készpénzként és betétként (AF.2), hitelviszonyt megtestesítő érték
papírként (AF.3), vagy a nem az S.13 eszközei közé tartozó hitelként (AF.4) tartanak nyilván.
34. Adósságváltozás [2A.34] egyenlő: adósság [3A.1] a t. évben, mínusz adósság [3A.1] a t – 1. évben.
2B. táblázat
1.

Tranzakciók államkötvényekkel (nem konszolidált) [2B.1] egyenlő: tranzakciók készpénzzel és betétekkel (nem
konszolidált) [2B.2], plusz tranzakciók rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2B.3], plusz
tranzakciók hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2B.4], plusz tranzakciók központi bank
hitelekkel [2B.5], plusz tranzakciók egyéb hitelekkel [2B.6].

2.

Tranzakciók készpénzzel és betétekkel [2B.2] egyenlő: az S.13 kötelezettségeinek és nettó értékének változásai
között nyilvántartott, készpénzzel és betétekkel végzett tranzakciók (F.2).

3.

Tranzakciók rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2B.3] egyenlő: az S.13 kötelezettségeinek
és nettó értéke változásai között nyilvántartott, olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal végzett, nem
konszolidált tranzakciókkal, amelyeknek eredeti futamideje legfeljebb egyéves (F.31).

4.

Tranzakciók hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2B.4] egyenlő: az S.13 kötelezettségeinek
és nettó értéke változásai között nyilvántartott, olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal végzett, nem
konszolidált tranzakciókkal, amelyeknek eredeti futamideje egy évnél hosszabb (F.32).
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5.

Tranzakciók központi banki hitelekkel [2B.5] egyenlő: az S.13 kötelezettségeinek és nettó értékének változásai és
az S.121 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott, hitelekkel (F.4) végzett, nem
konszolidált tranzakciók.

6.

Tranzakciók egyéb hitelekkel [2B.6] egyenlő: az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai és az S.121
kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott, hitelekkel végzett nem konszolidált
hitelekkel (F.4).

7.

Konszolidáló tranzakciók [2B.7] egyenlő: nem konszolidált tranzakciók hitelviszonyt megtestesítő értékpapí
rokkal [2B.1], mínusz konszolidált tranzakciók hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.24].

8.

Konszolidáló tranzakciók – készpénz és betétek [2B.8] egyenlő: nem konszolidált tranzakciók készpénzzel és
betétekkel [2B.2], mínusz konszolidált tranzakciók készpénzzel és betétekkel [2A.16].

9.

Konszolidáló tranzakciók – rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok [2B.9] egyenlő: nem konszoli
dált tranzakciók rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2B.3], mínusz konszolidált tranzakciók
rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.17].

10. Konszolidáló tranzakciók – hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok [2B.10] egyenlő: nem
konszolidált tranzakciók hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2B.4], mínusz konszolidált
tranzakciók hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.18].
11. Konszolidáló tranzakciók – hitelek [2B.11] egyenlő: nem konszolidált tranzakciók egyéb hitelekkel [2B.6],
mínusz konszolidált tranzakciók hitelekkel [2A.19], plusz konszolidált hiteltranzakciók, ebből központi banki
hitel [2A.20].
3A. táblázat
1.

Államadósság (konszolidált) [3A.1] egyenlő a 479/2009/EK rendeletben meghatározott adóssággal. Egyenlő
továbbá: az S.13 készpénz és betét [3A.2], plusz rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok [3A.3],
plusz hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ([3A.4], plusz központi bank hitelek [3A.5], plusz
egyéb hitelek [3A.6] instrumentumokban megjelenő, konszolidált adósságával.

2.

Adósság – készpénz és betétek [3A.2] egyenlő: az adósság [3A.1] készpénz-és betétinstrumentumban fennálló
része (AF.2).

3.

Adósság – rövid lejáratú adósság [3A.3] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek eredeti futamideje
legfeljebb egyéves (AF.31).

4.

Adósság – hosszú lejáratú adósság [3A.4] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek eredeti futamideje
egy évnél hosszabb (AF.32).

5.

Adósság – központi banki hitelek [3A.5] egyenlő: az adósság [3A.1] olyan hitelinstrumentumban fennálló része
(AF.4), amely az S.121 eszköze.

6.

Adósság – egyéb hitelek [3A.6] egyenlő: az adósság [3A.1] olyan hitelinstrumentumban fennálló része (AF.4),
amely nem az S.121 eszköze.

7.

A tagállam rezidensei által tartott adósság [3A.7] egyenlő: központi bank által tartott adósság [3A.8], plusz egyéb
monetáris pénzügyi intézmények által tartott adósság [3A.9], plusz egyéb pénzügyi intézmények által tartott
adósság [3A.10], plusz a tagállam egyéb rezidensei által tartott adósság [3A.11].

8.

Központi bank által tartott adósság [3A.8] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amely az S.121 eszköze.

9.

Egyéb monetáris pénzügyi intézmények által tartott adósság [3A.9] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amely
az S.122 vagy S.123 eszköze.

10. Egyéb pénzügyi intézmények által tartott adósság [3A.10] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amely az
S.124, S.125, S.126, S.127, S.128 vagy S.129 eszköze.
11. A tagállam egyéb rezidensei által tartott adósság [3A.11] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amely az S.11,
S.14 vagy S.15 eszköze.
12. A tagállamban nem rezidensek által tartott adósság [3A.12] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amely az S.2
eszköze.
13. Nemzeti fizetőeszközben denominált adósság [3A.13] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelyet a tagállam
törvényes fizetőeszközében tartanak nyilván.
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14. Euroövezeti fizetőeszközökben denominált adósság [3A.14] egyenlő: – a tagállam euroövezeti tagállammá válását
megelőzően – az adósság [3A.1] azon része, amelyet egy euroövezeti tagállam törvényes fizetőeszközében
tartanak nyilván (kivéve a nemzeti fizetőeszközt [3A.13]), plusz az ECU-ban vagy euróban nyilvántartott
adósság.
15. A nem euroövezeti fizetőeszközben nyilvántartott adósság [3A.15] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része,
amelyet a [3A.13] vagy a [3A.14] nem tartalmaz.
16. Rövid lejáratú adósság [3A.16] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek eredeti futamideje legfeljebb
egyéves.
17. Hosszú lejáratú adósság [3A.17] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek eredeti futamideje egy évnél
hosszabb.
18. Hosszú lejáratú adósság, ebből változó kamatozású [3A.18], egyenlő: a hosszú lejáratú adósság [3A.17] azon
része, amelynek kamatlába változó.
19. Adósság legfeljebb egyéves hátralevő futamidővel [3A.19] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek
hátralevő futamideje legfeljebb egyéves.
20. Adósság egy évet meghaladó és legfeljebb ötéves hátralevő futamidővel [3A.20] egyenlő: az adósság [3A.1] azon
része, amelynek hátralevő futamideje az egy évet meghaladja, és legfeljebb ötéves.
21. Adósság egy évet meghaladó és legfeljebb ötéves hátralevő futamidővel, ebből változó kamatozású [3A.21],
egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek hátralevő futamideje az egy évet meghaladja és legfeljebb ötéves
[3A.20], és amelynek kamatlába változó.
22. Adósság öt évnél hosszabb hátralevő futamidővel [3A.22] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek
hátralevő futamideje öt évnél hosszabb.
23. Adósság öt évnél hosszabb hátralevő futamidővel, ebből változó kamatozású [3A.23], egyenlő: öt évnél hosszabb
hátralevő futamidővel rendelkező adósság [3A.22] azon része, amelynek kamatlába változó.
24. Adósság átlagos hátralevő futamideje [3A.24] egyenlő: a kint lévő állománnyal súlyozott, átlagos hátralevő
futamidő, években kifejezve.
25. Adósság – kamatszelvény nélküli kötvények [3A.25] egyenlő: az adósság [3A.1] kamatszelvény nélküli kötvé
nyekben – azaz fizetési kupon nélküli kötvényekben – fennálló része, amelyek kamata a beváltási és a kibocsátási
ár különbözetén alapul.
3B. táblázat
1.

Államadósság (alszektorok között nem konszolidált) [3B.1] egyenlő: az S.13 nem konszolidált kötelezettségei, a
következők kizárásával: a) S.1311 azon kötelezettségei, amelyek egyidejűleg S.1311 eszközei; b) S.1312 azon
kötelezettségei, amelyek egyidejűleg S.1312 eszközei; c) S.1313 azon kötelezettségei, amelyek egyidejűleg S.1313
eszközei; és d) S.1314 azon kötelezettségei, amelyek egyidejűleg S.1314 eszközei, az államadóssággal [3A.1]
megegyező instrumentumokban.

2.

Konszolidáló elemek [3B.2] egyenlő: az S.13 azon kötelezettségei, amelyek egyidejűleg S.13 eszközei, a követ
kezők kizárásával: a) S.1311 azon kötelezettségei, amelyek egyidejűleg S.1311 eszközei, b) S.1312 azon kötele
zettségei, amelyek egyidejűleg S.1312 eszközei, c) S.1313 azon kötelezettségei, amelyek egyidejűleg S.1313
eszközei, és d) S.1314 azon kötelezettségei, amelyek egyidejűleg S.1314 eszközei, a készpénz és betét [3B.3],
plusz rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok [3B.4], plusz hosszú lejáratú értékpapírok [3B.5],
plusz hitelek [3B.6] instrumentumokban.

3.

Konszolidáló elemek a készpénz és betétek [3B.3] körében egyenlő: a konszolidáló elemek [3B.2] készpénz és
betétek (F.2) instrumentumban fennálló része.

4.

Konszolidáló elemek a rövid lejáratú adósság [3B.4] körében egyenlő: a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokon
belül a konszolidáló elemek [3B.2] azon része, amelynek eredeti futamideje legfeljebb egyéves (F.31).

5.

Konszolidáló elemek a hosszú lejáratú adósság [3B.5] körében egyenlő: a hitelviszonyt megtestesítő értékpapí
rokon belül a konszolidáló elemek [3B.2] azon része, amelynek eredeti futamideje egy évnél hosszabb (F.32).

6.

Konszolidáló elemek a hitelek [3B.6] körében egyenlő: a hiteleken belül a konszolidáló elemek [3B.2] hitelinstru
mentumban fennálló része (F.4).
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7.

Központi kormányzat által kibocsátott adósság (konszolidált) [3B.7] egyenlő: az S.1311 azon kötelezettségei,
amelyek nem az S.1311 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

8.

Központi kormányzat által kibocsátott adósság, ebből egyéb kormányzati alszektor által tartott [3B.8] egyenlő:
az S.1311 azon kötelezettségei, amelyek az S.1312, S.1313 vagy S.1314 eszközei, ugyanazon instrumentu
mokban, mint az adósság [3A.1].

9.

Tartományi kormányzat által kibocsátott adósság (konszolidált) [3B.9] egyenlő: az S.1312 azon kötelezettségei,
amelyek nem az S.1312 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

10. Tartományi kormányzat által kibocsátott adósság, ebből egyéb kormányzati alszektor által tartott, [3B.10]
egyenlő: az S.1312 azon kötelezettségei, amelyek az S.1311, S.1313 vagy S.1314 eszközei, ugyanazon instru
mentumokban, mint az adósság [3A.1].
11. Helyi önkormányzat által kibocsátott adósság (konszolidált) [3B.11] egyenlő: az S.1313 azon kötelezettségei,
amelyek nem az S.1313 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].
12. Helyi önkormányzat által kibocsátott adósság, ebből egyéb kormányzati alszektor által tartott [3B.12], egyenlő:
az S.1313 azon kötelezettségei, amelyek az S.1311, S.1312 vagy S.1314 eszközei, ugyanazon instrumentu
mokban, mint az adósság [3A.1].
13. Társadalombiztosítási alapok által kibocsátott adósság (konszolidált) [3B.13] egyenlő: az S.1314 azon kötelezett
ségei, amelyek nem az S.1314 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].
14. Társadalombiztosítási alapok által kibocsátott adósság, ebből egyéb kormányzati alszektor által tartott [3B.14],
egyenlő: az S.1314 azon kötelezettségei, amelyek az S.1311, S.1312 vagy S.1313 eszközei, ugyanazon instru
mentumokban, mint az adósság [3A.1].
15. Egyéb kormányzati alszektorokba tartozó szervek által kibocsátott, a központi kormányzat által tartott adósságál
lomány [3B.15] egyenlő: az S.1312, S.1313 vagy S.1314 azon kötelezettségei, amelyek az S.1311 eszközei,
ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].
16. Egyéb kormányzati alszektorokba tartozó szervek által kibocsátott, a tartományi kormányzat által tartott adóssá
gállomány [3B.16] egyenlő: az S.1311, S.1313 vagy S.1314 azon kötelezettségei, amelyek az S.1312 eszközei,
ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].
17. Egyéb kormányzati alszektorokba tartozó szervek által kibocsátott, a helyi önkormányzat által tartott adósságál
lomány [3B.17] egyenlő: az S.1311, S.1312 vagy S.1314 azon kötelezettségei, amelyek az S.1313 eszközei,
ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].
18. Egyéb kormányzati alszektorok szervei által kibocsátott és a társadalombiztosítási alapok által tartott adósságállo
mány [3B.18] egyenlő: az S.1311, S.1312 vagy S.1313 azon kötelezettségei, amelyek az S.1314 eszközei, ugyan
azon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].”

