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Azonosító: K98 

 

Megnevezés: A fizetési mérleg szolgáltatásokra vonatkozó, kibővített osztályozási rendszere 

 

Rövid megnevezés: EBOPS 

 

Jogi alap (Forrás): 

 Az Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési 

mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi 

befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról 

 A Bizottság 555/2012/EU Rendelete (2012. június 22.) a fizetési mérleggel, a 

szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke- 

befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet adatkövetelmények és fogalommeghatározások 

tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság 707/2009/EK Rendelete (2009. augusztus 5.) a fizetési mérleggel, a 

szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel 

kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló, 184/2005/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatási követelmények tekintetében történő 

módosításáról 

Bevezetés időpontja (Érvényesség): 2005 

 

Az osztályozás története: 

1993-ban az Eurostat az OECD-vel és az IMF-vel közösen új nómenklatúrarendszert 

dolgozott ki a rezidensek (belföldiek) és nem rezidensek (külföldiek) közötti szolgáltatás-

tranzakciók számbavételére, ezt nevezik EBOPS-nak (Extended Balance of Payments 

Services Classification). 

A jelenleg használt osztályozás alapja a Balance of Payments and International Investment 

Position Manual 6. kiadása (BPM6). 

 

Rutin (rendszeres) revíziók: évente egy alkalommal, február hónapban. Februárban a tárgyév 

I-III. negyedéveinek, valamint az előző év I-IV. negyedéveinek revíziója történik. 

Adatmódosítás fő oka: adatszolgáltatást határidő után teljesítik, vagy utólag módosítják. Az 

aktuális publikációban a revideált adatokat, valamint a revízió átlagos mértékét is közöljük. 

 

Struktúra: 
A szolgáltatás fajták főcsoportokra, csoportokra, illetve azok további 3 alcsoportra bonthatók. 

Összesen 65 féle szolgáltatás típust különböztetünk meg, melyek mindegyike 3 jegyű 

numerikus kóddal ellátott. 

 

Főcsoportok: 

001 Javítási és karbantartási szolgáltatások 

004 Bérmunka szolgáltatási díj 

205 Szállítás 

236 Turizmus (aggregátum) 



291 Máshova nem sorolt kormányzati szolgáltatások 

981 Üzleti szolgáltatások 

 

Rövid tartalmi leírás: 
Szolgáltatás fajták besorolása EBOPS kódok alapján. Az EBOPS-kód a fizetési mérleg 

szolgáltatásokra vonatkozó kibővített osztályozási rendszere, melyet több nemzetközi és 

nemzeti szervezet szakértői alakítottak ki közös konszenzus alapján. A szolgáltatás típusok 

nemzetközileg egységes besorolása lehetővé teszi a szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom 

nemzetközi szinten történő vizsgálhatóságát, így a külkereskedelmi kapcsolatokra vonatkozó 

tükörstatisztikák előállítását is. 

 

Felhasználási területe: fizetési mérleg statisztika, szolgáltatás-külkereskedelem statisztika, 

turizmus statisztika. 

 

Kapcsolat nemzetközi osztályozásokkal: 

CPC (Central Product Classification), GNS/W/120 (GATS egyezmény keretein belüli 

szolgáltatások listája). 

 

Felelős személy: 
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