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2006. évi … törvény 
 

a magyar gazdaság egyensúlyi felzárkózási programjáról  
 
 
 
Magyarország gazdasági felzárkózásának és az államháztartás középtávú egyensúlyának 
biztosítása érdekében, figyelemmel az Európai Közösséget létrehozó Szerződés, a Stabilitási 
és Növekedési Egyezmény, valamint a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről 
és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló, 1466/97/EK tanácsi rendelet 
előírásaira a Kormány középtávú gazdasági programot készít, és azt benyújtja az Európai 
Bizottság és Tanács részére. A középtávú gazdasági program és az éves költségvetés 
összhangjának megteremtése érdekében az Országgyűlés az alábbi törvényt alkotja: 
 

1. § 
 
A magyar gazdaság tartós növekedése és a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a 
költségvetési törvénynek meg kell felelnie az a) – e) pontokban foglalt követelményeknek: 
 
a) az államháztartási törvény 8. § (4) bekezdése szerint számított hiánymutatója a bruttó 

hazai termék (a továbbiakban: GDP) arányában 
2006-ban 4,7%, 
2007-ben 3,3%, 
2008-ban 1,9%; 

 
b) az államháztartási törvény 112. § (3) bekezdése szerint számított adósságmutatója a GDP 

arányában 
2006-ban 58,4%, 
2007-ben 57,9%, 
2008-ban 56,2%; 

 
c) a kormányzati szektornak az (1) bekezdésben hivatkozott hiánnyal összhangban lévő 

összes bevétele a GDP arányában 
 

2006-ban 42,5%, 
2007-ben 42,5%, 
2008-ban 41,7%; 

 
d) a kormányzati szektornak az (1) bekezdésben hivatkozott hiánnyal összhangban lévő 

összes kiadása a GDP arányában 
 

2006-ban 47,2%, 
2007-ben 45,8%, 
2008-ban 43,6%. 

 
e) A fenti mutatók számítása során a magánnyugdíjpénztárakat az államháztartás részeként 

kell kezelni. 
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2. § 

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) az alábbi 
37/A. §-sal egészül ki: 
 
„37/A. § (1) A Kormány az Országgyűlésnek beszámol a költségvetési egyenleg 
felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról 
szóló, 1466/97/EK számú tanácsi rendeletnek megfelelően elkészített középtávú gazdasági 
programjáról és az Európai Tanács azzal kapcsolatos véleményéről a vélemény kibocsátását 
követően. 
 
(2) A Kormány minden év április 30. napjáig tájékoztatja az Országgyűlést a költségvetési 
tervezés alapjául szolgáló középtávú, legalább három éves kitekintésű makrogazdasági és 
államháztartási pályáról, ami tartalmazza a gazdasági növekedésre és egyensúlyra, az 
államháztartás és a kormányzati szektor hiányára és adósságára vonatkozó feltételezéseket, 
valamint bemutatja a fontosabb előrejelző intézmények makrogazdasági prognózisait. 
 
(3) A Kormány minden év április 30. napjáig tájékoztatja az Országgyűlést a folyó évi 
makrogazdasági és államháztartási folyamatoknak a középtávú gazdasági programhoz 
viszonyított alakulásáról, és szükség esetén intézkedik az eltérések megszüntetéséről."  
 

3. § 
Átmeneti és záró rendelkezések 

 
(1) E törvény a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2006. május 1. napján lép hatályba. 
 
(2) Az Áht. e törvény 2. §-ával beiktatott 37/A. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott 
tájékoztatókat a Kormány az országgyűlési választások évében július 31. napjáig nyújtja be az 
Országgyűlésnek.  
 
(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság 2004. évi 
költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 1. 
§-a. 
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INDOKOLÁS 
 
Az Európai Unió alapszerződése előírja, hogy a tagállamoknak minden évben stabilitási vagy 
konvergencia programot kell készíteniük, amelyben bemutatják középtávú 
gazdaságpolitikájukat és a költségvetési pályájukat.   
 
A Stabilitási és Növekedési Egyezmény reformja során kiemelt hangsúlyt kapott a 
konvergencia programok teljesítésére vonatkozó nemzeti felelősség növelése. Ennek 
érdekében a megreformált Stabilitási és Növekedési Egyezmény javasolja az Országgyűlés 
szerepének növelését a programok készítésében és ellenőrzésében. Ezen programok 
legitimációjának és széles körű elfogadásának ösztönzése azért is fontos, mert a program 
középtávú jellegéből adódóan a program végrehajtása kormányciklusokon átnyúló feladat. 
 
Magyarország konvergencia programja a magyar gazdaság egyensúlyi felzárkózásának 
makrogazdasági céljait középtávon fogalmazza meg, így a 2005. decemberben benyújtott 
program a 2006. évi költségvetéssel összhangban álló 2006-2008 közötti makrogazdasági és 
költségvetési pályát tartalmazza. Az EU elvárásától függetlenül nemzeti érdek a konvergencia 
programban szereplő költségvetési pálya teljesítése. A konvergencia program az éves 
költségvetés középtávú keretét adja. A program Országgyűlés általi elfogadása növeli a 
magyar gazdaságpolitika hitelességét és kiszámíthatóságát.  
 
Magyarország minden évben december 1. napjáig elkészíti és benyújtja az Európai Bizottság 
részére a konvergencia program aktualizált változatát. A programok évközi felülvizsgálatára 
is van lehetőség. 
 
A törvényjavaslat szerint a Kormány évente beszámol a konvergencia programról. Tekintettel 
arra, hogy a program benyújtása és annak Európai Tanács általi vizsgálata időben jelentősen 
eltérhet, a törvényjavaslat nem határozza meg a beszámolás időpontját. 
 
A Kormány minden év április 30-ig bemutatja az Országgyűlésnek a gazdasági és 
államháztartási folyamatoknak a konvergencia programban rögzített pályához viszonyított 
alakulását, és szükség esetén intézkedéseket hoz az eltérések megszüntetésére.  
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