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Az Európai Uniós tagságból adódó jogszabályi követelményeknek megfelelve a 
tagállamok minden évben december 1-jéig aktualizált stabilitási, illetve az eurót még 
nem bevezetett tagállamok aktualizált konvergencia programot nyújtanak be a Tanács és 
a Bizottság részére. A magyar Kormány a Tanács felkérésére a hagyományos 
menetrenden kívül 2006. szeptember 1-jén is készített konvergencia programot. A 
szeptemberi program célja az volt, hogy bemutassa a 2006 júniusában beiktatott új 
Kormány középtávú gazdaságpolitikai elképzeléseit, különös tekintettel a magas 
költségvetési hiány csökkentésének módjára. 

A 2006 szeptemberében az Európai Bizottságnak benyújtott konvergencia programban 
megjelenített államháztartási pályát a Pénzügyminiszterek Tanácsa (Ecofin) 2006. 
október 10-i ülésén a túlzott hiány megszüntetéséhez megfelelőnek találta, és a 2006 
decemberében benyújtandó konvergencia programban az addig meghozandó 
intézkedések bemutatását kérte. 

A mostani aktualizált program gazdaságpolitikai céljai és költségvetési célkitűzései 
megegyeznek a szeptemberi programban találhatóval. Az aktualizált program célja 
elsősorban a szeptemberi programban ismertetett strukturális intézkedések 
előrehaladásának bemutatása. Ez a program a szeptemberi program benyújtása óta eltelt 
időszakban nyilvánosságra került makrogazdasági adatok és adatfelülvizsgálatok 
figyelembe vételével készült. A program a 2006 és 2010 közötti időszakra vonatkozó 
előrejelzéseket tartalmaz. 

A program tervezetét a Kormány megvitatta az Országos Érdekegyeztető Tanáccsal. Az 
aktualizált konvergencia program – amelyet a Kormány 2006. december 1-jei ülésén 
hagyott jóvá – az Országgyűlésnek benyújtott 2007. évi költségvetési törvénytervezet 
alapján készült. 

A program figyelembe vette az 1055/05 számú tanácsi rendelettel módosított 1466/97 
számú tanácsi rendeletben és a Tanács 2005. október 11-ei ülésén jóváhagyott ’Code of 
conduct’–ban előírt tartalmi és formai követelményeket. 

A konvergencia program összhangban van a Nemzeti Lisszaboni Akcióprogrammal (NAP), 
amelyben a Kormány a foglalkoztatás és a termelékenység élénkítése érdekében 
megvalósuló intézkedéseket foglalja össze, de nem foglalkozik a NAP-ban részletezett 
ágazat- és fejlesztéspolitikai intézkedések részletes bemutatásával, viszont azok hatásait 
figyelembe veszi a programban bemutatott makrogazdasági és költségvetési pályában. 
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1. A Kormány középtávú céljai 

 
1.1 A gazdaságpolitika főbb jellemzői 

A Kormány legfontosabb célja, hogy a gazdasági teljesítmény és az életkörülmények 
tartósan és gyors ütemben közelítsenek az Európai Unió átlagához. Ehhez olyan 
növekedés- és fejlesztésorientált gazdaságpolitikára van szükség, amely tartós 
államháztartási és külső egyensúlyon alapul. 

A belső és külső egyensúly helyreállítása azért elengedhetetlen, mert 

 kedvező reálgazdasági folyamatok mellett magas államháztartási és folyó fizetési 
mérleg hiány, valamint adósságállomány alakult ki; 

 a magyar népesség várható elöregedése megnöveli az államháztartás jövőbeli 
kiadásait, amit egyre kisebb számú adó- és járulékfizetőnek kellene fedeznie. Ezért 
olyan változtatásokat kell már rövid és középtávon végrehajtani, amelyekkel 
évtizedek múlva is finanszírozhatóak lesznek a nyugdíj-, egészségügyi és ápolási 
kiadások. 

Mindezekből következik az elkövetkező időszakra vonatkozó gazdasági stratégia két 
meghatározó vonása: 

 Az államháztartás minél gyorsabb konszolidálásához szükséges rövid távon ható 
fiskális lépések mellett, azokkal párhuzamosan a Kormány az állami működés egészét 
érintő, átfogó reformokkal kívánja megteremteni a valóban tartós egyensúly 
feltételeit. A tervezett intézkedések nemcsak a szabályozás változását jelentik, 
hanem a gazdasági és társadalmi szereplők gondolkodásmódjában is jelentős 
módosulást igényelnek, olyan fontos kérdésekben, mint az állam szerepének 
újraértékelése, a közösség és az egyén felelősségének meghatározása. Csak az 
állampolgári öngondoskodás arányának növekedése teremt lehetőséget arra, hogy az 
állam a mainál hatékonyabb és célzottabb eszközökkel, a legális munkavállalásra 
ösztönözve támogathassa a leszakadók felzárkóztatását, az esélykülönbségek érdemi 
mérséklését. 

 Nem lehet egyszerre jelentős egyensúlyjavítást és ugyanakkor az eddigiekhez 
hasonlóan magas növekedést elérni. Az egyensúly javítása átmeneti növekedési 
áldozattal és az infláció csökkenésének ideiglenes megszakadásával jár. Így a 
közeljövő gazdaságpolitikai pályája két, jellemzőiben eltérő szakaszra oszlik majd: 

o 2007-2008-ban megteremtődhetnek a tartós egyensúly szükséges feltételei: az 
államháztartási hiány nagyarányú csökkentése, az államadósság növekedésének 
megállítása, a külső egyensúly javítása. Eközben a gazdasági növekedés 2-3% 
közé mérséklődik. A lakosság reáljövedelme 2007-ben csökken, 2008-ban pedig 
már enyhén emelkedik. 

o 2009-től ismét tartóssá válhat a 4-5%-os ütemű gazdasági növekedés: 
erőteljesebben emelkednek a reáljövedelmek, érvényesül az emelkedő fejlesztési 
források egyre erőteljesebb gazdaságélénkítő hatása, és a reformok 
kibontakozásával megszilárdul az egyensúly. 

Az egyensúly helyreállítása mellett a gazdaságpolitika segíti a növekedési lehetőségek 
kihasználását, ösztönzi a magánszektor beruházási aktivitását, a következő években 
jelentősen bővülő uniós források hatékony felhasználását. 

A 2007-2013-as időszak fejlesztési elképzeléseit és az ezeket szolgáló programokat az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Stratégiai Terv (ÚMVFT) összegzi. Ezek legfontosabb célja – az Európai Unió Lisszaboni 
Stratégiájával összhangban – a tartós növekedés feltételeinek megteremtése és a 
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foglalkoztatás bővítése a magyar gazdaság lehetőségeinek mind teljesebb 
kihasználásával. 

Kiigazítás és egyensúly változás az előző évhez %-ban 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Bruttó hazai termék (GDP) 2,2 2,6 4,2 4,3 kb. 4,5 
      
Belföldi felhasználás 0,3 0,7 3,3 3,7 kb. 4 
  ebből:      
   Háztartások fogyasztása -0,8 0,0 1,8 2,7 kb. 3 
   Bruttó állóeszköz-felhalmozás 2,4 4,0 7,5 6,8 6 – 8 
      
Külkereskedelmi forgalom      
   Export (áruk és szolgáltatások) 10,6 9,7 9,4 9,3 8 – 10 
   Import (áruk és szolgáltatások) 8,1 7,5 8,6 8,9 8 – 10 
Egy főre jutó reáljövedelem -1,3 0,4 2,4 3,1 kb. 3,5 
Foglalkoztatottak száma 0,0 0,3 0,7 0,7 0,7 – 1 
Fogyasztói árszínvonal 6,2 3,3 3,0 2,8 2,5 – 3 
 a GDP %-ában 

Folyó fizetési mérleg hiánya 5,0 3,3 2,3 1,5 kb. 1 
Külső finanszírozási igény 3,6 1,7 0,1 -0,6 kb. -1,5 
Államháztartási egyenleg -6,8 -4,3 -3,2 -2,7 -2,2 
Elsődleges egyenleg -2,4 0,0 0,9 1,1 kb. 1,5 
Elsődleges kiadások EU-transzfer 
nélkül 

43,7 40,5 39,7 38,5 kb. 38 

Adó- és járulékbevétel 38,1 37,8 37,3 37,0 36,5 – 37 
Bruttó államadósság 70,1 71,3 69,3 67,5 65 – 66 

1.2 A fiskális konszolidáció fontosabb elemei 

A gyors kiigazítás időszakában párhuzamosan kerül sor a kiadások csökkentésére és a 
bevételek növelésére. A Kormány tisztában van azzal, hogy tartós költségvetési 
egyensúly csak a kiadási oldal strukturális átalakításával érhető el, de a gyors 
egyensúlyjavítás érdekében az időszak elején szükség volt az adó- és járulékterhek 
emelésére is. 

A kiadások GDP-hez viszonyított arányának csökkenését – a költségvetési fegyelem 
megszilárdítása mellett – több intézkedés szolgálja. Csökken a közszférában 
foglalkoztatottak létszáma, és a kifizethető bértömeg két évig a létszámcsökkenés 
hatásával korrigált 2006. évi szinten marad. Néhány terület kivételével (pl. nyugdíj, 
családtámogatás, szociális segélyek, állami elkötelezettségek, az uniós források 
felhasználását lehetővé tevő társfinanszírozás) 2007-ben nincs lehetőség a kiadások 
növekedésére.  

Ugyanakkor az adó- és járulékváltozások következtében 2007-ben több mint 1,5 
százalékponttal növekszik az adó- és járulékbevételek GDP-hez viszonyított aránya, de 
még így sem éri el az 1990-es évek végét jellemző, 39%-ot meghaladó mértéket. 2008-
tól az adó/GDP arány már fokozatosan mérséklődni fog. 

A változások az adórendszer valamennyi fontosabb elemét érintik, de jelentős részben az 
adó- és járulékalapok szélesítésén és az adóelkerülés lehetőségeinek szűkítésén keresztül 
növelik az államháztartás bevételeit. 

1.3 Az egyensúly fenntarthatóságát megalapozó reformok 

Az államháztartási hiány tartós csökkentése, illetve az egyensúlyi növekedést 
alátámasztó szint megőrzése érdekében a Kormány érdemi strukturális változásokat 
kezdeményezett az egészségügyben, valamint a nyugdíj- és oktatási rendszerben. Ezek a 
változások nemcsak az államháztartási hiánycélok elérését segítik a működési 
paraméterek módosításával, hanem az állam és a közszolgáltatások igénybe vevői közötti 
viszonyok megváltoztatásával, a közösségi és egyéni felelősség újragondolásával, a 
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közfeladatok – megfelelő állami kontroll melletti – hatékonyabb ellátásának 
ösztönzésével, valamint a közterhek befizetése iránti felelősség megerősítésével nem 
csupán gazdaság-, hanem társadalompolitikai fordulatot is hoznak: 

 Az egészségügyi reform alapja a biztosítási elv erőteljesebb érvényesítése, amely 
az eddig látszólag korlátlan közfelelősség és közfinanszírozás helyett egyértelművé 
teszi az egyén felelősségét. Emellett szükséges az egészségügyi szolgáltatások iránti, 
az egészségi állapot alapján nem indokolt kereslet korlátozása és az egészségügyi 
ellátórendszer működési hatékonyságának növelése is. 

 A nyugdíjrendszer fenntarthatóságának biztosítása érdekében az 1998-ban 
megkezdett reformot tovább kell folytatni. Első lépésként a korhatár alatti 
nyugdíjazás, valamint az egészségi állapothoz kötődő, illetve egyes munkakörökben 
eltöltött időhöz kapcsolódó korhatár alatti ellátástípusok feltételrendszerének 
szigorításáról döntött a Kormány. 

 Az oktatási reform a közoktatás átalakításával az alapkészségek erősítését, az 
esélyegyenlőség biztosítását, míg a felsőoktatás területén a képzés színvonalának 
javítását és a változó szerkezetű és nagyságú munkaerő-kereslethez való 
alkalmazkodás erősítését szolgálja.  

 Az önkormányzati reform célja az önkormányzati rendszer által nyújtott 
közszolgáltatások racionálisabb, olcsóbb és jobb minőségű megszervezése, az 
önkormányzati autonómia finanszírozási kereteinek erősítése. A közszolgáltatások 
átalakítása során racionális üzemméret alakul ki, a feladatellátás kistérségi és 
regionális szinten szerveződik. Követelmény, hogy a közszolgáltatásokhoz történő 
hozzáférés esélyei mind az állampolgárok, mind a vállalkozások számára javuljanak. 

 A közigazgatás átalakításának központi eleme a költséghatékonyság és a 
teljesítményelv következetes érvényesítése. A központi igazgatásban átláthatóbb, 
kevesebb szervezetből álló, kisebb létszámmal üzemeltethető struktúra kialakítása a 
feladat. Ennek első üteme a kormányzati struktúra 2006. évi átalakítása, a központi 
igazgatás létszámának csökkentése. Országos szinten mérséklődik a területi 
szervezetek szétaprózottsága, megszűnik a párhuzamos feladatellátás, a térségi és 
regionális feladatellátás ösztönzői erősödnek. 

Az előzőekben felsorolt átalakításokon túl a teljes közszférában létrejönnek a 
hatékonyabb munkavégzés feltételei (elektronikus közigazgatás, 
teljesítménykövetelmények érvényesítése a foglalkoztatásban és az 
illetményrendszereknél, a foglalkoztatotti létszám racionalizálása). Ezzel párhuzamosan a 
szociális körülményeket jobban figyelembe vevő módon alakulnak át az ártámogatási 
rendszerek (energia, közlekedés, gyógyszer), ami a társadalmi igazságosság erősítése 
mellett a költségvetés fenntarthatóságát is elősegíti. Uniós jogharmonizációs 
kötelezettséget is teljesítve 2007. július 1-jétől teljes körű villamosenergia-piaci 
liberalizáció valósul meg. 

A Kormány a szeptemberi programban bemutatott menetrendnek megfelelően 
előkészítette a strukturális reformlépések 2006-ra ütemezett elemeit (részletesen lásd a 
4. fejezetet és a 2. sz. mellékletet): 

 A gyógyszer-támogatási rendszer átalakítására a 2006. szeptemberi konvergencia 
programban bemutatott összes intézkedést tartalmazó törvényt az Országgyűlés 
elfogadta.  

 Az egészségügyi rendszerre vonatkozóan a szeptemberi programban ismertetett 
strukturális intézkedések megvalósításához szükséges törvényjavaslatokat a Kormány 
benyújtotta az Országgyűlésnek. 

 A nyugdíjrendszer átalakításával kapcsolatos, a szeptemberi programban jelzett 
intézkedéseket – az egyes foglalkoztatási csoportokhoz kapcsolódó kedvezményes 
nyugdíjjogosultság újraszabályozás kivételével – a Kormány kidolgozta és az erről 
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szóló törvényjavaslatokat benyújtotta az Országgyűlésnek, amely azokat részben már 
el is fogadta. 

 A közoktatás területén a szeptemberi konvergencia programban felsorolt 
intézkedések egy részét a már elfogadott közoktatási törvénymódosítás tartalmazza. 
A közoktatáshoz tartozó további intézkedésekről a benyújtott 2007. évi költségvetési 
törvényjavaslat rendelkezik. 

 A felsőoktatás területén a szeptemberi konvergencia programban bemutatott 
intézkedések közül a fejlesztési képzési hozzájárulás (tandíj) bevezetéséről a 
felsőoktatási törvény már elfogadott módosítása rendelkezik. A Kormány novemberi 
határozatában döntött az államilag finanszírozható hallgatói létszám fokozatos 
csökkentéséről. 

 A közigazgatás hatékonyságát növelő intézkedések egy részét megvalósító 
jogszabályokat a Kormány elfogadta (a minisztériumok számának és az ott 
foglalkoztatottak létszámának csökkentése). 

 Az önkormányzati feladatellátás és finanszírozás hatékonyabb működését szolgáló, 
szeptemberi programban bemutatott intézkedéseket a 2007. évi költségvetési 
törvényjavaslat tartalmazza. Az önkormányzati pénzügyi fegyelem erősítését célzó 
intézkedéseket az államháztartási törvény módosítása biztosítja. 

1.4 A gyors reálkonvergenciát biztosító tényezők: termelékenység és 
foglalkoztatás 

Az elmúlt évtizedben a magyar gazdaság gyors, a tőkeállományt megújító, korszerű 
iparágakat meghonosító átalakulása lehetővé tette a termelékenység dinamikus 
növekedését. A gazdaságpolitikának továbbra is egyik fő törekvése, hogy a felzárkózás 
folyamatossága érdekében segítse a további technológiai korszerűsítést, a 
versenyképesség növekedését. A Kormány változatlanul kiemelten kezeli a hazai 
vállalkozások fejlesztési kezdeményezéseinek és a működőtőke-beáramlásnak az uniós 
szabályozáshoz illeszkedő, testre szabott támogatási elemeket tartalmazó csomagokkal 
és egyablakos ügyintézéssel való ösztönzését. 

Az úthálózat-fejlesztési program a gyors logisztikai kapcsolatokat igénylő vállalkozások 
letelepedését és a munkaerő mobilitását növelheti. Az üzleti környezet javítását, az 
adminisztráció csökkentését szolgálja a dereguláció és a hatósági eljárások 
egyszerűsítése. A Kormány a hatékonyabb működtetés érdekében folytatja a 
privatizációt.  

A reálkonvergencia gyorsításához a termelékenységnek a fejlettebb országokénál 
gyorsabb növekedése mellett – figyelembe véve a nemzetközi összehasonlításban 
alacsony munkaerő-piaci aktivitást is – a foglalkoztatás növelése is elengedhetetlen. A 
nyugdíjrendszernek az idősebb korosztályok aktivitását ösztönző átalakítása és az 
igényeknek megfelelőbb képzési struktúrát kialakító, a képzési szintet növelő oktatási 
reform mellett a foglalkoztatás növekedésének esélyeit javítja többek között a 
szakképzés tartalmának és szerkezetének megújítása, a pályakezdő fiatalok és a 
munkanélkülivé vált 50 év feletti munkavállalók elhelyezkedését segítő ún. START 
Program, a kisgyermekes nők munkavállalását ösztönző intézkedések, továbbá a 
munkanélküli ellátás 2005. év végi átalakítása álláskeresési támogatássá. 

2. Makrogazdasági célok és prognózis 

A gazdasági stratégia hosszú távú célja a modernizáció, a gazdaság felzárkóztatása az 
EU-15-re jellemző jövedelmi szinthez, de rövid távon az egyensúly helyreállítása a 
legfontosabb feladat.  

A gazdaságpolitika arra törekszik, hogy a legkisebb növekedési áldozattal gyors fiskális 
kiigazítás valósuljon meg. A kiigazító lépésekkel és a reformok megindításával, az 
államháztartás hiánya 2009-re fenntartható mértékűre csökken, az államadósság GDP-
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hez mért szintjének növekedése megáll, majd mérséklődik. A belső egyensúly 
megteremtésével párhuzamosan a fizetési mérleg hiánya is jelentős mértékben 
mérséklődik. 2009-től a létrejövő egyensúlyt megőrizve a gazdaság és az 
életkörülmények tartós növekedésnek indulnak. A növekvő fejlesztési források és a 
kedvezőbbé váló finanszírozási lehetőségek egyre erőteljesebb gazdaságélénkítő 
hatásának érvényesülése, a foglalkoztatás, a reálbér és a reáljövedelmek növekedése 
fokozatosan érzékelhetővé válik. 

A legutóbbi időszak gazdasági folyamatai továbbra is azt mutatják, hogy a reálnövekedés 
szerkezete egészséges, alapvetően az export és a beruházások bővülése húzza a 
gazdaságot. A növekedés az idei évben várhatóan 4 százalék körül alakul annak ellenére, 
hogy a második félévben hatályba lépett egyensúlyjavító intézkedések némileg lassítják a 
növekedést. 

A szeptemberi konvergencia programban szereplő makrogazdasági pálya némileg 
megváltozott. Az előrejelzés felülvizsgálatát a nemzeti számla statisztikában történt 
jelentős módszertani változások, a gazdaság teljesítményében egyre nagyobb szerepet 
játszó EU transzferek időbeli lefutásának módosulása és az azóta eltelt időszakban 
megfigyelt gazdasági folyamatok együttesen indokolták. Ezen változásokat a program 
makrogazdasági pályája és a 2007. évi költségvetés figyelembe vette. 

 

A szeptemberi konvergencia programot követően a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az 
Eurostat, illetve az OECD előírásai (ajánlásai) alapján jelentősebb és több tételt érintő 
módszertani változást vezetett be a nemzeti számla (SNA) statisztikában. A módszertani 
változások a magyar nemzeti számlák EU harmonizációját szolgálják. 

A GDP számításának módszertanában történt legfontosabb változások: 

 a változatlan áras adatok előző évi árakon történő számítása az eddigi fix árbázis 
helyett (láncindexek bevezetése); 

 a kormányzati szektorban egyes tevékenységek közvetlen volumenmérése (oktatás, 
egészségügy); 

 a FISIM (a pénzügyi közvetítők közvetetten mért szolgáltatásainak díja) számítás 
továbbfejlesztése; 

 értékcsökkenés elszámolásának módosítása; 

 egyes illegális tevékenységek becslés alapján történő elszámolása a nemzeti 
számlákban; 

 a nemzetgazdaság külkereskedelmi áru- és szolgáltatásforgalmát érintő módszertani 
változások; 

 adatkorrekciók. 

A módszertani változások és az adatrevíziók együttes hatására a GDP folyó áras adatai és 
a volumenindexek idősorai 2000-2005 között jelentős mértékben módosultak. A 2005. 
évi folyó áras GDP közel 300 milliárd forinttal haladja meg a szeptemberi konvergencia 
programban szereplő értéket, aminek figyelembe vétele az előrejelzést is jelentős 
mértékben módosítja.  

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) is módosította a fizetési mérleg statisztikát: 2003-ig 
visszamenőleg átvezette a külkereskedelmi áru- és szolgáltatásforgalmat érintő KSH 
módszertani változásokat és adatrevíziókat az illegális tevékenységből eredő 
idegenforgalmi adatmódosítások kivételével. E változások 2005-ben több mint 500 millió 
euróval csökkentették a folyó fizetési mérleg hiányát. Továbbra is eltér az off-shore 
cégekkel kapcsolatos elszámolás a két intézmény statisztikáiban: a KSH a GDP 
számításoknál e cégek nettó exportját a termelési oldalról költségalapon számolja el, míg 
az MNB – e vállalatokat rezidensnek tekintve – a teljes forgalmat figyelembe veszi. 
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2.1 Külső feltételek 

A nemzetközi környezet hosszú távú előrejelzése a konvergencia programban az Európai 
Bizottság 2006. őszi prognózisát vette alapul. E szerint a világgazdaság 2006. évi 
robosztus növekedése 2007-2008 folyamán valamelyest gyengül, de továbbra is jelentős 
marad. Az Egyesült Államok gazdaságának jövő évtől kezdődő várható lassulását 
ellensúlyozza az ázsiai országok – elsősorban Kína – további markáns bővülése, és a 
japán konjunktúra stabilizálódása. A világgazdaság növekedése a 2006-osnál némiképp 
kisebb mértékben ugyan, de a továbbiakban is elősegíti a világkereskedelem bővülését. 

Az üzleti várakozásokat a különböző indikátorok eltérőképpen jelzik előre. A vegyes 
képet rajzoló felmérések is sejtetik, hogy a világgazdaságban, azon belül is az Európai 
Unióban egyaránt az eddigi növekedési trend lassulására lehet számítani. A program 
előrejelzése a Bizottság prognózisát veszi alapul, ami 2,8%-os növekedést jelez előre az 
idei, és 2,4%-ot az elkövetkező két évben. Az Európai Unión belül Németországban az 
ÁFA-kulcs emelése erősítheti 2007-ben a lassulást, de a munkaerőpiacon tapasztalt 
pozitív fejlemények és a vállalatok kiegyensúlyozott profitabilitása alapján a belső 
kereslet növekedése stabilnak mondható. A magyar export szempontjából egyre 
meghatározóbb új EU tagállamokban az előrejelzési horizont egészében tartósan 
magasabb növekedésre lehet számítani, mint a régi tagállamokban. 

2.2 Ciklikus folyamatok 

A GDP éves növekedési üteme 1997-től 2005-ig négy százalék fölött alakult, átlagosan 
4,5 százalék volt1. Ez azt eredményezte, hogy az aktuális kibocsátás szintje 1999-től a 
potenciális kibocsátás fölé került, azaz a kibocsátási rés pozitívvá vált, és ez a helyzet 
megmarad 2006-ig. Az egyensúlyjavító intézkedések hatására 2007-2008-ban az aktuális 
növekedés jelentősen lelassul, a kibocsátás szintje a potenciális kibocsátás alá süllyed. 
Az aktuális növekedési ütem 2009-től a 2007 előtt jellemző szintre emelkedik, de a 
tényleges kibocsátás szintje 2011-ig még nem éri el a potenciális kibocsátás szintjét, a 
kibocsátási rés enyhén negatív marad2. 

Ciklikus folyamatok 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
GDP 2005. évi áron 
(növekedési ütem, %)  4,2 4,0 2,2 2,6 4,2 4,3 kb. 4,5 
Potenciális GDP 
(növekedési ütem, %) 4,0 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 
  Tényezők:         
     Munka 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 
     Tőke 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 
     Teljes tényező 

termelékenység (TFP) 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 
Kibocsátási rés 1,3 1,2 -0,6 -1,8 -1,5 -1,0 kb. -0,5 

2.3 Külgazdaság 

Az exportpiacok keresletének előrejelzésekor a számítások a magyar export 
szempontjából meghatározó 10 fejlett és a legfontosabb öt kelet-európai ország 
importkeresletét veszik figyelembe. Ennek alapján Magyarország exportpiacai 2006-ban 
jelentősebb mértékben, 2007-2011 folyamán pedig közepes dinamikával bővülnek majd.  

                                    
1  Az új módszertan szerint a KSH jelentősen felfelé korrigálta a szeptemberi konvergencia programhoz 
felhasznált 2002. és 2003. évi adatokat. 
2  Az Európai Bizottság módszertani ajánlásának megfelelően a potenciális GDP becslése a Cobb-Douglas 
termelési függvény alapján készült. A számításoknál a makrogazdasági paraméterek aktuális értékeinek 2011-
ig terjedő előrejelzésére támaszkodtunk. A szeptemberi konvergencia programhoz képesti elhanyagolható 
mértékű eltéréseket a KSH korábbi évekre vonatkozó adatkorrekciója, illetve a 2005. évi árbázisra való áttérés 
okozta. 
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A növekedés fő húzóerejét a következő években a beruházások mellett továbbra is az 
exportnövekedés jelenti. Az export-előrejelzés alapvetően a külső kereslet prognózisán 
alapul. A magyar export növekedése évek óta meghaladja a magyar exportpiacok 
bővülését, de az ütemkülönbség a felzárkózás folyamatában hosszabb távon várhatóan 
csökkenni fog. Az EU-15 országok – különösen Németország – mellett a kivitelben az 
elmúlt években jelentősen növekedett az új tagországok és az Unión kívüli európai 
országok részesedése.  

 

Export volumen és az export piacok növekedése
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2.4 Foglalkoztatás 

A Kormány a következő 4-5 éves időszakban olyan foglalkoztatáspolitikát kíván 
megvalósítani, amely az aktív korú népesség munkavállalási hajlandóságának 
növelésével együtt bővíti a munkahelyek számát, valamint tovább javítja a képzettségi 
szerkezet és a munkaerő-kereslet illeszkedését. Ezeket a célokat segítik az idén életbe 
lépett intézkedések is. 

Az álláskeresés és a munkavállalás ösztönzésének, a munkaerő-piaci aktivitás 
megőrzésének egyik fontos eszköze a munkanélküli és a szociális ellátások 
munkavállalásra ellenösztönző hatásainak mérséklése. Ennek érdekében 2005 végén 
mind a munkanélküli ellátások rendszerét, mind az aktív korúak rendszeres szociális 
segélyezését jelentősen átalakította a Kormány. Az átalakítás eredményei az inaktivitás 
érzékelhető csökkenésében már ez évben megmutatkoznak.  

A gazdasági és társadalmi változásokhoz való alkalmazkodás segítése érdekében a 
Kormány fejleszteni kívánja az egész életen át tartó tanulás lehetőségeit. Cél az, hogy 
növekedjen a képzésben résztvevő felnőttek száma, és a képzési lehetőségek mindenki 
számára elérhetővé váljanak. A támogatott képzéseknél előnyben részesülnek az 
alacsony iskolai végzettségű és az idősebb munkavállalók. Az elmúlt egy év során több 
olyan program (pl.: a „Lépj egyet előre!” Program, vagy az idősek szakképzésben való 
részvételének támogatása) indult, amelyek ezt a szempontot érvényesítik. 

Emellett a Kormány a START Program keretében segíti a pályakezdő fiatalok 
elhelyezkedését is. Az elhelyezkedés megkönnyítése érdekében az állam – pályakezdő 
fiatalok foglalkoztatása esetén – az első két évben átvállalja a munkaadót terhelő 
közterhek egy részét. A kedvező tapasztalatok alapján 2007-től a program az alábbi 
elemekkel bővül:  
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 Az EU-forrásokból társfinanszírozott ’START Plusz’ program keretében a kisgyermek 
otthoni gondozását, vagy közeli hozzátartozó ápolását követően munkába álló 
személyek alkalmazása esetén a munkáltató a járulék egy részének a megfizetésétől 
mentesül. 

 Az EU-forrásokból társfinanszírozott ’START Extra’ program segítséget nyújt a 
munkavállaláshoz, a munkaerő-piaci visszatéréshez a tartósan munkanélkülieknek, 
akiknek életkoruk vagy alacsony iskolai végzettségük miatt nehezebb elhelyezkedniük. 
A munkáltató a járulék egy részének a megfizetésétől mentesül.  

A mikro-, kis- és középvállalkozói szektor fejlődése, versenyképessége és foglalkoztatási 
potenciálja növelése érdekében a Kormány a foglalkoztatáshoz kapcsolódó egy évig tartó 
teljes járulékmentességgel támogatja a 250 főnél kisebb létszámú szervezetek nettó 
létszámbővítését. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a létszámbővítés a 
legalább 3 hónapja nyilvántartott álláskeresők köréből valósuljon meg, és a munkáltató 
további egy évig vállalja a foglalkoztatást. A támogatás mintegy félmillió egyéni 
vállalkozót, 340 ezer működő társas vállalkozást és 60 ezer non-profit szervezetet 
érinthet. 

Szigorodik a munkaerő-kölcsönzés és a munkaügyi ellenőrzés is. 2006-tól a 
közbeszerzéseknél és a közpénzek odaítélésénél hangsúlyt kap a munkaügyi kapcsolatok 
rendezettsége. 

A gazdaság versenyképességének erősítéséhez és a munkaerő-piaci részvétel 
növeléséhez egyaránt szükséges, hogy a munkavállalók és a vállalkozások képesek 
legyenek megfelelni a változó gazdasági környezet és a folyamatos technológiai 
innováció támasztotta elvárásoknak, versenyképes és naprakész tudással 
rendelkezzenek. Ehhez olyan oktatási és képzési rendszer szükséges, amely szerkezetét 
és tartalmát tekintve egyaránt rugalmasan igazodik a gazdaság változó igényeihez.  

A munkaerő-piaci kereslet és kínálat jobb illeszkedését segíti a régió-specifikus szakmai 
képzések támogatása is. Ennek költséghatékony megvalósulását támogatja a térségi 
integrált szakképző központok (TISZK) létrehozása (jelenleg 16 darab), ami a 2007-2013 
közötti tervezési időszakban is folytatódik. 

A szakképzés tartalma és szerkezete megújul. Az új moduláris Országos Képzési 
Jegyzékben a szakképesítések száma jelentősen csökken, a kidolgozott programmodulok 
alapul szolgálnak az iskolarendszeren kívüli képzésekhez és a távoktatáshoz. 

2007-től az uniós források felhasználásával a Kormány folytatni kívánja a képzés-kínálat 
szerkezetének és intézményi struktúrájának átalakítását. A kormányzati struktúra 
átalakításával a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban létrejött a szakképzés és a 
felnőttképzés egységes irányítása, a munkaerő-piaci és szociális politikával szerves 
egységet alkotva. A pályaválasztási döntéseket megalapozó információs rendszer 
átalakítása segíti a képző intézmények munkaerő-piaci alkalmazkodását, a munkaerő-
piaci igényekre való aktív reagálását. 

2007-2008 között a költségvetési szektor létszáma csökken, és a versenyszférában is 
csak mérsékelt növekedés prognosztizálható. Az államháztartási hiány jelentős 
csökkentésének időszakában (2006-2008 között) a gazdaságpolitika a foglalkoztatás 
szinten tartását igyekszik elérni. Az időszak második felére – 2009-2011-re – a gazdasági 
növekedés gyorsulásával a már korábban említett intézkedések hatására 
megteremtődnek a foglalkoztatás növekedésének a feltételei. (E három év alatt a 15-64 
éves korosztály aktivitási rátája várhatóan a 2008. évi 62,3%-ról – majdnem két 
százalékponttal – 64%-ra bővül.) 
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Foglalkoztatási adatok változás %-ban 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Foglalkoztatottak száma 0,0 0,6 0,0 0,3 0,7 0,7 0,7 – 1 
Termelékenység növekedése 4,1 3,4 2,2 2,2 3,5 3,6 kb. 3,5 
Munkanélküliségi ráta,% 7,2 7,4 7,5 7,4 7,3 7,2 7 – 7,2 
Aktivitási arány, % 61,4 61,9 62,0 62,3 62,8 63,4 kb. 64 
GDP növekedése 4,2 4,0 2,2 2,6 4,2 4,3 kb. 4,5 

2.5 Jövedelempolitika, fogyasztás 

A kis nyitott magyar gazdaságban a külső versenyképesség fenntartásához a 
termelékenység változásával összhangban lévő bérnövekedésre van szükség. 2001-2003 
között a termelékenység növekedését jelentősen meghaladta a bérnövekedés. 2004-től 
kezdett újra összhangba kerülni a bér és a termelékenység növekedése, amit segített a 
költségvetési szférában alkalmazott visszafogott bérpolitika. A tartós egyensúlyi 
növekedéshez e politika folytatása szükséges. 

Összhangban az infláció mérséklődésével az Országos Érdekegyeztető Tanács 2006-ra a 
versenyszférára 4-5%-os bruttó átlagkereset növekedésben állapodott meg. Az eddigi 
adatok alapján az ajánlás jelentősen túlteljesül, az éves bérnövekedés ebben a szférában 
7-8%-os lesz. Így, a számítottnál magasabb infláció ellenére, 3-4%-os reálbér-
növekedés valósul meg. A költségvetési szférában a bruttó átlagkeresetek ennél kisebb 
mértékben, 5-6%-kal, az előirányzottnak megfelelően nőnek. Az év elején közel 10%-kal 
nőtt a kötelező minimálbér és júliustól életbe lépett a középfokú végzettségűek 
magasabb bérminimuma. 

Az elfogadott kiigazító intézkedések ebben az évben számottevően még nem 
befolyásolják a jövedelmet és a fogyasztást. A háztartások fogyasztása 2006-ban 2,5% 
körüli mértékben nő. 2007-ben a megemelt adó- és járulékkulcsok, az átmenetileg 
gyorsuló infláció, valamint a költségvetési szférában érvényesülő megtakarítások a 
reáljövedelem és fogyasztás csökkenését okozzák. 

A versenyszféra jövő évi béremelésére vonatkozó tárgyalások folyamatban vannak. A 
különböző intézkedésekre a vállalkozások és a háztartások legvalószínűbb reakcióját 
bemutató alappálya mellett a 3.6. alfejezetben olyan alternatív pályák is szerepelnek, 
amelyek a gazdasági szereplők eltérő viselkedésének hatását mutatják be a 
makrogazdasági és költségvetési pályára. Előzetes prognózis szerint az egy keresőre jutó 
reálbér mintegy 4%-kal, a háztartások fogyasztása kb. 1%-kal fog csökkenni 2007-ben 
2006-hoz képest.  

A vázolt gazdaságpolitikai pálya alapján 2008-tól a reáljövedelmek már nem csökkennek, 
a 2007-ben kialakuló, a 2000. évit közel 30%-kal meghaladó színvonal fenntartható lesz, 
és a fogyasztás az előző évi szinten alakul. 2009-2011-ben, amikor a gazdasági fejlődés 
visszatér a normális pályára és a GDP növekedése 4% felett lesz, a dinamikusabb 
bérnövekedés és mérsékelt infláció mellett a reálbérek és a fogyasztás évi 2-3%-kal 
emelkedhetnek. 

2.6 Beruházások 

A fejlett európai gazdaságokhoz mielőbbi felzárkózást biztosító gyors gazdasági 
növekedés csak a hazai tőkeállomány folyamatos bővülésével és megújulásával 
biztosítható. Magyarországon az FDI szerepe ebben igen fontos. Az egy főre jutó külföldi 
működőtőke-befektetéseket tekintve Magyarország vezető szerepet tölt be a kelet-
közép-európai régióban. A gazdaságpolitika alapvető célja nem változott: a magyar 
gazdaság tőkevonzó képességének további javítása, illetve a már megvalósult külföldi 
beruházások integrációjának elmélyítése továbbra is prioritást élvez. 

A vállalati szektorban a befektetési környezet továbbra is kedvező marad, ezt biztosítja a 
folyamatosan bővülő infrastruktúra, számos beruházás-ösztönző program, az 
adminisztráció egyszerűsítése, a piac igényeihez igazodó szakképzési rendszer kialakítása 
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és a konvergencia program megvalósítása nyomán várhatóan csökkenő kamatszint. 
Ugyanakkor az adózási környezet változása és a belső kereslet mérséklődése negatívan 
érinti a vállalatok beruházási hajlandóságát. 

Az intézkedések és az átmenetileg megugró infláció hatására a háztartások rendelkezésre 
álló jövedelme mérséklődni fog, így a beruházási célra rendelkezésre álló saját források is 
csökkennek. Ugyanakkor a lakáshiteleknél igénybe vehető adókedvezmény szigorítása 
megdrágíthatja a hitelfelvételt. Valószínűsíthető, hogy a lakosság beruházási aktivitása 
az elkövetkező években mérséklődik, 2009-től azonban a kedvezőbb jövedelmi kilátások 
és csökkenő finanszírozási költségek következtében a lakásépítési kedv ismét 
megélénkülhet. 

A nemzetgazdasági beruházásokon belül az elkövetkező években az infrastrukturális 
beruházások továbbra is jelentős szerepet játszanak. Az intenzív útépítések számos 
nagyberuházást vonzottak a kevésbé fejlett régiókba, jelentős mértékben hozzájárulva 
ezek felzárkóztatásához. Az állami infrastrukturális beruházások – részben az EU-
források felhasználásával – növekedni fognak, ugyanakkor más területeken a fiskális 
konszolidáció következtében az állami beruházások növelésére nem lesz lehetőség. 

Az úthálózat-fejlesztésen kívül számos nagyberuházási fejlesztés valósul meg a 2009-
2011 közötti időszakban, amelyek hosszú távon a felzárkózás ütemét gyorsítják és 
hozzájárulnak a foglalkoztatás bővüléséhez. Ilyenek a Magyarország logisztikai központtá 
válását elősegítő fejlesztések, a közlekedési infrastruktúra hiányzó kapcsolati elemeinek 
(iparvágányok, bekötő utak) megépítése, illetve korszerűsítése, regionális úthálózat, 
kikötők, dunai hajózóút fejlesztése, fő nemzetközi vasútvonalak korszerűsítése egészen 
az országhatárig, az agrárenergetika és a megújuló energiaforrások területén 
megvalósuló beruházások és az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése. A mezőgazdaság 
szerkezetváltását és a vidékfejlesztést szolgáló forrásoknak köszönhetően számos 
hátrányos helyzetű területen működő mikro- és kisvállalkozás is fejlesztési forrásokhoz 
juthat. 

2007-2008 között a korábbi éveket jellemző beruházási dinamika 2-4% körülire 
lassulhat, 2009-től kezdve azonban a növekvő uniós források felhasználásával egyre 
nagyobb szerepet játszó fejlesztéseknek és a várhatóan kedvezőbb belföldi 
kamatfeltételeknek köszönhetően újra növekedhet a beruházási hajlandóság. A 
beruházási hányad 2009-re eléri, 2011-ben már közel egy százalékponttal meghaladja a 
kohéziós országokra jellemző 25%-os GDP-arányos szintet. 

2.7 A növekedés összetevői 

A fiskális konszolidáció miatt 2006-2008 között a belföldi kereslet (belföldi felhasználás) 
növekedése erőteljesen lelassul. A nagyrészt 2007-ben ható intézkedések hatására a 
lakosság fogyasztása átmenetileg mérséklődni fog. A közösségi fogyasztás a Gripen 
beszerzés miatt 2006-ban még jelentősen növekszik, azt követően a takarékosabban 
működő közigazgatás következményeként már visszaesés prognosztizálható. A 
beruházások növekedése is elmarad az előző években tapasztalttól. 

Az alacsonyabb belföldi kereslet a vállalatokat expanzív exportpolitikára ösztönzi, így a 
korábbi éveket jellemző 10 százalék körüli exportdinamika is tartós maradhat. 
Ugyanakkor a gazdaság import-felhasználása a belső kereslet lassulásának köszönhetően 
az exporténál jóval alacsonyabb ütemben növekszik. Mindezek következtében a külső 
egyensúlyi mutatók várhatóan javulnak, és a külső finanszírozási igény 2009 végére 
fenntartható mértékűre mérséklődhet. 

2009-től a belföldi felhasználás valamennyi eleme növekedni fog. A növekedés 
szerkezete kedvező marad, az export mellett ismét a beruházási dinamika lehet a fő 
húzóerő, és a háztartások fogyasztása is folyamatosan bővül. Így az EU-források 
felhasználásával újra évi 4% felett bővülhet a gazdaság. 
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A GDP összetevői                                  változás az előző évhez %-ban 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Háztartások fogyasztása 3,8 2,4 -0,8 0,0 1,8 2,7  kb. 3 
Közösségi fogyasztás 0,2 2,6 -1,6 -3,3 1,6 1,6 1,5 - 2 
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 5,6 2,8 2,4 4,0 7,5 6,8 6 - 8 
   Belföldi felhasználás 1,4 2,0 0,3 0,7 3,3 3,7 kb. 4 
Kivitel (áruk és szolg.) 11,6 14,3 10,6 9,7 9,4 9,3 8 - 10 
  Összes kereslet 5,3 6,8 4,6 4,7 6,2 6,4 6 – 7 
Behozatal (áruk és szolg.) 6,8 11,1 8,1 7,5 8,6 8,9 8 - 10 
  GDP 4,2 4,0 2,2 2,6 4,2 4,3 kb. 4,5 

2.8 Külső egyensúly 

2007-től a csökkenő fogyasztás és a magas importigényű vállalati beruházások lassabb 
bővülése következtében a gazdaság import-felhasználásának növekedése mérséklődik. 
2006-2009 között az exportnál 1-3 százalékponttal lassabb importbővülés várható; 
2010-től az import növekedése megközelíti az exportét. 

A folyó fizetési mérlegben a korábbi évekhez hasonlóan folytatódik a reálgazdasági 
folyamatokból eredő egyensúlyjavulás; a szolgáltatások aktívumának növekedése 
várható. A külföldi tőke profitja várhatóan növekedni fog, amelynek egy részét újra 
befektetik Magyarországon. A jövőben a folyó fizetési mérleg hiányának alakulását az 
áruk és szolgáltatások egyenlegének változása határozza meg: 2007-ben már aktívum 
képződik az áruk és szolgáltatások forgalmában. 2008-tól az aktívum évente 0,5-1 
milliárd euróval nő; az áru- és szolgáltatásforgalom egyenlege 2005-höz képest 2009-re 
a GDP arányában 5 százalékponttal, míg 2011-re közel 6 százalékponttal emelkedik. A 
folyó fizetési mérleg hiánya GDP-arányosan az időszak elején erőteljesen, évente 
átlagosan 1-2 százalékponttal, míg 2009-től évi 0,5 százalékponttal mérséklődik. 

A növekvő EU-tőketranszferek következtében a finanszírozási szükséglet nagyobb 
mértékben csökken, mint a folyó mérleg hiánya. Az éves finanszírozási szükséglet a GDP 
százalékában a 2005. évi közel 6%-ról 2008-ra 2% alá mérséklődik; 2009-től a növekvő 
EU-transzferek már teljes egészében finanszírozhatják a folyó fizetési mérleg hiányát. A 
finanszírozás struktúrája is változik: az adóssággeneráló finanszírozás az állam 
finanszírozási szükségletének csökkenésével visszaszorul. Ezzel egyidejűleg a nem 
adóssággeneráló finanszírozás aránya nő, mértéke 2008-ban már meghaladhatja a 
finanszírozási szükségletet. Mindezek következtében az eladósodási folyamat megállhat, 
és 2008-tól csökkenhet az ország nettó külföldi adóssága. A nettó külföldi működőtőke-
befektetések mértéke a teljes időszakban a GDP 2,5-3,5%-a körül várható. 



 15

Külső finanszírozási igény a GDP %-ában 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Folyó fizetési mérleg hiánya 6,8 6,9 5,0  3,3  2,3  1,5  kb. 1  
Tőkemérleg EU-transzferekkel 0,8 0,8 1,4  1,6  2,2 2,1 kb. 2,5 
   ebből: EU-transzfer 0,6 0,7 1,3  1,5  2,1 2,0 kb. 2,5 
Külső finanszírozási igény 6,0   6,1 3,6  1,7  0,1 -0,6  kb. -1,5  
Adóssággeneráló finanszírozás* 1,9  2,7  0,7  -1,3 -3,1  -4,0  kb. -5 
Nem adóssággeneráló 
finanszírozás 

4,1  3,4  2,9  3,0  3,2  3,4  kb. 3,5  

ebből: nettó működőtőke 
befektetés 

4,2  3,6  2,6  2,6  2,9  3,1 kb. 3,5 

ebből: nettó visszaforgatott 
jövedelem 

 1,8 2,0  2,1  2,2  2,2  2,2 2 - 2,5 

*/egyéb tőke nélkül 

2.9 Infláció 

Magyarországon az infláció elmúlt időszakban bekövetkezett csökkenését több tényező 
okozta. Az összességében dezinflációsnak minősíthető külső és belső gazdasági 
folyamatok és a szigorú monetáris politika mellett szerepet játszottak a világpiaci 
áralakulástól és a költségszintektől mesterségesen elmaradó hatósági áremelkedések, 
valamint az indirekt adók csökkentése is.  

A 2006 második félévében bekövetkezett inflációs ütemnövekedés fő okai a költségvetési 
egyenleg javítását célzó intézkedések voltak. A pénzügyi egyensúly fenntartása 
érdekében 2006. szeptembertől a 15%-os ÁFA-kulcs 20%-ra emelkedett, ami sok 
élelmiszer, valamint több alapvető szolgáltatás árát növelte meg. Több hatósági áras 
szolgáltatásnál (pl. villamos energia, földgáz) részben a szükséges költség-felülvizsgálat, 
részben az ártámogatási rendszer átalakítása miatt emelkedtek vagy emelkednek a 
lakossági fogyasztói árak. Az elmúlt hónapok tényszámai alapján felülvizsgált prognózis 
szerint az infláció 2006 végére így 6,4% körülire nő, az éves átlagos ráta pedig 3,9% 
körül lehet. 

További kormányzati intézkedések (pl. az ártámogatás szűkítése a távolsági 
közlekedésben, gyógyszertámogatások szigorítása, lakossági gázár-támogatás 
átalakítása) döntően 2007-ben emelik a fogyasztói árszintet. Az infláció átmeneti 
gyorsulását a szigorú monetáris és fiskális politika mellett a lakossági fogyasztás, 
kereslet – és általában az aggregált kereslet – alakulása fékezi. A várható inflációt 
csökkenti a korábbinál erősebbnek feltételezett forint és alacsonyabb olajár hatása is. 
Mindezek együttes eredményeként 2007 első felében az infláció átmenetileg 7–8%-ra 
emelkedik, majd az év második felében határozottan mérséklődik, így az éves átlagos 
drágulási ütem 6-6,5% között prognosztizálható.  

A megerősödő hitelességű kormányzati politika, a termelékenységgel összhangban álló 
bérnövekedést biztosító jövedelempolitika, valamint az inflációs célkitűzés rendszerét 
alkalmazó monetáris politika eredményeként az inflációs várakozások moderáltak 
maradhatnak. Ennek eredményeként az infláció átmeneti gyorsulás után gyorsan 
csökken, és 2008-ban 3,3% körüli éves mértékre mérséklődik. Az új egyensúlyi helyzet 
megteremtésével párhuzamosan 2009-től az inflációs pálya az eredeti trendnek 
megfelelő és az inflációs célt teljesítő módon áll helyre.  

Infláció évi átlagos változás %-ban 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Fogyasztói árak 3,6 3,9 6,2 3,3 3,0 2,8 2,5–3 
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A liberalizáció és a piackonform szabályozási gyakorlat követelményei miatt a központi 
kormányzat közvetlen árbefolyásolási (és általában piacbefolyásolási) szerepe a 
következő években csökkenni fog, reguláció csak szűk körben – jellemzően a 
természetes monopóliumokra kiterjedően – marad fenn. Az energiaszektorban 2007-ben 
létrejönnek a teljes piacnyitás szervezeti és jogi feltételei. 

2.10 Monetáris és árfolyampolitika 

A jegybanktörvény értelmében a jegybank elsődleges feladata az árstabilitás elérése és 
fenntartása. A monetáris politika 2001 közepétől az inflációs célkövetés rendszerében 
működik, amit egy széles sávos rögzített árfolyamrendszer egészít ki, a forint árfolyama 
az euróval szemben +/- 15%-os sávban ingadozhat. Az árfolyamsáv korlátai mellett az 
inflációs célok – a tiszta inflációs célkitűzés esetéhez képest fokozott mértékben – csak a 
költségvetési politika támogatásával érhetők el. Az eszköztár lényegében harmonizált az 
Eurórendszer (Eurosystem) által alkalmazottal, azzal a különbséggel, hogy az MNB aktív 
helyett passzív oldali szabályozást alkalmaz. A magánszektor eladósodottsága nőtt, de a 
kamatcsatorna közvetlen hatását gyengíti az, hogy a hitelállomány túlnyomórészt 
devizahitelekkel bővül. A monetáris politika közvetett hatása az árfolyam és – egyre 
növekvő mértékben – az inflációs várakozások befolyásolásán keresztül érvényesül. A 
jegybank inflációs hitelessége az elmúlt években javult. 

A forint árfolyama az ingadozás sávjának kiszélesítését követően az elmúlt év őszéig – a 
2003. évi kilengésektől eltekintve – kifejezetten stabil volt. Ezt követően az árfolyam 
gyengülni kezdett, de rövid ideig tartó kivételektől eltekintve a forint továbbra is a sáv 
erős oldalán tartózkodott. Az utóbbi időszakban lezajlott folyamatnak külső és belső okai 
egyaránt vannak. A külső okok között említhető az, hogy az amerikai kamatemelések 
nyomán csökkent a kockázatvállalási hajlandóság, a nemzetközi befektetési környezet 
érzékenyebben reagál az egyes országokban érzékelhető egyensúlytalanságokra. A 
valuták árfolyamának változásában a nemzetközi fejlemények mellett egyre nagyobb 
súlyt kapott az illető ország gazdasági folyamatairól alkotott piaci vélekedés. A magyar 
gazdaság egyensúlyi helyzete – az államháztartás és a fizetési mérleg megnövekvő 
hiánya – negatív befektetői reakciókat váltott ki.  

 

A jegybanki alapkam at és a forint/euró árfolyam
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A helyzet korrekciója érdekében tett ez évi kormányzati intézkedések és a jövőre 
vonatkozó elgondolások konkretizálása, illetve az időközben foganatosított jegybanki 
lépések kedvező fordulatot eredményeztek a piaci megítélésben. Az MNB az inflációs 
kilátások kedvezőtlen alakulására, illetve a pénzügyi piacok hangulatának változására 
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reagálva júniustól októberig összesen 200 bázisponttal emelte az irányadó kamatot. A 
végrehajtott kamatemelések ellenére a hosszú lejáratú állampapír-piaci hozamok június 
végéhez képest csökkentek, azaz a lépések hozzájárultak a pénzpiaci helyzet 
stabilizálódásához. Az egyéves előretekintő reálkamat a kamatemelések ellenére is az 
elmúlt években jellemző szintek alatt maradt. Az őszi árfolyam-erősödés nyomán 
azonban részben korrigálódott a monetáris kondíciók tavalyi év második felében és az 
idei év első felében tapasztalt lazulása. A pozitív irányú tendenciát regionális hatások is 
erősítették. 

Az elmúlt évek kedvező dezinflációs fejleményei lehetővé tették, hogy az évenkénti 
inflációs célok helyett a Kormány és az MNB a 2007-2009-es időszakra a felzárkózó 
magyar gazdaság számára árstabilitással konzisztens 3%-os középtávú inflációs célt 
tűzzön ki. Az egyensúly helyreállítását célzó intézkedések hatására átmenetileg 
megnövekvő infláció mértéke 2008-ra már ismét közel kerülhet a középtávú célhoz a 
költségvetési hiány csökkenése és a megindult monetáris szigorítás nyomán. A 
középtávú inflációs célt a jegybank és a Kormány az ERM-II árfolyamrendszerbe történő 
belépéskor – amennyiben az inflációs konvergencia kritérium teljesítése azt szükségessé 
teszi – felülvizsgálja. Az ERM-II-be való belépés szükséges feltétele a költségvetési 
politika hitelességének helyreállítása, amit az árfolyamingadozás jelentős mérséklődése, 
valamint a forint- és devizahozamok közötti különbözet (felár) tartós mérséklődése jelez. 
Ehhez elengedhetetlen a 2007. évi költségvetési célok teljesülése, valamint a 
konvergencia programnak megfelelő 2008. évi költségvetés elfogadása. 

3. Államháztartás 

A szeptemberi programhoz hasonlóan a mostani program is a nyugdíjrendszer kötelező 
tőkefedezeti pillére nélkül mutatja be az államháztartási adatokat3. 

A nyugdíjreform hatása4 a GDP %-ában 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Az államháztartás egyenlegére 1,3 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 
A bruttó államadósságra 3,9 4,7 5,2 5,3 5,3 5,7 

3.1 Az államháztartás 2006. évi helyzete 

A 2006. évi költségvetési törvény alapján a kormányzati szektor ESA95 szerinti tervezett 
hiánya eredetileg a GDP 6,1%-ának (nyugdíjkorrekcióval 4,7%-ának) felelt meg. Ez a 
deficitcél nem tartalmazta a Gripen vadászgépek beszerzésének költségét, és azzal 
számolt, hogy 2006-tól az Eurostat szabályainak megfelelő PPP-konstrukcióban 
folytatódik az autópályák építése. 

Az év közepére azonban részben módszertani, elszámolás-technikai változások miatt, 
részben az államháztartásban az első félévben kirajzolódó folyamatok alapján 
elkerülhetetlenné vált a hiánycél felfelé módosítása. 

 Az Eurostatnak a katonai beszerzések elszámolására vonatkozó döntése, valamint a 
transzparencia növelése érdekében az autópálya-építések költségvetési körbe vonása 
együttesen a GDP kb. 1,5%-ának megfelelő kiadásnövekedést eredményezett. 

                                    
3 Az Eurostat 2004. szeptember 23-i állásfoglalása (Eurostat News Release 117/2004) alapján a tőkefedezeti 
pillér államháztartási körön belüli elszámolására 2007 tavaszáig van lehetőség az EDP Notifikációban. Ennek 
megfelelően a KSH 2007. áprilisáig, a 2007. évi első Notifikáció időpontjáig adja át az Eurostat részére a 
magánnyugdíjpénztárak nélkül számított kormányzati szektor nemzeti számláit a 2002-2006. évekre 
vonatkozóan. 

4 A szeptemberi konvergencia programban szereplő adatokhoz képest az eltérést részben a felfelé módosított 
folyó áras GDP hatása, részben a nyugdíjpénztárak befektetési politikájára vonatkozó szabályozás változása 
magyarázza. 
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 A módszertani változások hatásán túlmenően részben egyszeri hatások (árvízi 
védekezés költségei, iraki adósság elengedése, a helyi önkormányzatok hiányának 
átmeneti növekedése, stb.), részben egyes kiadások várható túllépése (kamat-, 
nyugdíj- és egészségügyi kiadások, a lakossági gázár-kompenzációra fordított 
kiadások, központi költségvetési szervek kiadásai, stb.) is a hiány növekedését 
valószínűsítették.  

A Kormány ezért júniusban azonnali egyenlegjavító intézkedésekről döntött és ezzel 
egyidejűleg a várható, ESA95 szerinti hiány prognózisát a GDP 10,1%-ára emelte.  

A kiadások visszafogása érdekében 

 határozat született az intézményi működési támogatások és egyes fejezeti kezelésű 
előirányzatok csökkentéséről (együttesen a GDP 0,2%-a);  

 kormányhatározat alapján sor kerül a központi szervek létszámcsökkentésére és 
szervezeti átalakítások végrehajtására (az intézkedésből megtakarítás a következő 
években várható); 

 a GDP 0,3%-ának megfelelő mértékű államháztartási tartalék elvonásra kerül; 

 az egészségügy területén a kiadások növekedésének visszafogását szolgálják a 
kórház-finanszírozás átalakítása érdekében meghozott intézkedések, javítja a 
gyógyszerkassza egyenlegét a támogatási csoportstruktúra átalakítása és a 
gyógyszer-gyártók befizetései. 

A kiadáscsökkentés mellett az új hiánycél elérését a bevételek emelése is segíti. A 2005-
ben meghirdetett ötéves adócsökkentési program elhalasztásra került, és az 
Országgyűlés által elfogadott új adó- és járulékszabályok már az idei utolsó negyedévben 
növelik az államháztartás bevételeit (a 15%-os ÁFA-kulcs és az egyszerűsített vállalkozói 
adó mértékének növekedése, a személyi jövedelemadózásban az adóalap szélesítése, a 
járulékmértékek növekedése, társas vállalkozásoknál különadó bevezetése, stb. – az 
adórendszer változásának részleteit az 1.sz. melléklet tartalmazza). 

A 2006. évi költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslat átvezeti az eredeti, 
pénzforgalmi előirányzatokon a kiadások várható változását, valamint az adó- és 
járuléktörvények változásának hatását. A pénzforgalmi hiányt a GDP mintegy 9,5%-ára 
növeli, hogy a költségvetés átvállalja az autópálya építések finanszírozására felvett 
hiteleket. Ez a tranzakció az eredményszemléletű hiányt nem érinti, mivel az autópálya 
építések költsége az ESA95 szerinti hiányban már korábban is megjelent. A 
törvénymódosítás következtében az uniós módszertan szerint számított deficit és az 
államháztartási törvény szerint számított pénzforgalmi hiány közötti eltérés jelentősen 
csökken.  

A kormányzati szektor 10,1%-os eredményszemléletű hiányához a Pénzügyminisztérium 
előrejelzése szerint a központi költségvetés, a társadalombiztosítás és az elkülönített 
állami pénzalapok együttes egyenlegében 2056 milliárd forint pénzforgalmi deficit 
tartozik. Az első tíz hónap alatt a hiány az éves prognózis 73,4%-át érte el. Bár az év 
végén esedékes adósságátvállalást figyelmen kívül hagyva a tízhavi deficit valamivel az 
időarányos mérték felett van, ennek értékelésénél figyelembe kell venni az adóbevételek 
befolyásának szezonális jellemzőit. Decemberben kerül sor a társasági adóbefizetések és 
az egyszerűsített vállalkozói adó befizetések adóévi várható fizetendő összeg szerinti 
kiegészítésére, emellett az év végi jutalomfizetések és forgalomnövekedés növelik az 
általános forgalmi adó, személyi jövedelemadó és járulékbefizetéseket. Éppen ezért a 
Pénzügyminisztérium prognózisa decemberre – az adósságátvállalást nem számítva – 
már csak minimális hiánynövekedéssel számol (az elmúlt években a decemberi egyenleg 
legtöbb esetben többletet mutatott).  
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3.2 A költségvetési konszolidáció fő irányai 

A 2006. évi hiány az egyenlegjavító intézkedések mellett is jelentősen meghaladja az 
erre az évre eredetileg előirányzott szintet. A Kormány ezért meghirdette az Új 
Egyensúly programját, amely az államháztartási hiány gyors csökkentése mellett 
strukturális reformokkal biztosítja az egyensúly tartós fennmaradását. Az új költségvetési 
pálya kialakítása során az alábbi követelmények és megfontolások érvényesültek: 

 a hiányt jelentős mértékben kell csökkenteni, 

 az egyenlegjavítás olyan mértékét és szerkezetét kell kialakítani, amely – bár 
szükségképpen lassítja a gazdasági növekedést – nem vezet gazdasági 
visszaeséshez, 

 a kiigazításnak orrnehéznek kell lennie (részben a magas induló szint miatt, részben a 
gazdaságpolitikai hitelesség visszaállítása érdekében), 

 bár az egyenlegjavításhoz a bevételek növelésére is szükség van, középtávon a 
kiigazításnak nagyobb mértékben kell érintenie az államháztartás kiadási oldalát. 

A fenti megfontolásokra figyelemmel a programidőszak két szakaszra osztható: 

 2007-2009 a gyors költségvetési konszolidáció évei, ami alatt végbemegy az 
államháztartási hiány gyors csökkentése, az államadósság növekedésének 
megállítása, majd mérséklése; 

 2009-től az egyensúly megszilárdításának évei következnek, folytatódik a hiány és az 
államadósság további, fokozatos csökkentése.  

A kormányzati szektor fő mutatói a GDP %-ában 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Változás 
2006-
2010 

2011 

Adó-, és 
járulékbevételek 

37,2 36,5 38,1 37,8 37,3 37,0 0,5 36,5-37 

Bevételek 42,2 41,9 43,1 43,0 43,4 42,8 0,9 43-43,5 

Kiadások 50,0 52,0 49,9 47,2 46,6 45,5 -6,5 45-45,5 

EU-transzferek 0,9 1,4 1,8 2,4 2,8 3,2 1,8 3,5-4 

Elsődleges kiadások EU-
transzferek nélkül 

45,0 46,7 43,7 40,5 39,7 38,5 -8,2 kb. 38 

Egyenleg -7,8 -10,1 -6,8 -4,3 -3,2 -2,7 7,4 -2,2 

Elsődleges egyenleg -3,7 -6,2 -2,4 0,0 0,9 1,1 7,3 kb. 1,5 

Bruttó államadósság 61,7 67,5 70,1 71,3 69,3 67,5 0 65-66 

 

A szeptemberi konvergencia programhoz képest jelentősen módosultak a GDP 
százalékában kifejezett mutatók. Ez azonban elsősorban azzal függ össze, hogy az 
aktualizált makrogazdasági prognózisban – nagyrészt módszertani okokból (lásd keretes 
írás a 8. oldalon) – a folyó áron számított GDP értékek a korábbinál nagyobbak. A felfelé 
módosított folyó áras GDP-hez viszonyítva kisebb a bevételek és a kiadások aránya, 
mérsékeltebb a centralizációs hányad változása és erőteljesebben csökken a kiadás/GDP 
arány.  

 

A kiigazító intézkedések 2007-ben a hiány 3,3 százalékpontos csökkenését 
eredményezik, amit 2008-ban további 2,5 százalékpontos, majd 2009-ben 1,1 
százalékpontos egyenlegjavulás követ. Az Európai Unió szabályai szerinti túlzott hiány – 
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figyelembe véve a részleges nyugdíjkorrekció lehetőségét – ezen a költségvetési pályán 
2009-ben szüntethető meg.  

A deficit csökkentését a túlzott hiány megszüntetését követően is folytatni kell, a 
Stabilitási és Növekedési Egyezménnyel összhangban meghatározott országspecifikus 
középtávú cél (Magyarország esetében 0,5 százalék körüli deficit) eléréséig. A 2009-et 
követő években az államháztartás hiánya évente 0,5 százalékponttal tovább mérséklődik. 

2007-től a deficit és az elsődleges egyenleg javulása következtében lelassul a bruttó 
államadósság GDP-hez viszonyított arányának növekedése, majd 2008 után a már 
érzékelhető többletet mutató elsődleges egyenleg mellett az adósságráta trendje 
megfordul és az államadósság/GDP arány tartósan csökken. 

A kiigazításban 2007-ben jelentős szerepe van a bevétel/GDP arány növelésének. Az 
adó- és járulékváltozások következtében jövőre több mint 1,5 százalékponttal növekszik 
az adó- és járulékbevételek GDP-hez viszonyított aránya, de még így sem éri el az 1990-
es évek végét jellemző, 39%-ot meghaladó mértéket.  2008-tól az adó/GDP arány már 
fokozatosan mérséklődni fog. 

A kiigazító intézkedések a bevételeknél erőteljesebben érintik az államháztartás kiadási 
oldalát. A költségvetés bevételeit és kiadásait egyaránt megnövelő várható EU-
transzferek nélkül a GDP-arányos elsődleges kiadások 2010-ig több mint 8 
százalékponttal csökkennek. A kiadás-visszafogás mértéke 2007-ben 1,4 százalékponttal 
meghaladja az adó- és járulékbevételek növekedésének mértékét. A programidőszak 
további éveiben a hiány további mérséklődését kizárólag a kiadáscsökkentés biztosítja. 

3.3 A 2007. évi költségvetés 

Az Országgyűlésnek benyújtott 2007. évi költségvetési törvényjavaslat a szeptemberi 
konvergencia programban ismertetett intézkedések szerint, az abban kitűzött fiskális 
pályával összhangban készült. Jelentős előrelépés a korábbi évek gyakorlatával szemben, 
hogy a költségvetés a 2007. évi előirányzatok mellett 2010-ig tartó tájékoztató jellegű 
kitekintést is tartalmaz: cím (gyakran alcím) részletezettséggel nominális értékben 
mutatja be e középtávú terveket, éves bontásban. A törvényjavaslat normaszövege 
tartalmazza a 2007-2010. évekre vonatkozó ESA95 szerinti GDP-arányos elsődleges 
egyenleg-követelményt. Ezzel a 2007. évi költségvetési törvény rögzíti a középtávú 
költségvetési mozgásteret. 

A kormányzati szektor hiánya 2007-ben a GDP 6,8%-a lehet. Az elsődleges egyenleg 
2007-ben a teljes egyenlegnél fél százalékponttal erőteljesebben – 3,8 százalékponttal – 
javul, majd 2008-ban az elsődleges hiány megszűnik. 2010-re a kormányzati szektor 
elsődleges egyenlegének többlete némileg már meghaladja a GDP 1%-át. 

A 2007. évi előirányzatok kialakításánál a következő szempontok érvényesültek. 

 Egyes területeken az egyensúly helyreállításának időszakában is szükséges az állami 
kiadások növekedése: 

ο a nyugdíjkiadások, családtámogatások, szociális segélyek a törvényeknek 
megfelelően emelkednek. Összességében ezek a kiadások nominálisan több mint 
6%-kal nagyobbak a 2006. évi szintnél; 

ο a növekvő EU-transzfereknek köszönhetően emelkedhetnek az EU-
támogatásokból megvalósított kiadások. A költségvetés biztosítja az uniós pénzek 
felhasználását lehetővé tevő társfinanszírozást; 

ο megjelennek az előirányzatokban a felsőoktatási törvényből adódó többletek, a 
megkötött szerződéssel rendelkező PPP beruházások rendelkezésre állási díjai, 
növekszik a beruházás-ösztönzési célelőirányzat; 

ο a vasutak közszolgálati tevékenységének finanszírozására rendelkezésre álló 
források – feltételezve az átalakítást – a jelenlegi, a GDP 0,2%-ának megfelelő 
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szintről a GDP 0,4%-ára emelkednek. Emellett 2007-ben a GDP 0,4%-át jelentő 
(majd 2008-ban további 0,1% mértékű) egyszeri tőkejuttatásra is sor kerül; 

ο a GDP-hez viszonyítva fél százalékponttal nőnek a kamatkiadások. 

 A kiadások GDP-arányos csökkenését – esetenként nominális mérséklődését – 
eredményezi: 

ο a gáz- és távhő-támogatási rendszer átalakítása: 2007-től szociális rászorultsági 
alapú kompenzáció kerül bevezetésre. Az előirányzat nominális mérséklődést, a 
GDP arányában 0,2 százalékpont csökkenést tartalmaz; 

ο a gyógyszertámogatási rendszer átalakítása. A gyógyszertámogatásra fordított 
kiadások nominálisan is mérséklődnek, a GDP arányában 0,2 százalékponttal 
csökkennek; 

ο a gyógyító-megelőző ellátások GDP-arányos kiadásai a 2006. évi várható 
teljesítéshez képest 0,2 százalékponttal mérséklődnek; 

ο a tömegközlekedéshez kapcsolódó fogyasztói árkiegészítés kiadásai a 2006. évi 
várható szinten maradnak. Ennek megvalósulását segíti, hogy 2006 közepétől a 
korábbi százalékos támogatást fix összegű támogatás váltotta fel; 

ο a budapesti tömegközlekedés folyó finanszírozása az idei megemelt, a valóságos 
költségeket elismerő szinten marad 2007-ben; 

ο a többi terület kiadásai a 2006. évi – báziskorrekcióval csökkentett – 
előirányzatok szintjén maradnak. A korrekcióban érvényesül a 70 milliárd forintos 
(a GDP 0,3%-a) államháztartási tartalék elvonása, a 42 milliárd forintos (a GDP 
0,2%-a) zárolás, a 2006. évi egyszeri feladatok (választások, stb.) költségeinek 
elvonása, valamint a központi és az önkormányzati területen végrehajtott 
létszámcsökkentés hatása; 

ο 2007-ben nem emelkedik a köztisztviselői illetményalap, nem változik a 
közalkalmazotti bértábla és pótlékalap; 

A 2006-2007. évi létszámcsökkentés finanszírozásához szükséges felmentési illetmények 
és végkielégítések túlnyomó része 2007-ben, kisebb része 2008-ban kerül kifizetésre. 
Ennek fedezetét céltartalék biztosítja. 

A 2007. évi költségvetés összesen 225 milliárd forint (a GDP 0,9%-a) tartalékot 
tartalmaz. Az előre nem látható kiadások fedezetére szolgáló általános tartalék és a 
létszámcsökkentések költségeit biztosító céltartalék mellett további, összesen közel 130 
milliárd forint (a GDP 0,5%-a) ún. egyensúlyi tartalék segíti a hiánycél biztonságos 
betartását (79,6 milliárd forint a tárcák által kötelezően megképzett fejezeti egyensúlyi 
tartalék és 50 milliárd forint a központi egyensúlyi tartalék). A költségvetési törvény 
kimondja, hogy az egyensúlyi tartalékok felhasználását a Kormány – a fejezetek 
negyedévente kötelező jelentése alapján – csak akkor engedélyezi, ha a fejezeti kiadások 
és bevételek, valamint az államháztartási folyamatok egyaránt a tervezettnek 
megfelelően alakulnak. Emellett a törvény 2007-re is előírja, hogy nem csökkenhet a 
költségvetési szervek előző évekről megmaradt, fel nem használt előirányzatainak 
állománya. A maradványok felhasználását csak a Kormány engedélyezheti. 

3.4 Az államháztartás kiadásainak alakulása 

A programidőszak kiemelt feladata a kormányzati szektor kiadási oldalának szűkítése. 
2006 és 2010 között a GDP-arányos elsődleges kiadásoknak (az EU-transzferek nélkül) 
mintegy 8 százalékponttal kell mérséklődniük, és a kiadások visszafogása 2011-ben is 
folytatódik. A biztonságos megvalósításhoz a 4. fejezetben részletesen bemutatott átfogó 
reformok mellett a költségvetési fegyelem megerősítése is elengedhetetlen. Az 
előirányzatok feletti, a korábbinál szigorúbb ellenőrzést új költségvetési szabályok 
biztosítják. Az egyensúlyi tartalékok és a negyedéves beszámolás mellett a költségvetési 
mozgástér beszűkülésének elkerülése érdekében az államháztartási törvény 
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Országgyűlés előtt lévő módosítása szabályozza a hosszú távú állami 
kötelezettségvállalások – különös tekintettel a köz- és magánszféra együttműködésén 
alapuló projektekre – engedélyezésének, vállalásának és nyilvántartásának rendjét. 
Eszerint a tárgyéven túli kötelezettségekből adódó éves kifizetések nem haladhatják meg 
a költségvetési törvényben meghatározott felső korlátot. A költségvetési törvényjavaslat, 
illetve a zárszámadási törvényjavaslat benyújtásakor a Kormány köteles tájékoztatni az 
Országgyűlést a hosszú távú kötelezettségvállalások állományáról fejezetek és a várható 
kifizetések éve szerinti bontásban. A költségvetési fegyelem megszilárdítása mellett a 
kiadás/GDP arány csökkenését a következő intézkedések támasztják alá: 

 csökken a közszférában foglalkoztatottak létszáma. A központi költségvetési 
szerveknél elhatározott létszámcsökkentés és szervezeti átalakítások (összevonások, 
illetve feleslegesnek ítélt feladat esetén megszüntetés) mellett a helyi 
önkormányzatok kistérségi és regionális együttműködését, feladataik kisebb 
létszámmal, kisebb költséggel és nagyobb hatékonysággal történő ellátását pénzügyi 
eszközökkel ösztönzi a Kormány; 

 2007-től rugalmasabb bérszabályozás kerül bevezetésre, ami lehetővé teszi a 
teljesítményösztönzés erősítését is. A közszférában kifizetett bértömeg a következő 
két évben lényegében a létszámcsökkentés hatásával korrigált 2006. évi szintnek 
felel meg. 2009-től a közszféra bérei már emelkedhetnek, de az egyensúlyi 
követelményeket szem előtt tartva, a GDP-nél kisebb mértékben; 

 a végkielégítések túlnyomó része 2007-ben kerül kifizetésre, ezért a GDP-arányos 
bértömeg 2007-ben még csak kb. 0,5 százalékponttal mérséklődik. 2008-ban, amikor 
már nominálisan is effektív megtakarítás várható, a bérekre (és járulékaira) fordított 
kiadások közel 1 százalékponttal csökkenhetnek a GDP-hez mérve. A következő 
három évben összességében további, 0,5 százalékpontot meghaladó megtakarításra 
lehet számítani; 

 a szervezeti intézkedések és a strukturális reformok az intézményrendszer 
jelenleginél takarékosabb működését eredményezik. Az átalakuló intézményrendszer 
áru- és szolgáltatásvásárlásra fordított kiadásai nominálisan is mérséklődnek, a GDP 
arányában kb. 1,5 százalékponttal csökkennek a következő két év folyamán. 2009-től 
az áru- és szolgáltatásvásárlásra fordított kiadások reálértékének megőrzése is a GDP 
arányában évi kb. 0,2 százalékpont megtakarítást biztosít. 

Összességében a közszféra folyó működési kiadásai (bérek, járulékok, dologi kiadások) a 
2006. évi 19%-ról 2010-ig közel 4 százalékponttal, a GDP 15,2%-ára mérséklődnek, és 
2010 után is a GDP-től elmaradva növekedhetnek.  

A közszféra folyó működési kiadásai a GDP %-ában 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Bérkiadások és járulékai 12,6 12,0 11,4 10,5 10,2 10,0 kb. 9,8 
Áruk és szolgáltatások 
vásárlása 

6,4 7,0 6,0 5,6 5,4 5,2 kb. 5 

 Változik az ártámogatások rendszere (részletesen lásd 4. fejezet): 

ο a gázár támogatásokra fordított kiadásoknál megvalósul a szociális alapú 
támogatásra való áttérés; 

ο a gyógyszertámogatásra fordított kiadások növekedését mérsékli a generikus 
program folytatása, a támogatási rendszer átalakítása, a támogatott gyógyszerek 
iránti indokolatlan kereslet visszaszorítása; 

ο átalakul a tömegközlekedéshez nyújtott támogatások rendszere. 

 A piaci termelőktől a háztartások részére vásárolt természetbeni juttatások GDP-
arányos kiadásaiban 2010-ig elérhető 1 százalékpont megtakarítás döntő hányadát az 
ártámogatások átalakítása eredményezi. 
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 A pénzbeni társadalmi juttatások csaknem 90%-át kitevő nyugdíjkiadások, 
családtámogatások, szociális segélyek a törvényeknek megfelelően emelkednek. 
Összességében a pénzbeni társadalmi juttatások 2008-ig a GDP-hez viszonyítva csak 
minimálisan – évente egy-egy tized százalékponttal – mérséklődnek, 2009-től 
azonban – miután a gyorsuló növekedés nyomán a nominális GDP nagyobb 
mértékben nő, mint az infláció, amelyet a nyugdíjak kivételével a juttatások követnek 
–, a már növekvő GDP-hez mérve évente mintegy 0,5 százalékpont csökkenésre lehet 
számítani. 

 Átalakul a tömegközlekedés támogatása. A vasút reformjával egyidejűleg az állam a 
szolgáltatás tényleges költségeihez igazítja a támogatás összegét, és ezzel hosszú 
távon önfinanszírozóvá teszi a vasúti személyszállítást. 2006-tól a fővárosi 
közlekedési vállalat támogatása elismeri a valóságos költségeket, de korlátozza a 
jövőbeni támogatási igényeket. 

 A költségvetés biztosítja a növekvő EU-transzferekhez kapcsolódó hazai 
társfinanszírozást. A társfinanszírozás GDP-hez viszonyított aránya 2005-ről 2006-ra 
a források növekvő felhasználása miatt 0,4%-ról közel 0,8%-ra emelkedik. 2009-ig 
lényegében ezen a szinten marad, mert a 2007-től megnyíló forrásokra vonatkozó 
szabályok alapján a társfinanszírozási arány mérséklődik. A Kormány a csatlakozás 
után rendelkezésre álló, 2006-ig még fel nem használt európai uniós források teljes 
összegének kifizetésével és a 2007-től, az új pénzügyi perspektíva keretében 
megnyíló támogatások fokozatos felhasználásával számol. A 2007-től rendelkezésre 
álló forrásoknál a kedvezményezetteknek kifizetett közpénzeken belül a strukturális 
támogatások esetén 85% közösségi forrás – 15% államháztartási forrás, a 
vidékfejlesztési támogatások esetén 80% közösségi forrás – 20% államháztartási 
forrás-aránnyal számol a konvergencia program. 

 Hosszabb távon az állami beruházásoknak a gazdasági növekedést, felzárkózást 
segítő szerepe miatt a kiigazítás nem valósulhat meg a beruházások visszafogásán 
keresztül. Bár a kormányzati szektor beruházásai az idei kiugró mértékkel 
összehasonlítva mérséklődni fognak, de a programidőszak utolsó éveiben a 
beruházás/GDP arány kb. 4%-ot érhet el. 

3.5 Az államháztartás bevételeinek alakulása 

Az egyensúly gyors megteremtése érdekében a kiadások csökkentése mellett a 
programidőszak elején a bevételek növelésére, az adóterhelés átmeneti emelésére is 
szükség van. Az elfogadott adó- és járulékváltozások 2007-ben az adócentralizáció több 
mint 1,5 százalékpontos növekedését eredményezik a 2006-ban lecsökkent szinthez 
képest. 

Az életbe lépett változások az adórendszer valamennyi fontosabb elemét érintik, de 
jelentős részben az adó- és járulékalapok szélesítésén és az adóelkerülés lehetőségeinek 
szűkítésén keresztül növelik az államháztartás bevételeit (az adórendszer változásának 
részleteit az 1. sz. melléklet tartalmazza): 

 főszabályként a minimálbér kétszeresére emelkedik a minimum járulékalap (a kivétel 
lehetőségét az adóhatósághoz történő bejelentés biztosítja a bizonyíthatóan 
kevesebbet keresők esetében); 

 a társasági adózásban bevezetésre került az elvárt adó; 

 a személyi jövedelemadózásban szűkül az adókedvezmények és az adómentes 
juttatások köre. 

A változások másik része az igazságos közteherviselés elvének jobb érvényesítését 
szolgálja: 

 az általános adófizetési kötelezettséget meghaladó közteherviselésre képes adófizetők 
esetében a szolidaritásra alapozva különadó-fizetési kötelezettség terheli mind a 
magánszemélyeket, mind a társas vállalkozásokat; 
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 a kamat- és a tőzsdei árfolyamnyereség-adó közelíti a tőke- és munkajövedelmek 
terheit; 

 az egyszerűsített vállalkozói adó mértékének emelése közelíti a különböző formában 
megszerzett jövedelmek adóterhelését. 

A jövedéki adó változásai az uniós jogharmonizációt szolgálják. Emellett az 
államháztartás egyensúlyának javítása érdekében 

 a 15%-os ÁFA-kulcs 20%-ra nőtt; 

 emelkedtek az egyéni járulékok. 

A bevételnövelő intézkedések mellett a kormányprogrammal összhangban a szabályozás 
az adórendszeren keresztül is ösztönzi a foglalkoztatás növelését a kis- és 
középvállalkozói szektorban, valamint a hátrányos helyzetű térségekben. 

Az Országgyűlés által már elfogadott változásokon kívül a Kormány döntött az 
ingatlanadó 2008. évi bevezetéséről. Mivel a szabályozás részleteiről egyelőre még nincs 
döntés, az ebből származó bevétel nem szerepel a bevételi számítások között, hanem a 
hiánycélok megvalósításának biztonsági tartalékát növeli. 

A következő táblázat az adó- és járulékbevételek GDP-hez viszonyított arányának, illetve 
belső szerkezetének alakulását mutatja, az adórendszer változatlanságát feltételezve. Az 
export- és beruházás-vezérelt gazdasági növekedés mellett 2008-tól már némileg 
mérséklődik a bevétel/GDP-arány. Az adó- és járulékbevételek ennél nagyobb mértékű 
csökkentését a hiánycél veszélyeztetése nélkül kizárólag a kiadások tervezettnél 
erőteljesebb visszafogása teheti lehetővé. Az adószint változatlansága mellett a Kormány 
szükségesnek tartja az adórendszer jelenleginél egyszerűbbé, áttekinthetőbbé, 
igazságosabbá tételét, amely így jobban szolgálja a növekedést, a foglalkoztatás-bővítést 
és a versenyképesség javítását. 

Adó- és járulékbevételek* a GDP %-ában 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Adóbevételek 24,6 24,1 25,0 25,0 24,6 24,5 24-24,5 
     ebből:        
    Termelési és importadók 15,5 14,8 14,9 14,7 14,3 14,1 kb. 14 
    Jövedelem és vagyonadók 9,0 9,2 10,0 10,2 10,3 10,4 10-10,5 
    Tőkejövedelem adó 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 kb. 0,1 
Társadalombiztosítási 
hozzájárulások 

12,6 12,4 13,1 12,9 12,6 12,5 kb. 12,5 

Adó- és járulékbevételek 
összesen 

37,2 36,5 38,1 37,8 37,3 37,0 36,5-37 

*Az összesen adatok kerekítés miatt eltérhetnek a részadatok összegétől 

Magyarországon – hasonlóan az új tagállamok átlagához – európai összehasonlításban 
relatíve magas a forgalomhoz kapcsolódó adók aránya. A termelési és importadók 
jelenlegi, 60%-ot meghaladó részesedése az összes adóbevételen belül mintegy 10 
százalékponttal nagyobb a régi tagországokat átlagosan jellemző mértéknél. A következő 
években az adóbevételek belső arányai – a szabályváltozások hatásai mellett – a 
makrogazdasági pályával összhangban változnak.   

3.6 Alternatív költségvetési pályák 

A makrogazdasági pálya legnagyobb bizonytalanságát a gazdaság szereplőinek 
viselkedése jelenti: nagyon nehéz megítélni, hogy az egyensúlyjavító intézkedésekre az 
egyes jövedelemtulajdonosok hogyan reagálnak. A konvergencia programot célszerű a 
legnagyobb biztonsággal elérhető növekedési pályára alapozni, de ettől eltérő 
makrogazdasági pályákra is készültek számítások. Az első két változat a külső feltételek 
változatlansága mellett azt vizsgálja, hogy a belföldi szereplők alappályától eltérő 
megtakarítási/felhalmozási viselkedése esetén milyen növekedési és államháztartási 
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pályák adódnak. A harmadik változat azt feltételezi, hogy a külkereskedelmi partnerek 
teljesítménye a 2007-2009 közötti időszakban az alappályához képest kedvezőtlenebbül 
alakul, és ennek hatását mutatja be a növekedésre és az államháztartás hiányára. 

Kedvezőbb belföldi kereslet – magasabb növekedés 

A legtöbb hazai kutatóintézet magasabb növekedést tételez fel 2007-re, mint a program 
alappályája. Ennek oka az, hogy az alappálya a gazdasági szereplők viselkedését 
óvatosan ítéli meg. Lehetséges azonban, hogy a vállalatok reakciói az egyensúlyjavító 
intézkedésekre kedvezőbbek lesznek, mint az alappálya feltételezése. Ekkor a továbbra is 
előnyös külső konjunktúrára és az Unióból érkező tőketranszferekre válaszul a vállalati 
szektor beruházási dinamikáját kevésbé fogja vissza, ami lehetőséget ad arra is, hogy a 
közszférából felszabaduló munkaerő nagyobb hányadát tudja foglalkoztatni. A magasabb 
foglalkoztatás hatására a lakosság kedvezőbb fogyasztási szintjének fenntartását helyezi 
előtérbe megtakarításának rovására.  

Összességében a gazdasági növekedés dinamikája az első években kevésbé mérséklődik, 
mint az alappályán, 2009-re azonban az ütemkülönbség már eltűnik. A magasabb 
foglalkoztatás és fogyasztás következtében az adó- és járulékbevételek évente 0,4-0,7 
százalékkal magasabbak, mint az alappályában, a részben indexált pénzbeli juttatások 
viszont csak alig érezhetően nőnek. Összességében az államháztartás hiánya kissé 
kedvezőbben alakul, az alappályában bemutatottnál évi 0,2–0,3 százalékponttal lehet 
alacsonyabb. 

Lassabban alkalmazkodó bérpálya – alacsonyabb növekedés 

Amennyiben a versenyszféra bruttó bérei az alappályában feltételezettnél kevésbé nőnek 
és nem jelentkezik többletkereslet a költségvetési intézményekből felszabaduló 
munkaerő iránt, akkor a háztartások rendelkezésre álló jövedelme nagyobb mértékben 
csökkenhet. A rendelkezésre álló jövedelem alappályában feltételezettnél nagyobb 
mérséklődése nemcsak a lakossági, hanem - az alacsonyabb belföldi keresletre reagálva 
- a vállalati beruházásokat is visszafogja. A nemzetgazdasági beruházások 2007-ben az 
alappályához képest közel 1 százalékponttal lassabban bővülhetnek. 

E folyamatok hatására 2007-2009 között a gazdasági növekedés némileg alacsonyabb 
lehet az alappályában feltételezettnél. A GDP az alappályához képest kevésbé esik vissza, 
mint a belföldi felhasználás, az importkereslet mérséklődése miatt. E növekedési pálya 
mentén az államháztartás adó- és járulékbevételei az alappályáénál kisebbek, de a 
növekedés-kiesés hiánynövelő hatása nem haladja meg a 0,3-0,4 százalékpontot, amire 
fedezetet adnak a tervezett tartalékok. 

Kedvezőtlenebb külső konjunktúra – alacsonyabb növekedés 

Alacsonyabb külső keresletet okozhat, ha az időszak folyamán Magyarország főbb 
kereskedelmi partnereinek kereslete a vártnál jobban visszaesik, ezen belül a magyar 
export szempontjából egyre meghatározóbb új EU tagállamok gazdasági teljesítménye 
elmarad a várttól. Az alternatív szcenárióban 2007-ben 0,2 százalékponttal, majd az ezt 
követő években 0,5 százalékponttal alacsonyabb a külső kereslet az alappályához képest. 

Az alacsonyabb külső kereslet hatására már 2007-ben elmarad az exportdinamika az 
alappályában előrejelzettől. Mérsékeltebb exportnövekedés mellett az exportra termelő 
cégek beruházása, működőtőke-bevonása és importfelhasználása alacsonyabb ütemben 
bővül. A kedvezőtlenebb exportértékesítési kilátások hatására a versenyszféra létszáma 
mérsékeltebb ütemben nő, és keresetei is elmaradnak az alappályában várttól, így a 
háztartások fogyasztása az alappályához képest jobban visszaesik. Összességében a GDP 
reálnövekedése elmarad az alappályában számított értéktől, a második évtől fogva ezért 
az infláció is alacsonyabb szintű lehet. 

Az alacsonyabb infláció és a nagyobb kibocsátási rés a kamatokat is csökkentheti, ami a 
beruházások és a foglalkoztatás növelése irányába hathat. Az alacsonyabb kamatokkal 
összefüggésben az államháztartás kamatkiadásai csökkennek. A bérek, a foglalkoztatás, 



 26

és így a fogyasztás lassabb növekedése alacsonyabb SZJA-, járulék- illetve ÁFA- 
bevételeket okoz. Összességében a GDP arányos államháztartási hiány 0,1-0,3 
százalékponttal haladja meg az alappályáét. 

 

Alternatív forgatókönyvek összefoglalása 

Eltérés az alappályához képest százalékpont 
 2007 2008 2009 
 
Kedvezőbb belföldi kereslet – magasabb növekedés 
Háztartások fogyasztása +0,5 +0,3 +0,1 
Bruttó állóeszköz-felhalmozás +0,7 +0,4 +0,3 
Kivitel (áruk és szolg.) 0,0 0,0 0,0 
Behozatal (áruk és szolg.) +0,3 +0,2 +0,1 
GDP +0,3 +0,1 +0,1 
Infláció +0,1 0,0 0,0 
Foglalkoztatás +0,1 +0,1 +0,1 
Adó- és járulékbevételek összesen* +0,4 +0,6 +0,7 
Ebből: ÁFA* +0,7 +1,0 +1,1 
          SZJA és járulékbevételek* +0,1 +0,3 +0,4 
Pénzbeni juttatások* +0,1 +0,1 +0,1 
Államháztartás egyenlege (a GDP %-ában) +0,2 +0,2 +0,3 
 
Lassabban alkalmazkodó bérpálya – alacsonyabb növekedés 
Háztartások fogyasztása -0,6 -0,1 0,0 
Bruttó állóeszköz-felhalmozás -1,0 -0,9 -0,3 
Kivitel (áruk és szolg.) 0,0 0,0 0,0 
Behozatal (áruk és szolg.) -0,3 -0,1 -0,1 
GDP -0,4 -0,2 0,0 
Infláció 0,0 0,0 0,0 
Foglalkoztatás -0,2 -0,1 0,0 
Adó- és járulékbevételek összesen* -0,2 -0,9 -1,1 
Ebből: ÁFA* -0,1 -0,6 -0,8 
          SZJA és járulékbevételek* -0,3 -1,1 -1,4 
Pénzbeni juttatások* -0,2 -0,2 -0,2 
Államháztartás egyenlege (a GDP %-ában) -0,3 -0,4 -0,4 
 
Kedvezőtlenebb külső konjunktúra – alacsonyabb növekedés 
Háztartások fogyasztása 0,0 -0,4 -0,2 
Bruttó állóeszköz-felhalmozás -0,2 -0,1 -0,1 
Kivitel (áruk és szolg.) -1,3 -0,9 -0,6 
Behozatal (áruk és szolg.) -1,0 -0,8 -0,5 
GDP -0,3 -0,3 -0,3 
Infláció 0,0 -0,3 -0,1 
Foglalkoztatás -0,2 -0,2 -0,2 
Adó- és járulékbevételek összesen* -0,3 -0,6 -0,9 
Ebből: ÁFA* +0,0 -0,6 -0,9 
          SZJA és járulékbevételek* -0,5 -0,7 -0,9 
Pénzbeni juttatások* -0,1 0,0 0,0 
Államháztartás egyenlege (a GDP %-ában) -0,1 -0,3 -0,3 

* Százalékos változás folyó áron 

A költségvetés szempontjából kedvezőtlenebb alternatív pályák kockázatait a 2007. évi 
költségvetésbe épített tartalékok és tartalék intézkedések ellensúlyozhatják. Ilyen a 
fejezeti egyensúlyi tartalék (a GDP 0,3%-a), a 2008-tól bevezetendő, de a bevételek 
között egyelőre nem szerepeltetett ingatlanadó (a GDP ugyancsak 0,3%-a). E tartalékok 
biztosítékul szolgálnak arra, hogy az államháztartás hiánya egy kedvezőtlenebb 
makrogazdasági pálya bekövetkezése esetén se haladja meg a programban kitűzött 
mértéket. 
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3.7 Ciklikusan kiigazított és strukturális egyenleg 

A konvergencia program számításai szerint az érzékenységi együttható a 2007-es 
várható adóbevételeket figyelembe véve 0,255, azaz az államháztartás egyenlege 0,25 
százalékponttal változik a GDP 1%-os (változatlan szerkezetű) változása következtében. 

Az egyensúlyjavító intézkedések hatására 2007-2008-ban az aktuális növekedés 
jelentősen lelassul, a kibocsátás szintje a potenciális kibocsátás alá süllyed. A kibocsátási 
rés 2010-ig negatív marad, de zárul. Ennek hatására a ciklikusan kiigazított egyenleg 
2008-ig lényegesen nagyobb, 2009-2010-ben némileg kisebb mértékű javulást mutat, 
mint a tényleges egyenleg. 

A strukturális egyenleg alakulásában a 2006-2008 között jelentkező egyszeri 
deficitnövelő tételek játszanak meghatározó szerepet, ezek hatására a strukturális deficit 
alacsonyabb, mint a ciklikusan kiigazított hiány, de javulása is kisebb mértékű, mert 
2009-2010-ben már nem jelentkeznek deficitnövelő egyszeri tételek.  

Közgazdasági értelemben az alábbi kiadási tételek tekinthetők egyszerinek: 

 a Gripen vadászgépek beszerzési költségeinek elszámolása (2006-2007) 

 az iraki adósság-elengedés (2006) 

 a ferihegyi repülőtér üzemeltetésével kapcsolatos per költségei (2006) 

 az árvízi védekezés többletköltsége (2006) 

 a 2006. évi létszámcsökkentésből adódó bér és végkielégítések összege (2007) 

 MÁV-tőkejuttatás (2007-2008) 

 

Strukturális egyenleg                 a GDP %-ában 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Kibocsátási rés 1,3 1,2 -0,6 -1,8 -1,5 -1,0 
Kormányzati szektor egyenlege  -7,8 -10,1 -6,8 -4,3 -3,2 -2,7 
Elsődleges egyenleg -3,7 -6,2 -2,4 0,0 0,9 1,1 
Ciklikusan igazított egyenleg -8,1 -10,4 -6,7 -3,9 -2,8 -2,5 
Ciklikusan igazított elsődleges 
egyenleg 

-4,0 -6,5 -2,3 0,5 1,3 1,4 

Egyszeri tételek (deficitnövelő) 0,0 0,7 1.0 0,1 0,0 0,0 
Strukturális egyenleg -8,1 -9,7 -5,7 -3,8 -2,8 -2,5 

3.8 Az adósságráta alakulása 

Az adósságráta csökkenő trendje 2001-ben megfordult. Ez több tényező hatására 
következett be: a szociális és infrastrukturális kiadások jelentősen növekedtek, az adó- 
és járulékszabályok megváltozása következtében csökkentek a járulék- és adóbevételek. 
Ezt egyedi hatások (átértékelési hatás) és a nagyobb állományokra, magasabb hozamok 
mellett fizetett nagyobb kamatkiadás is erősítették. A növekményt ugyanakkor 
mérsékelték a privatizációból származó összegek. 

                                    
5  A 2006 szeptemberi programban 0,26-os érzékenységi mutató szerepelt. A változás a GDP adatok 
felülvizsgálatának és a benyújtott költségvetési törvényjavaslatban szereplő új információk figyelembe 
vételének a következménye.  
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Adósságráta (2005-2010)
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2006-ban az év második felére jellemző nemzetközi likviditás szűkülés, illetve a 2007. 
évi inflációra vonatkozó várakozások növekedése következtében emelkedő hozamok és a 
2005 végéhez képest gyengébb év végi árfolyam, de elsősorban az államháztartás 
megugró elsődleges hiánya következtében az adósságráta az év végére meghaladja a 
67%-os szintet. 

Középtávon a gazdaságpolitika határozott célja, hogy az átmeneti emelkedés után az 
adósságráta tartósan csökkenjen. Az eladósodási trend megfordulásának feltételeit 
elsősorban az elsődleges egyenleg javulását megalapozó intézkedések, továbbá a 
gazdaság nominális növekedése, a csökkenő hozamszint teremtik meg6. Az elsődleges 
egyenlegben bekövetkező számottevő javulás ellenére az alacsony növekedés és a 
magas kamategyenleg miatt azonban 2008-ig csak az adósságráta növekedésének 
lassulása érhető el. Ezt követően – 70% fölötti szintről – a ráta folyamatosan csökkenő 
pályára áll. 

Az elsődleges egyenleget a közelmúltban és idén több egyszeri hatás (Gripen 
repülőgépek beszerzése, árvízvédelmi kiadások többletköltsége stb.) is rontotta. 

A kamatkiadások előrejelzésénél használt feltételezés szerint a hozamok kezdetben a 
piaci várakozásoknak megfelelően alakulnak, majd fokozatosan az euró hozampályához 
konvergálnak. Ezen feltételezések mellett a GDP-hez viszonyított kamatteher 2007-ben 
még fél százalékponttal emelkedik, majd 2008-tól mérséklődni kezd és 2010-re mintegy 
0,6 százalékpontos csökkenést követően ismét 4% alá süllyed. A kamatkiadások jövő 
évben várható emelkedése a magasabb hozampálya miatti jelentős determináció és a 
nagyobb adósságállomány miatt következik be. A konvergenciapályán előrehaladva, az 
államháztartás mérséklődő hiánya, a várhatóan ismét csökkenő hozamszintek, illetve az 
árfolyam stabilizálódása következtében a kamatkiadások GDP-arányos mértéke is 
csökkenni kezd. A nemzetközi piacokra jelenleg jellemző optimista hangulat esetleges 

                                    
6 A konvergencia program számításai technikai HUF/EUR árfolyam feltételezést alkalmaznak, így az előrejelzés 
2007-től nem számolt átértékelődési hatással. A 2006. évi 266,5 forintos átlagos árfolyam a november 9-ig 
terjedő időszak tényadatainak a figyelembevételével, illetve az augusztus 9. és november 9. között ténylegesen 
érvényesülő árfolyamok 271 forintos átlagértékének a teljes hátralevő programidőszakra történő kivetítésével 
alakult ki. Az alkalmazott módszerből fakadóan a 2007-2010-es időszakban az árfolyam 271 forintos változatlan 
szinten marad. 

7 A konvergencia program számításai technikai HUF/EUR árfolyam feltételezést alkalmaznak. A 2006. évi 266,5 
forintos átlagos árfolyam a november 9-ig terjedő időszak tényadatainak a figyelembevételével, illetve az 
augusztus 9. és november 9. között ténylegesen érvényesülő árfolyamok 271 forintos átlagértékének a teljes 
hátralevő programidőszakra történő kivetítésével alakult ki. Az alkalmazott módszerből fakadóan a 2007-2010-
es időszakban az árfolyam 271 forintos változatlan szinten marad. 
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megváltozása, illetve a kockázati felárak emelkedése a pozitív folyamatok kibontakozását 
lassíthatja. 

Az államháztartás hiányán túl az egyéb tételek (stock-flow adjustment) is befolyásolják 
az adósságráta jövőbeni alakulását. A privatizáció 2006-ban várhatóan a GDP több mint 
1 százalékának megfelelő összeggel mérsékli az államadósságot. Az alappálya a 
konvergencia program fennmaradó időhorizontján – a szerény mértékű önkormányzati 
vagyonértékesítésen túl – nem vesz figyelembe jelentős privatizációs bevételeket. A 
privatizáció során jövőben esetlegesen megvalósuló, a vártnál jelentősebb értékesítések 
csökkenthetik az adósságállományt. Az árfolyam gyengülése8 miatti átértékelődési hatás 
2005-ben jelentős volt és feltételezhetően az idei évben is számottevő lesz. 2007-től a 
program a változatlan árfolyam feltételezésével számol. A fiskális kiigazítás hatására 
javuló fundamentumok következtében ugyanakkor tartósan erősödhet az árfolyam. 

Az államadósság szintje minden évben némileg meghaladja a szeptemberi konvergencia 
programban szereplő értékeket, azonban a GDP arányos mutató a nagyobb nominális 
GDP miatt minden egyes évben alacsonyabb lesz. 

Az adósságráta jövőbeni alakulása a következő főbb tényezők változására érzékeny9: 

 Elsődleges egyenleg: az elsődleges egyenleg tartós, 2007-től a pálya végéig 
érvényesülő 1 százalékpontos éves változása 2008-ban 2,1 százalékpontos, az 
időszak végére pedig 4,1 százalékpontos állományváltozást indukál. 

 Árfolyam: az adósságállomány közel 30%-a devizában denominált (a fedezeti 
műveletekkel együtt lényegében euró alapú). Ezek alapján 10%-os árfolyamváltozás 
körülbelül 2 százalékponttal változtatja az adósságrátát, az adósságállományt pedig 
440-570 milliárd forinttal. 

 Hozampálya: a hozamok tartós változása a kamatkiadásokban fokozatosan fejti ki 
hatását, ezért az adósságráta változása is csak késleltetve érvényesül. A forintpiaci 
hozampálya tartós, 2007 januárjától minden lejáratra érvényesülő - 100 bázispontos 
– eltolódása 2007-ben 0,1 százalékponttal, 2008-ban 0,3 százalékponttal, 2009-ben 
0,6 százalékponttal, 2010-ben pedig 0,9 százalékponttal változtatná a rátát. 

 Gazdasági növekedés: a nominális GDP 2007-től induló, tartós 1 százalékpontos 
eltérése a pálya egészét tekintve 2007-ben 0,7 százalékponttal, 2008-ban 1,4 
százalékponttal, 2009-ben 2 százalékponttal, 2010-ben pedig 2,6 százalékponttal 
változtatná meg az adósságmutató értékét. 

4. Az államháztartás közép- és hosszú távú fenntarthatósága 

A 2006. szeptemberi konvergencia programról kialakított véleményben a Tanács 
megállapította, hogy az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága tekintetében 
Magyarország a nagy kockázatú tagállamok közé tartozik. A demográfiai folyamatok 
következtében a nyugdíj- és egészségügyi rendszer átalakítása nélkül az ilyen jellegű 
kiadások a népesség elöregedésével gyors ütemben növekedni fognak. A hosszú távú 
fenntarthatóság érdekében ezeken a területeken mélyreható reformokra van szükség. 
Ezen túlmenően a jelenleg nagy költségvetési hiányt és a magas, 2008-ig még növekvő 
államadósságot a hosszú távú fenntarthatóság érdekében is csökkenteni kell olyan tartós 
kiadáscsökkentő lépésekkel, amelyeket strukturális reformok alapoznak meg. 

Ez a fejezet először a hosszú távú fenntarthatóságot a nyugdíj- és egészségügyi 
rendszerben elősegítő intézkedéseket, majd az egyéb területeken végrehajtandó 

                                    
8 A konvergencia program készítésének idején jelentős forinterősödés következett be. A programperiódusra 
számított technikai árfolyam-feltevés a módszertan miatt ezt az árfolyam-hatást csak kevéssé képes 
figyelembe venni. Ezek alapján amennyiben az árfolyam ez év végéig a 257-258 Ft-os szinten marad, akkor az 
adósságállomány az átértékelési hatáson keresztül akár 200 milliárd forinttal (a GDP közel 1%-ával) 
csökkenhet. 

9 Az elemzés a többi tényező változatlanságát (ceteris paribus) tételezi fel. 
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strukturális intézkedéseket mutatja be. Az egyéb strukturális intézkedések egyrészt a 
kiadás/GDP arány csökkentéséhez járulnak hozzá, másrészt a hatékonyság 
növekedésével javítják az államháztartás minőségi jellemzőit. A strukturális reformok 
irányait és azok megvalósításának menetrendjét a 2006. szeptemberi program 
tartalmazta. Ez a program a 2. számú mellékletben újra bemutatja a reformlépések 
végrehajtási menetrendjét, frissítve és kiegészítve az azóta elfogadott, vagy végrehajtott 
intézkedésekkel. 

4.1 Nyugdíjrendszer 

1998 óta a kötelező magyar nyugdíjrendszert két pillér alkotja: a felosztó-kirovó elvű 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer, valamint a tőkefedezeti finanszírozású 
magánnyugdíjrendszer. A pályakezdők kötelezően mindkét pillérben biztosítottá válnak 
(ún. vegyes rendszer), és egyéni nyugdíjjárulékuk jelentős részét (8,5 százalékból 8-at) 
a választott magánpénztárba fizetik. A foglalkoztatói nyugdíjbiztosítási járulék teljes 
egészében a felosztó-kirovó pillér bevétele. A magánnyugdíjpénztárhoz nem csatlakozott 
személyek ugyanakkor továbbra is kizárólag a társadalombiztosítási pillérben maradnak 
biztosítottak. Ők nyugdíjjárulékuk teljes összegét az állami rendszerbe fizetik, és 
ellátásukat is egyedül a felosztó-kirovó pillér biztosítja. A vegyes rendszer tagjai 
ugyanakkor a felosztó-kirovó pillérből 25%-kal csökkentett mértékű ellátást kapnak, azt 
azonban kiegészíti a pénztári járadék. 

A nyugdíjrendszer fenntarthatóságával kapcsolatos célkitűzések megvalósulását részben 
az 1998-ban induló átfogó nyugdíjreform már életbe lépett, vagy meghirdetett 
intézkedései segítik elő: 

 a nyugellátások indexálásának mértéke (50% bérnövekedés, 50% infláció); 

 a nyugdíjkorhatár 1997-ben meghirdetett, 2009-ig folytatódó fokozatos emelése;  

 az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételének 2009-től lényegesen szigorodó 
feltételei;  

 a nyugdíjak kiszámításának változó szabályai (évről-évre hosszabbodó időszak 
kereseteit kell figyelembe venni); 

 a továbbdolgozásra ösztönző elemek erősödése (a korhatár feletti visszavonulás 
esetén járó bónusz emelkedett, a szolgálatiidő-skála 2013-tól elveszti degresszív 
jellegét és lineárissá válik). 

A nyugdíjrendszer jogosultsági és ellátási mértékszabályait a nyugdíjreformot követően is 
ellentmondások jellemzik. A nyugdíjazási átlagéletkor – a korhatár alatti nyugdíjazás 
enyhe feltételrendszere miatt – alacsony, a jogszabályban rögzített öregségi 
nyugdíjkorhatártól jelentősen elmarad. Az egészségi állapothoz kötődő, illetve egyes 
munkakörökben eltöltött időhöz kapcsolódó korhatár alatti nyugdíjba vonulás 
feltételrendszere nagyvonalú. Az elmúlt években az induló nyugdíjak helyettesítési rátája 
jelentősen megemelkedett. Az öregségi nyugdíjat nemcsak az veszi igénybe, aki már 
nem tud dolgozni, hanem az aktív keresőtevékenységüket nyugdíjazás után folytatók is. 
Ezen folyamatok miatt a Kormány döntött az ellentmondások korrekcióját lehetővé tevő 
jogszabályok elkészítéséről, melyek az alkotmányosan előírt felkészülési időt követően 
lépnek hatályba. Ezen változások szükségesek ahhoz, hogy a nyugdíjrendszer hosszú 
távon az egyensúlyt megközelítő állapotba kerüljön.  

Az Országgyűlés által 2006. november 27-én elfogadott, a társadalombiztosítási 
nyugellátással kapcsolatos törvénymódosítás főbb tartalmi elemei a következők: 

 2009-ben az előrehozott nyugdíjazás alsó korhatára a korábbi szabályozásnak 
megfelelően mindkét nem esetében 59 év lesz. Az előrehozott nyugdíjhoz szükséges 
minimális szolgálati idő a korábban meghirdetett feltételeknek megfelelően a jelenlegi 
33 évről 37 évre emelkedik, az ellátás azonban csökkentett összegben jár, ha nincs 
meg a 40 év szolgálati idő. Az elfogadott szabályozás értelmében 2013-tól az 
előrehozott korhatár egységesen 60 évre emelkedik, és a csökkentés nélküli 
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ellátáshoz legalább 41 év szolgálati idő lesz szükséges. Csökkentett összegű ellátás 
továbbra is legalább 37 év szolgálati idő megszerzésével érhető el. A csökkentés 
összege a korábbi szabályozással megegyezően a korhatár (62 év) betöltéséig 
hátralévő idő hosszától és a hiányzó szolgálati évek számától függ (havi 0,1-0,3 
százalék). 

 A 2008. január 1-jétől korai nyugdíjba vonulóknak már csak akkor lesz lehetőségük a 
minimálbért meghaladó összegű rendszeres jövedelemszerzésre, ha nyugdíjukat 
szüneteltetik. Az új szabály a 2008. január 1-jét követő nyugdíjazásokra vonatkozik, 
2010-től viszont kiterjed minden korhatár alatt nyugdíjban lévőre. 

 A nyugdíj melletti keresőtevékenység esetén 2007. április 1-jétől kötelezően kell 
nyugdíjjárulékot fizetni, amely évente a kereset 0,4 %-át kitevő nyugdíjnövelésre 
jogosít. A megfelelő felkészülési idő biztosítása érdekében ez a szabályozás 2007. 
január 1-jétől kötelezően még nem lép életbe, de önkéntesen - a nyugdíjnövelés 
érdekében - már 2007. január 1-je és március 31-e között alkalmazható. 

 A törvényjavaslat a nyugdíjszámítás egyes ellentmondásos elemeinek 2008. január  
1-jétől kezdődő kiigazítását is tartalmazza. A korábbi évek kereseteinél a jelenlegi 
részleges valorizáció helyett a teljes – a nyugdíjazást megelőző év szintjére történő – 
valorizációt kell alkalmazni, továbbá a számított adót az egyéni járulékokkal 
csökkentett keresetekből kell levonni. Együttes hatásként az induló nyugdíjszint  
7-8%-kal csökkenni fog, és a jövőbeni nyugdíjak közötti aránytalanságok 
mérséklődnek. A járulékfizetési időtartam növelésének ösztönzése érdekében a 
jövőben a hosszú, 40 év feletti szolgálati idő nagyobb mértékben kerül 
figyelembevételre. A 40 év feletti szolgálati idővel rendelkezők számára az egy 
szolgálati évhez tartozó nyugdíjnövekmény így 2008. január 1-jétől az átlagkereset 
1,5%-áról 2%-ra emelkedik. 

A módosítások hatására 2007-ben a nyugdíjjárulék bevételi többlete várhatóan 2 milliárd 
forint lesz; 2008-ban az intézkedésekből eredő kumulált megtakarítás 2006. évi 
árszínvonalon 9 milliárd, 2009-ben 20 milliárd, 2010-ben 40 milliárd, 2011-ben 48 
milliárd, 2012-ben 55 milliárd forint lesz. Ezen hatásokat a bemutatott államháztartási 
számítások tartalmazzák. 

Az Országgyűlés elé benyújtásra került a potenciálisan egészségkárosító munkakörben 
foglalkoztatottak részére nyújtott korkedvezmény átalakításának kérdését szabályozó 
törvényjavaslat. Eszerint a korkedvezményes jogosultság fedezetére az adott 
munkakörben foglalkoztatók külön járulékot fizetnek a Nyugdíjbiztosítási Alap részére. 
Ennek terheit 2007-2010. között a központi költségvetés – fokozatosan csökkenő 
mértékben – átvállalja a foglalkoztatóktól. 

Folyamatban van az egyes speciális foglalkoztatási csoportok nyugdíjkedvezményeinek 
felülvizsgálata. A rokkantsági nyugdíjrendszer egyes elemeinek, így a finanszírozási 
formának, az ellátási struktúrának, a munkavégzőképesség-csökkenés megállapítási és 
ellenőrzési szabályainak, valamint az intézményrendszer átalakításának kidolgozása 
szintén megindult. A vonatkozó törvényjavaslatot a Kormány 2007-ben nyújtja be az 
Országgyűlésnek. A finanszírozási forma átalakításának első lépcsőjeként 2007-től az 
összes rokkantsági nyugellátást a Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozza. 

A társadalombiztosítási rendszer finanszírozhatóságát hosszú távon számottevően 
javítani fogja a kötelező tőkefedezeti rendszer működése. Az új rendszerhez önként 
csatlakozó biztosítottak, valamint a pályakezdők az első pillérből (felosztó-kirovó 
rendszerből) csak egynegyedével csökkentett mértékű ellátást fognak kapni. 

A nyugdíjrendszer fenntarthatóságának elemzésénél a konvergencia program 2010-ig a 
Pénzügyminisztérium előrejelzésére, a távolabbi időszakra vonatkozóan pedig az Európai 
Unió Gazdaságpolitikai Bizottsága (EPC) által jóváhagyott, 2050-ig terjedő hosszú távú 
nyugdíj előrejelzésre támaszkodik, figyelembe véve a 2006-2007-ben megszülető 
egyensúlyjavító intézkedések hatását is. Eszerint a nyugdíjkorhatár (62 év) feletti 
lakosság munkaképes korúakhoz viszonyított aránya a 2004. évi 28,6%-ról 2050-ig 
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jelentős mértékben, 59,2%-ra fog emelkedni. A nyugdíjasok foglalkoztatottakhoz 
viszonyított aránya szintén emelkedik. A foglalkoztatottság növelését célzó intézkedések 
nyomán a foglalkoztatási ráta az előrejelzés szerint javul, de ez sem tudja ellensúlyozni a 
kedvezőtlen demográfiai folyamatokat. 

A tőkefedezeti rendszer bevezetésének hatása a kiadási oldalon a 2020-as évektől válik 
számottevő mértékűvé. Ekkortól az újonnan nyugdíjazottak egyre jelentősebb része már 
a vegyes rendszer tagjaként vonul vissza, és a felosztó-kirovó pillérből csak csökkentett 
mértékű ellátásra lesz jogosult. Az előrejelzés szerint 2050-ben a magánnyugdíj-
pénztárak a reform nélküli pályához képest a GDP 2,6%-ának megfelelő összegű 
nyugdíjkiadástól mentesítik az államháztartást 10 . A társadalombiztosítási kiadások 
növekedését mérsékli a még folyamatban lévő korhatáremelés, a nyugdíjaknak a GDP 
növekedés ütemétől elmaradó indexálása, valamint a korhatár alatti nyugdíjazás és az 
induló nyugdíjak meghatározásának ellentmondásait korrigáló, 2006-2007. évben 
elfogadásra kerülő szabályváltozások. Ugyanakkor a kiadások növekedését eredményezi 
a 13. havi nyugdíj teljes összegű bevezetése, valamint átmeneti (2020-ig tartó) 
emelkedést hoz az 1999 előtt megállapított ellátások közötti aránytalanságok 
korrekcióját célzó intézkedés-sorozat is. Ezen hatások eredményeként 2050-ben a 
társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak GDP arányos nettó nyugdíjkiadásai várhatóan 3 
százalékponttal fogják meghaladni a 2005. évi szintet. 

A bevételek alakulását meghatározza, hogy a vegyes rendszer tagjai csökkentett 
mértékű járulékot fizetnek az állami pillérbe. Emiatt több évtizeden keresztül jelentős – a 
2020-as évekig növekvő mértékű – többlethiány jelentkezik a felosztó-kirovó 
rendszerben, amit erősít az aktív népesség emelkedő arányú pénztártagsága is. A másik 
legfontosabb bevételcsökkentő hatást a foglalkoztatottak abszolút számának – 
demográfiai okokból bekövetkező – csökkenése fogja jelenteni. Később a kiadási oldalon 
is érezhetővé válik a reform hatása. A vegyes rendszer teljes beérése 2060 körül 
várható. A makrogazdasági egyensúly szempontjából fontos kiemelni, hogy ezen időszak 
alatt a magánnyugdíjpénztári pillérben a társadalombiztosítás átmeneti hiányával 
megegyező nagyságrendű megtakarítás (felhalmozás) történik. 

A nyugdíjkiadások alakulása Magyarországon                                  a GDP %-ában 
  2000 2005 2010 2020 2050 
Nettó nyugdíjkiadások* 9,1 10,4 10,3 10,7 13,5 
   Ebből: tb alapok kiadásai 8,4 9,8 9,7 10,2 13,2 
Magánnyugdíjpénztárak kiadásai 0,0 0,0 0,0 0,1 2,7 
Nyugdíjasok száma (millió fő)* 3,1 3,0 3,0 3,1 3,3 
Ebből**: a tiszta tb rendszerben 2,8 2,7 2,7 2,7 1,2 
      a vegyes rendszerben 0,0 0,0 0,0 0,2 2,0 

* A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által finanszírozott, valamint a központi költségvetésből megtérített 
nyugdíjkiadásokra, továbbá a központi költségvetésből finanszírozott nyugdíjszerű ellátásokra fordított 
kiadások, illetve ellátottak együtt. 

** A társadalombiztosítási nyugdíjban részesülők közül (nyugdíjszerű ellátások nélkül). 

A jövőben a Nyugdíjbiztosítási Alap hiánya (ideértve a kieső járulékbevételek miatti 
átmeneti deficitet is) folyamatosan emelkedni fog. A 2007-től 3 százalékponttal emelkedő 
munkáltatói nyugdíjjárulékból származó többletbevétel a GDP 0,7%-ával javítja az Alap 
egyenlegét. A nettó nyugdíjkiadásokkal számolt hiány 2050-ben azonban az előrejelzés 
szerint így is a GDP 3,9%-át érheti el. 

Összefoglalásként elmondható, hogy a demográfiai folyamatok kedvezőtlenül érintik a 
magyar nyugdíjrendszert. Ezt azonban hosszú távon tompítani fogják az 1998-ban indult 

                                    
10  A magányugdíjpénztárak jövőbeni kiadásai magasabbak annál az összegnél, amellyel mentesítik az 
államháztartást a jövőbeni kiadásoktól (lásd táblázat), mert a magánnyugdíjpénztári rendszer többet fizet a 
várható magasabb hozam miatt, mint a felosztó-kirovó pillér. 
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nyugdíjreform során, valamint a 2006-2007. évi kiigazítások keretében hozott 
intézkedések. Ezzel együtt is az állami nyugdíjrendszer hiányának növekedése várható, 
amely a nyugdíjrendszer fenntarthatósága érdekében további intézkedések megtételét 
teszi szükségessé. A szakértői előkészítő munka megkezdődött, amely során mind a 
legfontosabb paraméterek (korhatár, helyettesítési ráta, indexálás), mind a 
rendszerszerű változások (pl. egyéni számlák) vizsgálatára, értékelésére sor kerül. 

4.2 Egészségügyi rendszer 

A hosszú távú fenntarthatóság jellemzőit bemutató 6. sz. táblázat egészségügyi 
kiadásokkal foglalkozó rovatában jelenleg az EPC 2006. februárjában kiadott előrejelzései 
szerepelnek, amelyek értelemszerűen nem tartalmazzák a Kormány által meghozott 
intézkedések várható hatását. A Kormány kezdeményezi, hogy szakértői 
közreműködéssel hazai előrejelzés is készüljön e kiadások hosszú távú alakulásáról. Ezzel 
párhuzamosan döntést kell hozni abban a kérdésben is, hogy a demográfiai helyzetből 
adódóan hosszú távon növekvő kiadásokon belül mekkora legyen az állami kiadások 
aránya. 

Gyógyító-megelőző ellátás 

Az egészségbiztosítás egyik neuralgikus pontja a gyógyító-megelőző ellátás. Az elmúlt 
években Magyarországon nem csökkent az aktív kórházi ellátás túlsúlya, nem javultak, 
sőt egyes területeken növekedtek a már évtizedekkel ezelőtt kialakult területi 
aránytalanságok. Jelentős elmaradások vannak a költséghatékony terápiás eljárások 
alkalmazása terén, és nagyon sok kórház küzd méretgazdaságossági problémákkal. 
Ennek következményeként Magyarország a lehetségesnél, illetve az optimálisnál relatíve 
többet költ, ugyanakkor a torz szerkezetben felhasznált források a kívánatosnál 
alacsonyabb szakmai színvonalat eredményeznek. A felsoroltak mellett az elmúlt 
években növekvő gondokat okoz az elszámolt teljesítmények emelkedése. 

A gyógyító-megelőző ellátást az állam több formában finanszírozza. Az erre a célra 
fordított közkiadások 2006-ban elérik a GDP 3%-át. Az egészségügyi szolgáltatást 
nyújtók saját elszámolásuk alapján a nyújtott szolgáltatás függvényében fix összegű, 
és/vagy teljesítményarányos díjat kapnak. A díj megállapítása kormányzati hatáskör. A 
finanszírozási rendszer bizonyos garanciális elemeket is tartalmaz. Az Egészségbiztosítási 
Alap kezelője az elszámolt teljesítmények túlzott emelkedése esetén díjcsökkentést írhat 
elő. Ez a rendszer biztosítja, hogy az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének gyógyító-
megelőző előirányzata a kötött (túl nem léphető) előirányzatok közé tartozzon. 

A következő években az államháztartási egyensúly javításához szükséges a gyógyító-
megelőző ellátások kiadásának GDP arányos csökkentése. A csökkenés a szolgáltatás 
színvonalának romlása nélkül is elérhető, mivel az intézkedések elsősorban a források 
hatékonyabb felhasználását és a pazarlások megszüntetését szolgálják.  

A Kormány által 2006 júliusában bejelentett kiigazító intézkedések első csoportja az 
egyensúly rövid távú javítását szolgálja. Az intézkedések (elszámolható teljesítmény 
csökkentése, teljesítménynövekedés elszámolhatóságának korlátozása, ellenőrzés 
fokozása, szolgáltatóhálózat kapacitásbővítésének leállítása, a díjak befagyasztása) 
októbertől jelentősen csökkentették az Egészségbiztosítási Alap kifizetési kötelezettségét, 
és mérsékelték a szolgáltatók teljesítménynövelési lehetőségeit az elszámolható 
teljesítmény-maximum meghatározásával. Az ebből eredő megtakarítás 2006-ban csak 
az utolsó negyedévet érinti, de a kiadáscsökkentő hatás a következő években ennél 
magasabb lesz. 

Az intézkedések második csoportját a fentiek hatására kialakuló nominális kiadási szintek 
tarthatóságát hosszabb távon szolgáló,  az ellátó rendszerben ma fennálló területi és 
strukturális aránytalanságok mérséklését, a méretgazdaságosság és a 
költséghatékonyság javítását célzó alábbi lépések alkotják: 

 Az egészségügy társadalombiztosítási jellegének megerősítése. A benyújtott 
törvényjavaslat szerint a Kormány azt javasolta az Országgyűlésnek, hogy a 
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biztosítási elv alapján járó szolgáltatás igénybevételének feltétele a biztosítotti 
jogviszony vagy más erre jogosító és nyilvántartott állapot megléte és az esedékes 
járulék megfizetése legyen11. Ennek hiányában csak alapszintű – mentés, sürgősségi, 
anya- és csecsemővédelmi, valamint járványügyi – szolgáltatás vehető igénybe. 

 A kereslet szabályozása érdekében az orvos-beteg találkozóhoz (alapellátás, 
járóbeteg-szakellátás és az ezzel kapcsolatos diagnosztikai vizsgálatok, valamint aktív 
fekvőbeteg szakellátás esetében) kapcsolódóan az igénybevevő által fizetendő díj 
(vizitdíj és kórházi napidíj) kerül bevezetésre az egészségügyi szolgáltatásra 
vonatkozó elszámolási nyilatkozat adási kötelezettséggel együtt.  

 A szolgáltatások igénybevételének és nyújtásának ésszerűsítésére általánossá válik a 
szakmai és finanszírozási protokollok alkalmazása.  

 Az ellátás következő (magasabb) szintjének igénybevétele jellemzően az alsóbb 
szinten kiadott beutalóval lehetséges.  

 A túlzott aktív fekvőbeteg kapacitások krónikus, ápolási és járóbeteg kapacitássá 
alakulnak át, illetve megszűnnek.  

 A szolgáltatók versenyezhetnek a társadalombiztosítási finanszírozás elnyeréséért. Az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) csak a szükséges mértékben vásárol 
szolgáltatást. Az új rendszerben a kapacitások szűkülnek, elosztásuk és 
finanszírozásuk megváltozik. 

 A szolgáltatók (jellemzően a kórházak) működési keretei átalakulnak, lehetővé téve 
az átláthatóságot biztosító könyvelést és eredmény-kimutatást, a tulajdonos 
(fenntartó) eredményérdekeltségét és a dolgozók rugalmasabb bérezését biztosító 
foglalkoztatását. Az intézkedés az Egészségbiztosítási Alap egyenlegét közvetlenül 
nem javítja, hozzájárulhat azonban az intézményfenntartó önkormányzatok és állami 
szervek gazdálkodási pozíciójának javulásához. 

 Létrejön az egészségbiztosítási felügyelet.  

 A Kormány mérlegelni fogja az egészségügyi biztosítási piac esetleges megnyitását. 

A strukturális reformokhoz kapcsolódó törvényjavaslatokat – a gazdasági társasággá 
alakulás és a biztosítási piac megnyitása kivételével – az Országgyűlés várhatóan 2006-
ban elfogadja. 

A strukturális reform végrehajtása eredményeként jelentősen csökken az aktív 
fekvőbeteg ellátó kapacitás (elsősorban a fővárosban, Nyugat- és Dél-Dunántúlon, főként 
a kisvárosokban). Az aktív kórházi ellátó kapacitás csökkenését a rehabilitációs, krónikus 
és ápolási kapacitás szükségletek szerinti bővülése részben ellensúlyozza, a teljes kórházi 
kapacitás azonban csökken. Az ellátás a kisebb költségigényű ellátási formák irányába 
tolódik el. 

A passzív (biztosítotti jogviszony megszűnése után járó) táppénz időszakának szűkítését 
célzó intézkedésről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés 2006. évben szintén 
elfogadja. 

Gyógyszertámogatások 

Az Egészségbiztosítási Alap növekvő hiányának évek óta egyik meghatározó tényezője a 
gyógyszertámogatás dinamikus növekedése. 

Az államháztartási egyensúly javításához alapvető fontosságú, hogy a 
gyógyszertámogatás növekedési üteme jelentősen mérséklődjön. Ennek érdekében 
racionalizálni kell a támogatási rendszert, fokozni a költséghatékonysági, hosszabb távú 
finanszírozhatósági követelmények érvényesülését, növelni a gyártók érdekeltségét a 

                                    
11  Azon személyek is részesülhetnek a természetbeni egészségügyi ellátásban, akiktől a járulékot 
foglalkoztatójuk levonta, de azt nem fizette be. 
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fokozottabb árversenyben, növelni a lakosság és az orvosok költségérzékenységét, a 
gyógyszer felírás, támogatás elszámolás, támogatás igénybevétel ellenőrzésének 
hatékonyságát. Az Országgyűlés által 2006. november 20-án elfogadott, a biztonságos és 
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: gyógyszer-
gazdaságossági törvény) a fenti szempontokat érvényesíti. 

A gyógyszer támogatási rendszer átalakítására az alábbi elvek szerint kerül sor: 

 A gyógyszer-támogatási rendszerben az a cél, hogy az idei támogatás csökkenését 
követően a gyógyszerkassza előirányzata 2007-től tartható legyen. Ennek érdekében 
a szabályozás kiterjed a gyártókkal való kapcsolatokra, a felírási szokások 
befolyásolására és az indokolatlan kereslet korlátozására. 

 Általánossá válik a támogatás fix összegű meghatározása – az azonos hatóanyagú 
csoportokban – a legolcsóbb (referencia) termék árához igazítva.  

 A minőségi és hatékony gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-rendelést ösztönző 
szabályok lépnek életbe.  

 Az új szabályok biztosítják, hogy a kórházból távozó beteget (hacsak más indikáció 
nincs) jellemzően generikus készítmény szedésére „állítsák be”. 

 Szigorú és zárt ellenőrzési rendszer következetes működtetése a felírási és 
támogatotti jogosultságok on-line követésére. 

A gyógyszertámogatások előirányzott kiadási szintjének tartását 2007-ben  az alábbi  
intézkedések szolgálják: 

 Érvényesül a 2006. évközi támogatásracionalizálási és rendelésellenőrzési 
intézkedések áthúzódó hatása. 

 A vizitdíj és kórházi napidíj fizetéséhez, illetve a szolgáltatók elszámolási nyilatkozat 
adási kötelezettségéhez kötött egészségügyi ellátási rendszer bevezetésének 
hatására kb. 4-5%-kal csökkenhet a felírt receptek száma, ami jelentősen 
mérsékelheti a támogatáskiáramlást. 

 A gyógyszer-gazdaságossági törvény megalkotásával a biztosítót kedvezményező 
rendszer megteremtése. 

 Az ár- és befogadási szabályok árcsökkentést eredményező változtatása (a 
folyamatos fixesítés és a támogatott gyógyszerkörre vonatkozó teljes felülvizsgálat, 
az első generikus készítmény ármaximumának rögzítése, a generikus gyógyszerek 
befogadásának gyorsítása, a 90 napos befogadási határidő 60 napra történő 
csökkentésével). 

 A gyógyszer-gazdaságossági törvény szerint a gyógyszergyártókat (a gyógyszer 
forgalomba hozatali engedélyének jogosultjait) az alábbi befizetési kötelezettség 
terheli: 

ο a gyógyszertári vényköteles gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásának 
termelői ár arányos részére vetítve 12%; 

ο a foglalkoztatott gyógyszerismertetők után éves szinten, személyenként 5 millió 
forint; 

ο a fenti befizetésekkel csökkentett előirányzat-túlteljesülés esetén sávos 
kockázatmegosztás szerint. 

 A gyógyszer-gazdaságossági törvény szerint a gyógyszer nagykereskedők befizetési 
kötelezettsége a gyógyszertárnak értékesített közfinanszírozott gyógyszerek 
nagykereskedelmi árrés-tömegére vetítve 2,5%. 

 A térítésmentesség megszüntetése. 
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 A támogatott gyógyszerkörben maradás feltételeinek szigorítása, a nem 
költséghatékony gyógyszerek támogatásának megszüntetése. 

 A biztonságos és hatékony gyógyszerrendelést ösztönző szabályok bevezetése. 

 A felírási és támogatotti jogosultságok on-line követésére irányuló ellenőrzési 
rendszer általánossá tétele. 

4.3 Egyéb strukturális intézkedések 

Központi közigazgatás 

A Kormány által 2006. júniusában az igazgatási szervek létszámáról és az államháztartás 
hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról hozott határozatok 
megvalósítása nyomán csökken a központi költségvetési szervek száma és az általuk 
foglalkoztatottak létszáma. Az átalakítások fő iránya a regionalizáció, az egy ágazathoz 
tartozó intézményrendszerek horizontális összevonása, a szakmai munkát támogató 
funkciók központosítása, a párhuzamosságok, illetve – néhány esetben – felesleges 
feladatellátás miatt az intézmények megszüntetése, valamint a hatékony és racionális 
működést célzó egyéb összevonások, illetve működési forma és jogállás módosítások. 

A 2006. év elején működő 823 központi költségvetési szerv a megvalósítás módjától és a 
vizsgálatok eredményétől függően 200-300-zal, vagyis mintegy 25-35%-kal csökken. A 
Miniszterelnöki Hivatalban e feladatok végrehajtásának folyamatos figyelemmel 
kísérésére felállított monitoring rendszer beszámolói szerint év végéig a már elfogadott 
jogszabály-módosítások alapján közel 60 szerv, 2007-ben további legalább 150 szerv 
szűnik meg. 

A központi költségvetési szerveknél a már elhatározott létszámcsökkentés és a szervezeti 
átalakítások eredményeként a foglalkoztatottak száma 2006-2007-ben mintegy 21 ezer 
fővel mérséklődik. A 2007. évi költségvetésben a tárcák által tervezett létszám 2006-hoz 
képest mintegy 15 400 fő nettó csökkenést mutat. A létszámterv magában foglalja a 
különböző kormánydöntések miatt jelentkező létszámtöbbletet is, amelynek 
legjelentősebb eleme az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál az illetékhivatalok és 
feladataik helyi önkormányzatoktól való átvétele, illetve az ellenőrzési tevékenységek 
erősítése, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál az informatikai 
rendszerek fejlesztése miatti növekmény. A bruttó csökkenés a központi költségvetési 
alrendszerben így közel 17 500 fő. További létszámcsökkentés várható a vizsgálat alatt 
álló, illetve egyéb, saját hatáskörben meghozott szervezeti intézkedések, valamint a 
haderő-reform előrehaladásának függvényében. 

A nem költségvetési szervek (alapítványok, közalapítványok, közhasznú és gazdasági 
társaságok) száma a 2005. évi 305-ről a szervezeti intézkedések hatására várhatóan 
mintegy egyötödével csökken. A monitoring rendszer beszámolói szerint 2007 végéig 
közel 40 szervezet megszüntetése várható (ennek fele 2006-ban), ebből 25 esetben a 
szükséges jogszabály-módosítás már megtörtént. 

Önkormányzati rendszer 

Az önkormányzati rendszer egészének reformja – a feladat- és hatáskörök ésszerűbb 
telepítése – széles körű társadalmi konszenzust igényel, hiszen az ezt szabályozó 
alapvető törvények elfogadásához 2/3-os többségre van szükség a Parlamentben. 

A jelenlegi feladat-ellátási szintek átalakításánál a fő szempont az, hogy a döntéseket 
azon a szinten kell meghozni, illetve a feladatokat végrehajtani, ahol az a 
leghatékonyabb módon megvalósítható, valamint a legtöbb információ áll rendelkezésre. 
Ezen cél megvalósítása több helyen decentralizációt, más helyeken centralizációt igényel.  

A települések mai feladatainak egy részét kistérségi szinten lehet racionálisan 
megszervezni. E szintre indokolt helyezni a közoktatás megszervezését (esetenként az 
első négy osztály kivételével), illetve a települési önkormányzati testületeket támogató, 
nagy szakértelmet igénylő hivatali tevékenységek elvégzését. 2004-ben a többcélú 
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kistérségi társulások megalakításának ösztönzésével hazánk jelentős előrelépést tett e 
területen. Regionális szinten célszerű foglalkozni többek között az egészségügyi ellátás 
megszervezésével (különösen a kórházi hálózat optimalizálásával és fejlesztésével), a 
közúthálózat fenntartásával és fejlesztésével (az autópályáktól és a gyorsforgalmi utaktól 
eltekintve), a helyközi autóbusz közlekedés működtetésével.  

A fenti intézkedések végrehajtása érdekében a Kormány továbbra is törekszik a 2/3-os 
támogatást igénylő törvények módosítására, a fenti feladatátcsoportosítások szabályozási 
kereteinek biztosítása érdekében. 

A 2/3-os országgyűlési támogatottság hiányában más eszközökkel kell élni a 
hatékonyabb feladatellátás érdekében. A 2007. évi költségvetési törvény határozott 
lépéseket tesz az ésszerű, méretgazdaságos üzemméretet elérő társulási formák – 
kiemelten a többcélú kistérségi társulás – pénzügyi ösztönzésére: a központi támogatási 
rendszer pozitív és negatív eszközökkel ösztönzi az önkormányzatokat a 
méretgazdaságos, kistérségi szintű társulásban történő feladatellátásra. A többcélú 
kistérségi társulások támogatása a 2006. évi 15,4 milliárd forintról 2007-re 18,3 milliárd 
forintra emelkedik. 

A többletforrás elsősorban a közoktatási és szociális intézmények közös fenntartását 
ösztönzi, kiemelt támogatást biztosít a többcélú kistérségi társulásoknak abban az 
esetben, ha átveszik az intézmények fenntartását. Így rövid és középtávon több 
közoktatási intézmény összevonására kerül sor, ami együtt jár a pedagógus- és nem 
pedagógus alkalmazottak számának csökkenésével. A közös intézményfenntartás a 
létszámgazdálkodás területén hoz jelentős megtakarítást (pl. intézményvezetők 
számának csökkenése, rugalmas foglalkoztatás). 

A szociális, gyermekjóléti és mozgókönyvtári területeken az ösztönző rendszer szintén a 
gazdasági hatékonyság javítását szolgálja, azonban e területeken nem lehet jelentős 
megtakarítással számolni, inkább a szolgáltatások bővülésével, illetve minőségük 
javulásával. 

A többcélú kistérségi társulások támogatásának fő célja az önkormányzati feladatellátás 
racionalizálásának ösztönzése, ezért a megtakarításban számszerűen ez önmagában nem 
becsülhető, hatása az ágazati feladatellátásban jelentkezik. 

Közoktatás 

A már elfogadott közoktatási törvénymódosítás a feladatellátás méretgazdaságosságot 
szem előtt tartó szervezési (intézményi) kereteinek kialakítása érdekében megváltoztatja 
a közoktatás finanszírozását: 

 a pedagógusok heti kötelező óraszámát differenciáltan – 8-10%-kal – emeli, 

 a kisiskolákat tagintézményként kötelezően integrálja a 8 vagy 12 évfolyamos 
iskolákba,  

 a második szakképzés ingyenes igénybe vételének lehetőségét szűkíti. 

A 2007 szeptemberétől működő új rendszer szerint a költségvetés az ún. „közoktatási 
teljesítménymutató” alapján finanszírozza az oktatási intézményeket. A módszer 
figyelembe veszi a közoktatási törvénynek az osztály és csoport alakításáról szóló elveit, 
előírásait (átlaglétszám, foglalkoztatási időkeret), a pedagógusok kötelező heti 
óraszámát, továbbá az egyes intézménytípusok (óvoda, általános iskola, középiskola) 
társadalmi költségigényességét kifejező intézménytípus együtthatót. 

Az új rendszer a 2007-2008-as tanévtől az óvoda első évfolyamán, valamint az iskolai 
oktatás első, ötödik és kilencedik évfolyamain indul, felmenő rendszerben, és ennek 
megfelelően 2011-re teljesedik ki. Ezek együttesen – 2007 szeptemberétől történő 
indítással – a központi költségvetésben 2007-re 7,6 milliárd forint, majd 2008-ra – egész 
évre – 34,2 milliárd forint megtakarítást hoznak. 
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Az alapfokú művészetoktatás finanszírozása és szabályozása szigorodik. A normatív 
támogatásra való jogosultság feltételévé válik az intézmény minősítése, a normatív 
támogatás teljesítmény szerint differenciálódik.  

Felsőoktatás 

A felsőoktatási reform alapvető célja, hogy javítsa a képzés színvonalát és alkalmasabbá 
tegye a változó szerkezetű és nagyságú munkaerő-kereslethez való alkalmazkodásra. A 
reform keretében az alábbi lépésekre kerül sor: 

 erősödik a teljesítménykövetelmény, a hallgatói teljesítmény alapján lehetőség lesz 
átjárásra az államilag finanszírozott és költségtérítéses képzés között; 

 a 2007-től bevezetett fejlesztési képzési hozzájárulást (tandíj) a hallgatóknak első 
ízben 2008-tól kell megfizetniük az államilag finanszírozott felsőoktatásban. 
Teljesítményösztönzővé és szociálisan célzottá válik a hallgatói támogatási és 
teherviselési rendszer; 

 a képzési szerkezet és a finanszírozás a bolognai folyamat kibontakozásához 
igazodóan alakul át, új felsőoktatási finanszírozási konstrukció kerül kidolgozásra. 
Kialakításra kerülnek a mesterképzés képesítési követelményei; 

 a felsőoktatási intézményrendszer széttagoltsága mérséklődik, a felsőoktatási 
intézmények száma szűkül. Szélesedhet a fenntartói struktúra, az önkormányzatok 
átvétel révén intézményfenntartók lehetnek; 

 megváltozik az akkreditáció rendszere, európai uniós tagságunkkal összhangban az 
akkreditálással kapcsolatos döntésben külföldi szakemberek is szerepet kapnak; 

 a minőségbiztosítási rendszer követelményei áttekintésre és szigorításra kerülnek; 

 az államilag finanszírozott keretszámok elosztása új allokációs mechanizmus szerint 
történik 2007-től. Megszűnik az intézményi keretszám-meghatározás, a Kormány 
csak a szakterületi keretszámokról dönt. Az intézményi felvehető létszámot a 
hallgatók felvételi teljesítménye és az általuk megjelölt intézményi rangsor dönti el. 
Az új rendszer teljesítményelvű, elősegíti az intézmények minőségelvű 
differenciálását, a párhuzamos képzési formák szűkítését, felszámolását; 

 a Kormány 2006. novemberi határozata szerint 2007-ben 2006-hoz képest 6 ezer 
fővel kevesebb, 56 ezer finanszírozott hallgató léphet be a felsőoktatásba. E 
létszámváltozáson belül a munkaerőpiac igényeinek figyelembevételével a jogász, a 
bölcsész, a pedagógus és a közgazdász keretszám jelentősen csökken, ugyanakkor a 
természettudományi, informatikai, műszaki keretszám nő; 

 kialakul a munkaerő-piaci keresletnek a képzésben résztvevők számát, a képzés 
jellegét és minőségét tükröző visszacsatolási mechanizmusa.  

Gázártámogatás 

A háztartási energiaköltségek támogatására a 2007. évi költségvetési javaslat 112 
milliárd forintot tartalmaz, ami nominálisan is lényegesen alacsonyabb a 2006-ban 
várható kiadásnál. A gáz- és távhő-támogatási rendszer átalakítása során az egységes, 
mindenkit megillető támogatás helyett a szociális rászorultsági alapú kompenzáció kerül 
bevezetésre. A támogatás odaítélése és érvényesítése a 2007. január elsején hatályba 
lépő kormányrendelet alapján történik: a fogyasztó a rendelet előírásai szerint kéri a 
támogatást, amit a gáz- és távhő-szolgáltatók a fogyasztó által fizetendő számlában 
érvényesítenek. 

2007-ben a háztartások közel kétharmada (kb. 2 millió háztartás) továbbra is a 
támogatási rendszer alanya marad. A jogosultakon belül a jövedelmi helyzet alapján 
négy támogatotti csoport kerül kialakításra. A támogatás – a jövedelmüktől függő 
mértékben – mindazon háztartásoknak jár, ahol az egy fogyasztási egységre jutó havi 
nettó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 3,5-szeresét (93900 Ft) nem haladja meg. 
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A leginkább rászoruló alacsony jövedelmű háztartások esetében (összesen mintegy 900 
ezer háztartás) a fizetendő gázszámla nem változik vagy csökken. 1,1 millió háztartás 
esetében még nyújt az állam támogatást, míg kb. 1 millió háztartás esetében – a 
fogyasztástól függően – 40-65%-kal nő a fizetendő gázár.  

 

Tömegközlekedés 

A tömegközlekedés fogyasztói árkiegészítésére a 2006. évivel megegyezően a 
költségvetés 120 milliárd forintot irányoz elő. A kiadási cél elérését a 2006 júliusában 
bevezetett, a korábbi százalékos támogatást felváltó fix összegű támogatási rendszer 
biztosítja. 

A helyközi tömegközlekedési rendszer reformjának alapvető célja a költségvetés 
teherbíró képességével összhangban álló közlekedési rendszer kialakítása. 

A folytatódó vasúti reform megteremti a többszereplős piaci modellt. A MÁV Zrt. 
szervezeti átalakítása során külön gazdasági társaságba (MÁV Cargo Zrt.) szervezte a 
vasúti teherszállítást. A MÁV Cargo Zrt. 2007 második felében várható értékesítésével 
befejeződik a vasúti árufuvarozás liberalizációja. Az értékesítés bevételét a MÁV Zrt. 
teljes egészében hiteltörlesztésre fordíthatja. Az állam szolgáltatási szerződés keretében 
2007-2009 között évente a GDP mintegy 0,4%-nak megfelelő nagyságban fizet térítést 
az igénybevett személyszállítási szolgáltatások kompenzációjaként a MÁV Zrt. szervezeti 
átalakítása során újonnan alakuló személyszállítási társaságnak, a 2006. évi 0,2%-kal 
szemben. Ezen felül a Kormány egyszeri tételként tőkét juttat a MÁV-nak a 
végrehajtandó szervezeti reformhoz, az új társaságok megalapításához 2007-ben és 
2008-ban (a GDP 0,4 és 0,1%-ának megfelelő összegben). A szervezeti átalakítás során 
megalakuló – az állam számára csökkentett méretű szolgáltatást szerződések keretében 
nyújtó -, hatékonyabban működő vállalatok képesek lesznek adósságállományuk állami 
források igénybevétele nélküli finanszírozására. 

Szabályozás, dereguláció 

Az adminisztratív terhek csökkennek a jelenleg hatályos joganyag folyamatos és 
szisztematikus vizsgálata következtében, amely a lakosságra, a vállalkozásokra nehezedő 
felesleges terhek, illetve a közigazgatáson belül a felesleges bürokrácia csökkenését 
eredményezi. Ennek keretében a miniszterek felülvizsgálják a feladat- és hatáskörükbe 
tartozó, hatósági eljárásokat tartalmazó jogszabályokat az adminisztratív terhek 
csökkentése, az eljárások elektronizálhatósága szempontjából, és megkezdik az egyes 
jogi normák deregulációját. Az adminisztratív terhek további csökkenése várható a 
közösségi jogi szabályozásból eredő terhek esetében az Európai Bizottság által végzendő 
programok következtében.  

Az Európai Bizottság által kiadott közleményben meghatározott, leggyakrabban keresett 
20 (Magyarországon 27) közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében megtörténik a jogi akadálymentesítés. A közszolgáltatások teljes 
körű informatikai támogatásának érdekében ügymenetmodelleket kell kidolgozni és a 
jogszabályalkotás során figyelembe venni.  

Kialakul a minőségi jogalkotás világos, átlátható, kiegyensúlyozott, az adott társadalmi 
viszonyoknak megfelelő és széles társadalmi konszenzuson nyugvó rendszere a minőségi 
jogszabályalkotást biztosító módszerek kötelező és következetes alkalmazásával, illetve a 
jogszabályalkotást támogató monitoring alkalmazásával.  

Az adminisztratív terhek növekedésének magakadályozása és a jogszabályok lehetséges 
társadalmi-gazdasági-környezeti hatásainak felmérése érdekében már a jogszabályok 
előkészítésének során a kialakított módszertani útmutatók alapján kötelező lesz elvégezni 
a több-szempontú hatásvizsgálatot és az adminisztratív terhek mérését. 
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5. Az államháztartás intézményi jellemzői 

5.1 A költségvetés készítésének menete 

A magyar Parlament egykamarás törvényhozó testület. A legfontosabb szabályokat a 
kétharmados többséggel elfogadott házszabály tartalmazza, részletkérdésekről pedig a 
házbizottság dönt. A házbizottságban az ellenzéket arányos képviselet illeti meg, a 
döntések pedig általában egyhangúlag születnek. 

Az Alkotmány úgy rendelkezik a költségvetéssel kapcsolatban, hogy “az országgyűlés 
megállapítja az államháztartás mérlegét, jóváhagyja az állami költségvetést és annak 
végrehajtását”. A költségvetési eljárást az 1992-es keltezésű államháztartási törvény és 
annak végrehajtási rendeletei szabályozzák. 

A házszabály meglehetősen részletes szabályokat tartalmaz a költségvetési vita rendjére 
vonatkozóan. A vita első fordulójában bármilyen tartalmú módosítás benyújtható, a 
második fordulóban viszont már csak olyanok, amelyek nem változtatják meg az első 
forduló végén meghatározott ún. főszámokat (fejezeti főösszegek).  

A költségvetési folyamat időrendje  

 
Abszolút időpont 
(választási évben) 
 

Relatív 
időpont 
(hónap) 

A Kormány elfogadja a költségvetés tervezésének irányelveit április 15.  
(június 30.) 

t-8,5 
(t-6) 

A pénzügyminiszter benyújtja a költségvetési 
törvényjavaslatot a Kormány részére 

augusztus 31.  
(október 15.) 

t-4 
(t-2,5) 

A Kormány benyújtja a költségvetési törvényjavaslatot az 
Országgyűlés részére. A költségvetési törvényjavaslat 
benyújtásával egyidejűleg az ÁSZ benyújtja a 
törvényjavaslatról szóló jelentését az Országgyűlésnek, amely 
a törvényjavaslatot az ÁSZ véleményével együtt tárgyalja 

szeptember 30.  
(október 31.) 
 

t-3 
(t-2) 
 

A Kormány benyújtja a fejezeti részletezésű számokat és azok 
szöveges indokolását az Országgyűlés részére 

október 15.  
(november 15.) 

t-2,5 
(t-1,5) 

Az Országgyűlés dönt a főszámokról és megkezdődik a 
parlamenti vita második fordulója 

november 30. 
 

t-1 

Az Országgyűlés elfogadja a költségvetési törvényt december t 
Költségvetési év vége és a Zárszámadás elkészítése következő év 

december 
t+12 

A Kormány benyújtja a zárszámadást az Állami 
Számvevőszéknek 

következő év utáni év 
június 

t+18 

A Kormány benyújtja a zárszámadást, az ÁSZ elnöke pedig a 
zárszámadásról készített jelentést az Országgyűlésnek 

következő év utáni 
augusztus 

t+20 

5.2 Az államháztartás-statisztikai adatszolgáltatás felépítése 

Magyarországon a kormányzati szektorra vonatkozó statisztikákat a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) készíti. A jelenlegi munkamegosztás 
szerint a KSH a nem-pénzügyi számlákért, az MNB a pénzügyi számlákért felelős. 

A Túlzott Hiány Eljárás keretében történő adatszolgáltatásban a (t-1)-dik időszakig 
terjedő tényadatok összeállításában a fenti munkamegosztás érvényesül, míg a tárgyévi 
várható (t) kormányzati egyenleg és adósság kimunkálása a Pénzügyminisztérium 
feladata. Az első Notifikáció határidejének február végéről március végére történt 
áthelyezése lehetővé tette, hogy a KSH átvegye a (t-1) időszak hiányának számítását a 
Pénzügyminisztériumtól, ezáltal biztosított a nemzeti számlákkal való összhang.  

A KSH, az MNB és a PM képviselőiből álló statisztikai munkabizottság vezetői és szakértői 
szinten működik, együttműködési megállapodás rögzíti az adatáramlás, a 
munkamegosztás, a módszertani megítélés eljárási kérdéseit. 
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A kormányzati szektor statisztikáinak meghatározó adatforrása az államháztartási 
információs rendszer, az államháztartás szervezeteinek éves és évközi beszámolói, amit 
kiegészít a kormányzathoz sorolandó vállalatok és non-profit szervezetekről történő 
statisztikai adatgyűjtés, továbbá a kormányzati szektor egészére vonatkozó bank- és 
értékpapír-statisztikai adatgyűjtés.  

A Túlzott Hiány Eljárás keretében teljesített Notifikációt és az összeállításához 
kapcsolódó, a magyar hatóságok által ez év szeptemberében aktualizált módszertani 
leírást („EDP Inventory”) a KSH és a PM a honlapján közzétette.  

A Pénzügyminisztérium a kialakult gyakorlatnak megfelelően az Országgyűlésnek 
benyújtott éves költségvetés, illetve zárszámadás indokolásában önálló fejezetben 
mutatja be a hivatalos államháztartási, illetve a maastrichti egyenleg- és adósságmutató 
eltérését. 

A KSH 2007. áprilisáig, a 2007. évi első Notifikáció időpontjáig adja át az Eurostat 
részére a magánnyugdíjpénztárak nélkül számított kormányzati szektor 2002-2006. évi 
nemzeti számláit.  

5.3 Költségvetési szabályok, költségvetési tervezést segítő független 
intézmények 

Költségvetési szabályok  

Magyarországon az önkormányzatok bizonyos kötelezettségvállalásait szabályozzák 
fiskális szabályok. Az önkormányzati törvény szerint a helyi önkormányzat adósságot 
keletkeztető kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint 
kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) éves felső határa 
a korrigált saját bevétel. A likvid (éven belül felvett és visszafizetett, illetve a 
közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez felvett) hitel 
nem esik e korlátozás alá. 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2006. júliusi módosítása alapján új 
költségvetési szabályok erősítik a költségvetési fegyelmet és átláthatóságot. Az új 
szabályok egyik fő eleme a költségvetési fejezeteknél képzendő egyensúlyi tartalék, a 
másik a fejezetek felügyeletét ellátó szervek vezetőinek negyedéves jelentési 
kötelezettsége a Kormánynak a hatáskörükbe tartozó fejezeti bevételek és kiadások 
teljesüléséről és várható éves alakulásáról. A Kormány az éves költségvetési 
törvényjavaslat benyújtásakor javaslatot tett a fejezeti tartalékok nagyságára. A fejezeti 
tartalékok felhasználását csak az adott fejezet negyedéves jelentése alapján engedélyezi, 
ha a fejezeti költségvetési folyamatok, illetve az államháztartás egészének várható 
alakulása ezt lehetővé teszi. A fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználásra nem 
engedélyezett része elvonásra kerülhet. 

Ezen túlmenően a 2007. évi költségvetési javaslat parlamenti vitájával párhuzamosan a 
Kormány támogatásával az Országgyűlés várhatóan megszavazza az államháztartási 
törvény további módosítását. E módosítás szerint a Kormány a továbbiakban csak olyan 
költségvetési törvényjavaslatot nyújthat be az Országgyűlésnek, amely biztosítja a 
kormányzati szektor maastrichti egyenlegmutatójának elsődleges többletét vagy 
egyensúlyát. Ez az előírás nem írja felül a 2007. évi költségvetési törvény azon előírását, 
amely szerint a 2008, illetve 2009 őszén benyújtandó, 2009., illetve 2010. évi 
költségvetési törvényjavaslatnak biztosítania kell, hogy a maastrichti elsődleges egyenleg 
rendre elérje a GDP 0,9%-át, illetve 1,1%-át (lásd 3.3. alfejezet). 

Állami Számvevőszék 

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) mint Kormánytól független intézmény, garanciális 
kontrollt jelent a költségvetés számára. Az ÁSZ készít előre- és visszatekintő 
elemzéseket a költségvetésről. Ennek során vizsgálja az államháztartás gazdálkodását, 
ennek keretében a központi költségvetési javaslat megalapozottságát, a bevételi 
előirányzatok teljesíthetőségét, a központi költségvetés végrehajtásáról készített 
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zárszámadást, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és az elkülönített pénzügyi 
alapoknak a felhasználását. A tervekkel való összhang hiányában felhívja a Kormány 
figyelmét a lehetséges kockázatokra. 
 

6. Mellékletek 

1. sz. melléklet: Bevételi intézkedések 

A 2006. szeptember 1-jétől érvényes legfontosabb változások a következők: 

 Az általános forgalmi adó változásai egyrészt az államháztartási egyensúly javítását, 
másrészt az uniós jogharmonizációs célokat szolgálják, ennek jegyében: 

ο a 15%-os ÁFA-kulcs 20%-ra nőtt; 

ο a telefon ÁFA levonható hányada 50%-ról 70%-ra nőtt. 

 A jövedéki adónál a jogharmonizációs kötelezettségből adódóan 

ο a cigarettánál a jövedéki adó 5,7%-kal emelkedett;  

ο az alkohol és az összes alkoholtartalmú ital (kivéve bor) jövedéki adója 7%-kal 
emelkedett. 

 A személyi jövedelemadózásban folytatódik a különböző jogcímen szerzett 
jövedelmek adóterheinek közelítése, az adóalap szélesítése. Ennek keretében 2006. 
szeptemberétől 

ο a természetbeni juttatásra vonatkozó adómérték 44%-ról 54%-ra emelkedett; 

ο a kamat és a tőzsdei ügyletek jövedelme utáni adómérték 0%-ról 20%-ra 
változott. 

 A különböző formában megszerzett jövedelmek adóterhelésének közelítése 
érdekében az egyszerűsített vállalkozói adó mértéke 2006. októberétől 15%-ról 25%-
ra emelkedett. 

 A költségvetés egyensúlyának javítása érdekében a társas vállalkozások és az egyéni 
vállalkozók a korrigált adózás előtti nyereségük után 4%-os különadót fizetnek. 

 Az egyéni egészségbiztosítási járulék 4 százalékról 6 százalékra emelkedett. 

 Mind a foglalkoztatói, mind az egyéni egészségbiztosítási járulék megosztásra került 
az egyes kockázatok szerint: a 11 százalékos munkáltatói egészségbiztosítási 
járulékból 7 százalék természetbeni, 4 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulék 
lett, a 6 százalékos egyéni egészségbiztosítási járulékból pedig 4 százalék 
természetbeni, 2 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulék. 

 A nyugdíjas foglalkoztatott is köteles 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási 
járulékot fizetni. 

 A kiegészítő tevékenységet folytató (nyugdíjas) egyéni és társas vállalkozó az eddigi 
5 százalék baleseti járulék fizetése helyett 10 százalékos mértékű egészségügyi 
szolgáltatási járulékot fizet. 

 A nem biztosított, de jövedelemmel rendelkező személyek 15 százalékos 
egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnek. 

 A foglalkoztatók, a főállású egyéni- és társas vállalkozók körében bevezetésre került 
a minimum járulékalap (vagyis főszabályként havi 125 ezer forint után kell megfizetni 
a járulékokat). Ez alól akkor van kivétel, ha a kötelezett bejelentést tesz az állami 
adóhatósághoz. A bejelentés valóságtartalmát az adóhatóság ellenőrzi. 
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 A foglalkoztatás ösztönzést, az álláskeresést segítő ellátásokat finanszírozó alap 
(Munkaerőpiaci Alap) finanszírozási stabilitásának erősítése érdekében 2006. 
szeptember 1-jétől az egyéni munkavállalói járulék 1 százalékról 1,5 százalékra 
emelkedett. 

 A gépjármű visszterhes vagyonszerzési illetéke mintegy 20 százalékkal emelkedik, és 
ilyen arányban növekszik a pótkocsik szerzése esetén fizetendő illeték is. 

2006. november 1-jétől 

 Nem szűnt meg a foglalkoztatókat terhelő tételes egészségügyi hozzájárulás 
(változatlanul havi 1 950 forint/fő összeget kell ilyen jogcímen fizetni).  

A 2007-től érvényes legfontosabb változások a következők: 

 A jövedéki adónál a jogharmonizációs kötelezettségből adódóan 

ο a cigarettánál a jövedéki adó április 1-jétől 2,7%-kal, szeptember 1-jétől további 
2,7%-kal emelkedik.  

 A személyi jövedelemadózásban 

ο a kétkulcsos adótábla sávhatára 1,55 millió forintról 1,7 millió forintra emelkedik; 

ο a nyugdíj 2007-től adóterhet nem viselő járandóságként adózik, vagyis a nyugdíj 
mellett más összevonandó jövedelmet is szerző magánszemélynek az adófizetési 
kötelezettség megállapításánál a nyugdíjat is figyelembe kell vennie; 

ο módosul az adókedvezmények rendszere: megszűnik a szellemi tevékenység, a 
felnőttképzés és a számítógép-beszerzés kedvezménye. A 2007. január 1-jét 
követően felvett lakáscélú hitelek törlesztéséhez adókedvezmény már nem vehető 
igénybe. A felsőoktatási tandíj kedvezménye, a közcélú adományok kedvezménye, 
az élet- és nyugdíjbiztosítások kedvezménye, a megállapodás alapján fizetett 
járulék, magánnyugdíj-pénztári tagdíj, illetve annak kiegészítése címén 
adókedvezmény a korábbi 6 millió forint helyett csak 3,4 millió forint éves 
összevont jövedelemig érvényesíthető;  

ο szűkül egyes adómentes juttatások köre a juttatásban részesülők korlátozásával. 

 A társasági adózásban, ha az általános szabályok szerint megállapított adóalap nem 
éri el az adóévi összes bevétel (csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a 
külföldi telephely bevételével) 2%-át, akkor ez utóbbit kell adóalapnak tekinteni. Az 
elvárt adó intézménye az egyéni vállalkozókra is vonatkozik. 

 Bevételcsökkenést összességében nem eredményező jogharmonizációs célú 
rendelkezések a 2007. évtől beépülnek a társasági elvárt adóba, és a társas 
vállalkozások különadózására vonatkozó szabályokba. 

 A gépjárműadózásban változik az adóalap és az adómérték, az adóteher a 
személygépkocsi és a motorkerékpár „értékéhez” igazodik. 

 2007-től különadó-fizetési kötelezettség terheli 

ο az egyéni nyugdíjjárulék alapjának felső határát meghaladó összevont adóalappal 
rendelkező magánszemélyeket. A 4%-os adót a járulékalap felső határát 
meghaladó jövedelemrészre kell megfizetni; 

ο a hitelintézeteket, amelyeknek az állami támogatással összefüggő hitelekből 
származó kamatbevétel után 5%-os járadékot kell fizetniük. 

 A kutatás fejlesztés és a befektetések ösztönzése érdekében – a különadó bevételt 
érdemben nem befolyásolóan – a négy százalékos különadó alapja csökkenthető a 
kutatás és kísérleti fejlesztés közvetlen költségével, valamint a bejelentett részesedés 
értékesítésekor elszámolt árfolyamnyereségével. 
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 A minimum járulékalap havi 125 ezer forintról 131 ezer forintra emelkedik. 

 Az egyéni egészségbiztosítási járulék 6 százalékról 7 százalékra emelkedik. 

 A kiegészítő tevékenységet folytató (nyugdíjas) egyéni- és társas vállalkozó 
egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége 10 százalékról 16 százalékra 
emelkedik. 

 A mezőgazdasági őstermelők is biztosítottá válnak. 

 A magánszemélyt terhelő, egyes külön adózó jövedelmek után fizetendő 
egészségügyi hozzájárulás mértéke 4 százalékról 14 százalékra emelkedik, az az 
összeghatár pedig, ameddig ezt a kötelezettséget éves szintre számolva teljesíteni 
kell, évi 400 ezer forintról 450 ezer forintra emelkedik. 

 Az egyház az egyházi személy után 4 százalékos egyéni természetbeni 
egészségbiztosítási járulékot fizet. 

 Nem kerül sor a 2007. január 1-jétől tervezett 3 százalékos munkáltatói 
járulékcsökkentésre. 

 A társadalombiztosítási nyugdíj (felosztó-kirovó pillér) finanszírozási stabilitásának 
növelése érdekében a 29 százalékos munkáltatói társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségen belül megváltozik az egészségbiztosítási és a nyugdíjbiztosítási 
járulékfizetés százalékos megoszlása: a 11 százalékos egészségbiztosítási járulék 8 
százalékra csökken, egyidejűleg a 18 százalékos nyugdíjbiztosítási járulék 21 
százalékra emelkedik. 

2007. április 1-jétől: 

 Bevezetésre kerül a korkedvezmény-biztosítási járulékfizetési kötelezettség azon 
foglalkoztatók esetében, akik külön jogszabályban meghatározott korkedvezményre 
jogosító munkakörben foglalkoztatnak munkavállalókat, ugyanígy vonatkozik e 
fizetési kötelezettség arra az egyéni vállalkozóra is, aki vállalkozói tevékenységét 
ilyen munkakörben folytatja. A korkedvezmény-biztosítási járulékfizetési 
kötelezettség alapja a társadalombiztosítási járulék alapjával egyezik meg, mértéke 
13 százalék. A 2007. évben a központi költségvetés e járulékfizetési kötelezettség 
100 százalékát átvállalja, majd a költségvetési átvállalás mértéke fokozatosan 
csökken, és 2011-re teljesen megszűnik. 

 A nyugdíj mellett munkát vállaló személyek a járulékalapot képező jövedelmük után 
8,5 százalék nyugdíjjárulékot kötelesek fizetni.  

 Az eltartott közeli hozzátartozók is kötelesek lesznek egészségügyi szolgáltatási 
járulék fizetésére a természetbeni ellátásra való jogosultságuk megszerzése 
érdekében. A nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem 
jogosult személyek esetén a fizetési kötelezettség alapja a minimálbér, mértéke 9 
százalék. 

 Az ún. passzív (biztosítotti jogviszony megszűnése után járó) táppénz  időtartama 45 
napra csökken. 

Az Országgyűlés által elfogadott törvények értelmében 2008-ban nem szűnik meg az 
iparűzési adó, 2009-ben pedig nem csökken 2 százalékponttal a munkáltatói 
társadalombiztosítási járulék. 
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2. sz. melléklet: Főbb – megtett és tervezett – strukturális intézkedések 

 

Közigazgatás 

Intézkedés Ütemezés 

1.a) A központi kormányzat méretének és belső tagoltságának 
lényeges csökkentése: a minisztériumok száma 14-ről 11-re, a 
foglalkoztatottak száma 20%-kal csökken.  

 A minisztériumok számának csökkenését a Magyar Köztársaság 
minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény írta elő. 

 A létszámkeret-csökkenést a Miniszterelnöki Hivatalban, a 
minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet 
ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról 
szóló 2117/2006. (VI. 30.) Korm. határozat írta elő. 

1.b) A párhuzamos funkcionális területek – humánpolitika, 
informatika, vagyonkezelés üzemeltetés – központosítása. 

 Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti 
átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 
2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat írta elő. 

1.a) végrehajtva 

 

 

 

 

 

1.b) 2007-től 

2.) A központi közigazgatás és területi (dekoncentrált) szervei 
konszolidációja és regionális átszervezése (közel 200 
költségvetési intézmény) a létszám 10%-os csökkentésével. 

 Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti 
átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 
2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat írta elő.  

Döntés: megtörtént 

Végrehajtás: 

2006-2007 

3.) A közigazgatás egészében a teljesítménykövetelmények 
meghatározásának, mérésének általánossá tétele, a merev 
előrejutási és bérrendszer rugalmasabbá tétele. 

 Az ún. jogviszony-törvények (a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak 
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény és a Magyar 
Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak jogállásáról 
szóló 2001. évi XCV. törvény) I. és II. üteme és az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2006,  

illetve 2007 első 
félév 

4.) A versenyvizsgán alapuló kiválasztási rendszer bevezetése. 

 Az ún. jogviszony-törvények I. üteme  

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2006  

5.) Az önkormányzati közigazgatásban az ésszerű, 
méretgazdaságos üzemméretet elérő társulási formák pénzügyi 
ösztönzése. 

 T/1145. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2007. évi 
költségvetéséről   

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2006 

(megtörtént) 

6.) Integrált kistérségi ügyfélszolgálati központok létrehozása. Döntés: 2006  

Végrehajtás 2007-
től 

7.) Az elektronikus közigazgatás elterjesztése (a 
versenyképességet érintő és az EU ajánlásokban meghatározott 
szolgáltatások körében). 

Döntés: 2006  

Végrehajtás 2007-
től  
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Intézkedés Ütemezés 

8.) A kistérségi besorolás felülvizsgálata. 2007 első fele 

9.) Az államigazgatási jegyzői feladatoknak a kistérségi székhely 
jegyzőjéhez való áttelepítése. 

Törvényjavaslat 
benyújtása: 2007 

 

Önkormányzati feladatellátás és finanszírozás 

Intézkedés Ütemezés 

1.) A racionális üzemméreteket érvényesítő – ennek érdekében 
részben törvényben, illetve pénzügyi eszközökkel is ösztönzött 
együttműködésen alapuló – feladatellátás térnyerése. A 
kistérségi együttműködés esetében ez különösen a 
közoktatásban, a közigazgatásban és a szociálisintézmény-
fenntartási feladatokban érvényesül. 

 T/1145. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2007. évi 
költségvetéséről 

 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2006 

(megtörtént) 

2.) A feladatellátás átrendezését és racionalizálását a 
szaktörvényekben megállapított kötelezettségek 
felülvizsgálatával párhuzamosan az önkormányzatokat megillető 
normatív hozzájárulások tartalmának megváltoztatása és 
kiegészítő, a hatékony feladatellátást feltételként előíró 
támogatások alkalmazása segíti. 

 T/1145. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2007. évi 
költségvetéséről 

 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2006 

(megtörtént) 

3.) Az értékalapú ingatlanadózás bevezetése megerősíti az 
önkormányzatok gazdálkodási önállóságát. 

 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2007 

Bevezetés: 2008-tól  

4.) Központi kapacitásszabályozás bevezetése a 
közszolgáltatások egyes területein meghatározott feladatoknál 
(oktatás, szociális ellátás, gyermekvédelem). A közoktatásban 
2007-től - felmenő rendszerben – érvényesül. 

 Szaktörvények: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, 1993. évi III. 
törvény a szociális ellátásról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2007 

5.) Az önkormányzati pénzügyi fegyelmet erősítő intézkedések. 

 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2006 

(megtörtént) 

6.) Az önkormányzati ellenőrzési rendszer átalakítása. 

 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2007 
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Egészségügy 

Intézkedés Ütemezés 

1.) Az egészségügy társadalombiztosítási jellegének 
megerősítése: a biztosítási elv alapján járó szolgáltatás 
igénybevételének feltétele a biztosítotti jogviszony, vagy más 
erre jogosító és nyilvántartott állapot megléte és az esedékes 
járulék megfizetése12. Ennek hiányában csak alapszintű (mentés, 
sürgősségi, anya- és csecsemővédelmi, valamint járványügyi) 
szolgáltatás vehető igénybe. 

 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1297. számú és 
az egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi 
reformmal kapcsolatos módosításáról szóló T/1093. számú 
törvényjavaslatok 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2006 
(megtörtént) 

2.) A kereslet korlátozása érdekében az orvos-beteg találkozóhoz 
(alapellátás, járóbeteg-szakellátás és az ezzel kapcsolatos 
diagnosztikai vizsgálatok, valamint aktív fekvőbeteg szakellátás 
esetében) kapcsolódóan az igénybevevő által fizetendő díj kerül 
bevezetésre az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó 
elszámolási nyilatkozat adási kötelezettséggel együtt. 

 Egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi 
reformmal kapcsolatos módosításáról szóló T/1093. számú 
törvényjavaslat 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2006 
(megtörtént) 

3.) Szakmai és finanszírozási protokollok (betegutak) 
érvényesítése a szolgáltatások igénybevételének és nyújtásának 
ésszerűsítésére. 

 Egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi 
reformmal kapcsolatos módosításáról szóló T/1093. számú 
törvényjavaslat 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2006 
(megtörtént) 

4.) Az ellátás következő (magasabb) szintjének igénybevétele 
jellemzően az alsóbb szinten kiadott beutalóval lehetséges. 

 Egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi 
reformmal kapcsolatos módosításáról szóló T/1093. számú 
törvényjavaslat 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2006 
(megtörtént) 

5.) A kihasználatlan, vagy ésszerűtlenül működtetett túlzott 
aktív fekvőbeteg kapacitások megszüntetése vagy átalakítása 
krónikus/ápolási, illetve szociális ellátó kapacitássá. 

 Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló T/1375. számú 
törvényjavaslat 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2006 
(megtörtént) 

6.) Az OEP szerződéskötési kötelezettsége megszűnik, a 
szolgáltatók versenyezhetnek a társadalombiztosítási 
finanszírozás elnyeréséért, az OEP csak a szükséges mértékben 
vásárol szolgáltatást. 

 Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló T/1375. számú 
törvényjavaslat 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2006 
(megtörtént) 

                                    
12  Azon személyek is részesülhetnek a természetbeni egészségügyi ellátásban, akiktől a járulékot 
foglalkoztatójuk levonta, de azt nem fizette be. 
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Intézkedés Ütemezés 

7.) A szolgáltatók (jellemzően a kórházak) működési keretei 
átalakulnak, lehetővé téve az átláthatóságot biztosító könyvelést 
és eredmény-kimutatást, a tulajdonos (fenntartó) 
eredményérdekeltségét és a dolgozók rugalmasabb bérezését 
biztosító foglalkoztatását. 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2007 

8) Létrejön az egészségbiztosítási felügyelet. 

 Az egészségbiztosítás körében végzett tevékenység felügyeletéről szóló 
T/1035. számú törvényjavaslat 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2006 
(megtörtént) 

9.) Az alapellátás (háziorvos) kistérségi összehangolása. Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2007 

10.) A Kormány – a közfinanszírozás fenntartása mellett – 
mérlegelni fogja az egészségügyi biztosítási piac magánbiztosítók 
részére történő esetleges megnyitását. 

Döntés: 2006 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2007 

 

Gyógyszerügy 

Az alábbi táblázatban felsorolt intézkedésekről 2006. november 20-án az Országgyűlés 
által elfogadott „A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-
ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló törvény” 
rendelkezik. 

Intézkedés Ütemezés 

1.) A támogatási kulcsok megváltoztatása (ezen keresztül a GDP 
0,2%-ának megfelelő mértékű megtakarítás érhető el). A kulcsok 
megváltoztatása után minden vényköteles gyógyszer esetén 
térítési díjat kell fizetni. 

Bevezetés: 2007 

2.) Fokozatosan szabadabbá válik a patikaalapítás, a mai 
monopolisztikus korlátozások megszűnnek. 

Bevezetés: 2007 

3.) A nem vényköteles gyógyszerek értékesítése széles körben 
lehetséges lesz. 

Bevezetés: 2007 

4.) Általánossá válik a támogatási összeg „fixesítése” a 
legolcsóbb referencia-termék támogatásának szintjén. 

Bevezetés: 2007 

5.) Szigorodnak a támogatott gyógyszerkörben maradás 
feltételei. 

Bevezetés: 2007 

6.) A Kormány felhatalmazást kap minőségi és hatékony 
gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-rendelést ösztönző 
szabályok meghatározására (a háziorvosok számára egyéni 
gyógyszerrendelési keret helyett). 

Bevezetés: 2007 

7.) Az új szabályok biztosítják, hogy a kórházból távozó beteget 
(hacsak más indikáció nincs) jellemzően generikus készítmény 
szedésére „állítsák be”. 

Bevezetés: 2007 

8.) A támogatásba történő befogadás, a besorolás, fixesítés, 
volumenszabályok, beszerzés folyamatának teljes körűen 
szabályozottá, átláthatóvá és nyilvánossá tétele.  

Bevezetés: 2007 
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Intézkedés Ütemezés 

9.) Szigorú, zárt és automatizált on-line ellenőrzési rendszer 
létrehozása és objektív szankciók alkalmazásával történő 
következetes működtetése a gyógyszerfelírással és kiváltással 
kapcsolatos előírások (ideértve a szakmai és finanszírozási 
protokollokat és helyettesítési szabályokat is) betartásának 
ellenőrzésére. 

Bevezetés: 2007 

 

Nyugdíjrendszer 

Intézkedés Ütemezés 

1.) A törvényes nyugdíjkorhatár (62 év) betöltése előtti öregségi 
nyugdíjba vonulás feltételei nem változnak, de 2013-tól módosul 
az előrehozott öregségi nyugellátásra jogosító életkor. 

 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, 
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény 

A 
törvénymódosítást 
az Országgyűlés 
elfogadta  

 

2.) A szabályozás világossá teszi, hogy a korhatár előtti nyugdíj 
egy kedvezmény, amely mellett kereső tevékenység a 
minimálbér összegéig folytatható. 

 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, 
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény 

A 
törvénymódosítást 
az Országgyűlés 
elfogadta  

 

3.) Korkedvezményre – a hatályos szabályozásnak megfelelően 
– 2007-től további jogosultság csak az új szabályok szerint, a 
nyugdíjalapot nem terhelő módon szerezhető. 

 T/1304 számú társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2006 
(megtörtént) 

4.) Az egyes foglalkoztatási csoportok között érvényesülő – a 
nyugdíjjogosultság megszerzéséhez szükséges szolgálati időben 
és keresetbeszámítás módjában meglévő – ma már indokolatlan 
eltérések fokozatosan megszűnnek. 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2007  

5.) A nyugdíj melletti foglalkoztatás adó és járulék szabályai 
azonosak lesznek az általánossal, így a nyugdíjjárulék 
megfizetése szolgáltatásra is jogosít. 

 T/1296 számú, a 2007. évi költségvetést megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat, illetve a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2006 
(megtörtént), 
illetve a 
törvénymódosítást 
az Országgyűlés 
elfogadta  

6.) Megszűnnek a nyugdíj-megállapítási szabályok egyes 
anomáliái (valorizáció, nettósítás). 

 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, 
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény 

A 
törvénymódosítást 
az Országgyűlés 
elfogadta 

7.) A korhatár alatti nyugdíjak folyósításának minimálbért 
meghaladó jövedelemmel járó foglalkoztatás alatti szüneteltetése 
teljes körűvé válik 2010-től. 

 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, 
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény 

A 
törvénymódosítást 
az Országgyűlés 
elfogadta 
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Intézkedés Ütemezés 

8.) A nyugdíjrendszer legfontosabb elemeinek (korhatár, 
helyettesítési ráta, indexálás) és lehetséges rendszerszerű 
változásainak (pl. egyéni számlák) vizsgálata és értékelése. 

2007 

 
 

Rokkantsági ellátások 

Intézkedés Ütemezés 

1.) A társadalombiztosítás „elvi tisztázása” keretében a 
rokkantsági ellátások önálló szolgáltatási ággá válnak, kikerülnek 
mind az egészségügyi, mind pedig a nyugdíjrendszerből. 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2007 

2.) A részleges munkaképesség-csökkenést elszenvedett (III. 
csoportos) rokkantak mai ellátása olyan átmeneti járadékká 
alakul, amely megfelelő rehabilitációval kiegészítve erős 
érdekeltséget teremt a legális munkaerőpiacon való maradáshoz, 
illetve visszakerüléshez. 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2007 

3.) A munkavégző képesség csökkenésének megállapítási és 
ellenőrzési szabályai úgy változnak, hogy kizárják a ma széles 
körben előforduló visszaéléseket. 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2007 

4.) A jelenlegi rokkantnyugdíjasok körében új célcsoportok és 
ellenőrzési módszerek kialakítása a felülvizsgálathoz. A 
felülvizsgálati intézményrendszer egészségbiztosítási rendszertől 
való függetlenségének biztosítása. 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2007 

 

Közoktatás 

Intézkedés Ütemezés 

1.) Pedagógusok kötelező óraszámának emelése 2007-től, 2006-
ban két óra elrendelhető túlmunka. 

 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 

Végrehajtva  

2.) Foglalkoztatási szabályok egyszerűsítése (racionálisabb 
munkaszervezés). 

 Ún. jogviszony-törvények, I. ütem  

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2006  

3.) Társulásos (kistérségi) feladatellátás szabályozási 
feltételeinek kialakítása. 

 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 

Végrehajtva  

4.) Pénzügyi ösztönzés hatékonyabb iskolaszerkezet 
kialakításához (tagintézmény, egységes iskola, kistérségi 
társulás). 

 T/1145. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2007. évi 
költségvetéséről 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2006 

(megtörtént) 
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Intézkedés Ütemezés 

5.) Az önkormányzati finanszírozásban előrelépés a közoktatási 
normatív támogatási rendszer átalakítása: közoktatási 
teljesítmény mutató alapján történő finanszírozás, amelynél 
figyelembe kell venni a közoktatási törvénynek az osztály és 
csoport alakításáról szóló elveit, előírásait (átlaglétszám, 
foglalkoztatási időkeret), továbbá a pedagógusok heti kötelező 
óraszámát 

 T/1145. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2007. évi 
költségvetéséről 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2006 

(megtörtént) 

6.) Alapfokú művészetoktatás szabályozási és finanszírozási 
rendszerének átalakítása, az állami kötelezettségek csökkentése. 

 T/1296. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2007. évi 
költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról  

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2006 

(megtörtént)  

7.) Különböző intézményfenntartók (állami, nem állami 
intézmény, főváros, vidék) teherviselési arányai közötti 
indokolatlan különbségek megszüntetése. 

 T/1145. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2007. évi 
költségvetéséről 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2006 

(részben 
megtörtént)  

8.) Mérés-értékelés fejlesztése, az eredmények nyilvánosságra 
hozatala, rangsorok készítése. 

 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 

2007. I. félév  

9.) Az alacsony foglalkoztatási ráta növelése érdekében célzott 
közoktatási intézkedések (korai monitoring (0-6 év), 
alapkészségek, pedagógusképzés reformja, iskolák értékelése, az 
oktatástámogatás teljesítményelvű átalakítása, szakképzési 
rendszer felülvizsgálata, szegregáció csökkentése) 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2007 

 

Felsőoktatás 

Intézkedés Ütemezés 

1.) A 2007-től bevezetett fejlesztési képzési hozzájárulást 
(tandíj) a hallgatóknak első ízben 2008-tól kell megfizetniük az 
államilag finanszírozott felsőoktatásban. Átalakul a hallgatói 
támogatási és teherviselési rendszer. Erősödik a 
teljesítménykövetelmény. A hallgatói teljesítmény alapján 
lehetőség lesz az átjárásra az államilag finanszírozott és a 
költségterítéses képzés között. 

2007. szeptember 1. 

Végrehajtva 

 

2.) A képzési szerkezet és a finanszírozás a bolognai folyamat 
kibontakozásához igazodóan alakul át, új felsőoktatási 
finanszírozási konstrukció kerül kidolgozásra. Kialakításra 
kerülnek a mesterképzés képzési és kimeneti követelményei. 

 A felsőoktatásról szóló 2005 CXXXIX. törvény 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2007 
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Intézkedés Ütemezés 

3.) A felsőoktatási intézményrendszer széttagoltsága 
mérséklődik – a felsőoktatási intézmények száma szűkül. 

 

Új felvételi 
eljárásrend 
bevezetése 2007-től 

 

4.) A minőségbiztosítási rendszer követelményei áttekintésre és 
szigorításra kerülnek. 

 A felsőoktatásról szóló 2005 CXXXIX. törvény 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2007 

 

5.) A párhuzamos képzési formák szűkítése, felszámolása 
megtörténik. 

Felülvizsgálat: 2007. 

6.) Csökken, és szerkezetileg módosul a felvehető államilag 
finanszírozott hallgatói létszám (jogász, bölcsész, pedagógus, 
közgazdász keretszám csökken – természettudományos, 
informatikai, műszaki keretszám nő).  

 1108/2006. (XI. 20.) számú Korm. határozat. 

(megtörtént) 

7.) Kialakul a munkaerő-piaci keresletnek a képzésben 
résztvevők számát, a képzés jellegét és minőségét tükröző 
visszacsatolási mechanizmusa. 

Bevezetés: 

2007. II. félév 

 

Közteherviselés – közterhek beszedése 

Intézkedés Ütemezés 

1.) Megkezdődik a társadalombiztosítási járulékok befizetésének 
személyre szóló nyilvántartása. 

Végrehajtás: 2007 

2.) Egységes – lakossági és vállalkozói – értékalapú ingatlanadó 
kerül bevezetésre. 

Törvényjavaslat 
országgyűlési 
benyújtása: 2007 

Bevezetés: 2008-tól  

3.) Az illetékbeszedési feladatokat az állami adóhatóság veszi 
át. 

2007. január 1. 

4.) A Kormány mérlegeli a közteherviselés olyan átfogó és 
rendszerszerű átalakítását, amely az adócentralizációs ráta 
változatlansága mellett lényegesen szélesebb körre terítené szét 
a terheket, jobban ösztönözné a beruházásokat és a 
megtakarításokat és így segítené a magasabb növekedési ütem 
elérését. 

Döntés: 2007 
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Szabályozás, minőségi jogszabályalkotás, dereguláció 

Intézkedés Ütemezés 

1.) A lakosságra és a vállalkozásokra nehezedő adminisztratív 
terhek csökkentése és dereguláció a jelenleg hatályos joganyag 
folyamatos és szisztematikus áttekintésével. 

Folyamatos, első 
módosító csomag: 

2007. március 1. 

2.) Az Európai Bizottság által kiadott közleményben 
(COM/2001/0140 final) meghatározott, leggyakrabban keresett 
20 (Magyarországon 27) közszolgáltatásnál ügymenetmodellek 
kidolgozása, az elektronikus ügyintézés teljes körű bevezetése. 

2007 

3.) Dereguláció, minőségi jogi szabályozás, hatásvizsgálat 
kötelező alkalmazása, a közigazgatáson kívüli egyeztetés keret-
szabályrendszerének megalkotása, a jogszabályalkotást 
támogató és a jogszabályok hozzáférhetőségét növelő 
számítástechnikai rendszerek működtetése. 

Teljes körű 
kialakítás: 2008. 
június 30. 

 

4.) A közfeladatok (állami, önkormányzati) átfogó módszeres 
felülvizsgálata 

 az ellátandó feladatok köre, mértéke, az állami szerepvállalás 
indokoltsága; 

 a közfeladatok ellátási szintjeinek meghatározása, 
differenciálása (központi, regionális, kistérség, helyi 
önkormányzat); 

 a közszolgáltatások ellátásának módja (saját szervezet által, 
külső /piaci és nonprofit/ szereplők bevonása); 

 közintézményi feladatellátás esetén üzemgazdasági 
hatékonysági követelmények érvényesítése. 

A felülvizsgálat során megszületett javaslatok beépülnek a 
Kormány törvényalkotási programjába, elősegítve a 2008. évi 
költségvetés kiadási oldalának megalapozását. 

Felülvizsgálat: 

2007. I. félév 

Szabályozás: 

2007. II. félév 

 

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÁBLÁZATOK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010

mrd Ft

1. GDP  (2005. évi áron) B1g 22 026,8 4,2 4,0 2,2 2,6 4,2 4,3

2. GDP folyó áron B1g 22 026,8 6,3 7,3 7,0 5,1 7,3 7,3

3. Háztartások fogyasztási kiadása P3 11 827,0 3,7 3,1 -0,6 0,7 2,1 3,0

4. Közösségi fogyasztási kiadás P3 5 352,4 2,5 0,8 -1,6 -2,9 1,2 1,6

5. Bruttó állóeszköz-felhalmozás P51 4 995,3 5,6 2,8 2,4 4,0 7,5 6,8

6. Készletfelhalmozás változása (a GDP %-ában)
P52 + 
P53

157,8 0,7 0,2 0,6 0,7 0,7 0,7

7. Termékek és szolgáltatások exportja P6 14 626,2 11,6 14,3 10,6 9,7 9,4 9,3

8. Termékek és szolgáltatások importja P7 14 932,0 6,8 11,1 8,1 7,5 8,6 8,9

9. Belföldi végső felhasználás - 3,8 2,5 -0,2 0,6 3,1 3,4

10.Készlet felhalmozás változása
P52+ 
P53

- -2,4 -0,5 0,5 0,0 0,0 0,0

11. Termékek és szolgáltatások külkereskedelmi 
egyenlege 

B11 - 2,8 2,0 1,9 1,9 1,0 0,8

12. GDP implicit árindexe,% - 2,0 3,2 4,8 2,4 3,0 2,9

13. Háztartások fogyasztási kiadásának implicit 
árindexe 

- 3,6 3,9 6,2 3,3 3,0 2,8

14. Harmonizált fogyasztóiár-index (HICP) - 3,6 3,9 6,2 3,3 3,0 2,8

15. Közösségi fogyasztási kiadás implicit árindexe - 4,8 6,6 1,6 -0,7 1,7 2,5

16. Állóeszközfelhalmozás implicit árindexe - 2,2 5,5 5,5 3,3 3,3 3,3

17. Export implicit árindexe (áruk és szolgáltatások) - -0,4 6,9 2,8 1,0 1,0 1,0

18. Import implicit árindexe (áruk és szolgáltatások) - 1,1 8,8 2,6 0,9 0,9 0,9

19. Foglalkoztatottak száma (1000 fő) 3 901,5 0,0 0,6 0,0 0,3 0,7 0,7

20. Munkanélküliségi ráta % - 7,2 7,4 7,5 7,4 7,3 7,2

21. Munkatermelékenység, foglalkoztatottra - 4,1 3,4 2,2 2,2 3,5 3,6

22. Munkavállalói jövedelem (mrd Ft) D.1. 10 171,9 7,1 6,7 6,6 3,8 5,7 6,4

23. Nettó külső finanszírozási képesség(+)/igény(-) B.9. -6,0 -6,1 -3,6 -1,7 -0,1 0,6

ebből:                                                                   

- áruk és szolgáltatások egyenlege -0,8 -0,2 1,7 3,5 4,4 4,9

- elsődleges jövedelmek és transzferek egyenlege -6,0 -6,7 -6,7 -6,8 -6,7 -6,4

- tőkemérleg egyenlege
B.9./  

EDP B.9.
0,8 0,8 1,4 1,6 2,2 2,1

24. Magánszektor nettó finanszírozási képessége (+) 
/ igénye (-) statisztikai eltéréssel együtt

B.9. 1,8 4,0 3,2 2,6 3,1 3,3

24a. Ebből: statisztikai eltérés 0,5 .. .. .. .. ..

25. Kormányzati szektor nettó finanszírozási 
képessége (+) / igénye (-)

B.9. -7,8 -10,1 -6,8 -4,3 -3,2 -2,7

Munkaerőpiac alakulása

Finanszírozási poziciók (a GDP %-ában)

1. sz. táblázat

Árindexek alakulása

Makrogazdasági kilátások

A  növekedés összetevői (2005. évi áron)

Hozzájárulás a GDP növekedéséhez

ESA kód
változás %-ban



2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010

mrd Ft

1. Kormányzati szektor S.13. -1 719,2 -7,8 -10,1 -6,8 -4,3 -3,2 -2,7

2. Központi kormányzat S.1311. -1 164,2 -5,3 -8,8 -6,5 -3,7 -2,7 -2,1

3. Tartományi kormányzat S.1312. - - - - - - -

4. Helyi önkormányzatok S.1313. -100,7 -0,5 -0,8 -0,4 -0,4 -0,5 -0,6

5. TB alapok S.1314. -454,3 -2,1 -0,6 0,0 -0,2 -0,1 0,1

6. Bevételek összesen TR 9 300,6 42,2 41,9 43,1 43,0 43,4 42,8

7. Kiadások összesen TE1 11 019,8 50,0 52,0 49,9 47,2 46,6 45,5

8. Egyenleg EDP B.9. -1 719,2 -7,8 -10,1 -6,8 -4,3 -3,2 -2,7

9. Kamatkiadások (FISIM-mel)
EDP 

D.41.+ 
FISIM

905,7 4,1 3,9 4,4 4,3 4,1 3,8

9a. FISIM 5,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

10. Elsődleges egyenleg -813,5 -3,7 -6,2 -2,4 0,0 0,9 1,1

11. Adóbevételek (11=11a+11b+11c) 5 421,3 24,6 24,1 25,0 25,0 24,6 24,5

11a. Termelési és importadók D.2. 3 416,2 15,5 14,8 14,9 14,7 14,3 14,1

11b. Jövedelem és vagyonadók D.5. 1 984,2 9,0 9,2 10,0 10,2 10,3 10,4

11c. Tőkejövedelem adó D.91. 20,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

12. Társadalombiztosítási hozzájárulások D.61. 2 777,8 12,6 12,4 13,1 12,9 12,6 12,5

13. Tulajdonosi jövedelem D.4. 178,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5

14. Egyéb (14=15-(11+12+13)) 922,7 4,2 4,6 4,3 4,5 5,6 5,4

15=6. Bevételek összesen TR 9 300,6 42,2 41,9 43,1 43,0 43,4 42,8

Adóteher (D.2.+D.5.+D.61.+D.91.-D995.) 8 199,1 37,2 36,5 38,1 37,8 37,3 37,0

16. Közösségi fogyasztás P32 2 169,4 9,8 10,0 9,4 8,6 8,3 8,1

17. Társadalmi juttatások
D.62 + 
D.63.

5 986,4 27,2 28,4 27,1 26,6 25,6 24,8

17a. Természetbeni társadalmi juttatás D63 2 784,0 12,6 13,2 12,0 11,7 11,1 10,8

17b. Pénzbeni társadalmi juttatások D62 3 202,4 14,5 15,2 15,1 15,0 14,5 14,0

18.=9. Kamat kiadás FISIMmel
D41+ 
FISIM

905,7 4,1 3,9 4,4 4,3 4,1 3,8

19. Támogatások D3 297,0 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2 1,1

20. Bruttó állóeszköz-felhalmozás P51 876,9 4,0 4,8 3,5 3,0 3,9 4,0

21. Egyéb kiadások (21=22-
(16+17+18+19+20))

784,4 3,6 3,7 4,1 3,4 3,5 3,7

22.=7. Kiadások összesen TE1 11 019,8 50,0 52,0 49,9 47,2 46,6 45,5

Munkavállalói jövedelem D.1. 2 770,9 12,6 12,0 11,4 10,5 10,2 10,0

2. sz. táblázat

1 swap-ügyletek nettó hatásával igazítva TR-TE=EDP B.9.

Kiadások összetevői

Bevételek összetevői

Nettó hitelnyújtás (EDP B.9.) 

Kormányzati szektor (S13)

Az államháztartás összefoglaló adatai

ESA kód
 A GDP %-ában

  Az összesen adatok kerekítés miatt eltérhetnek a részadatok összegétől



A GDP %-ában ESA kód 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Bruttó adósságállomány 61,7 67,5 70,1 71,3 69,3 67,5

2. Bruttó adósságállomány változása 5,8 10,0 7,0 4,6 2,9 2,9

3. Elsődleges hiány 3,7 6,2 2,4 0,0 -0,9 -1,1

4. Kamatkiadás (FISIM-mel) 4,1 3,9 4,4 4,3 4,1 3,8

5. Az adósságrátára ható egyéb tényezők -2,0 -0,1 0,2 0,3 -0,3 0,2

ebből: privatizációs bevételek -0,1 -1,1 -0,2 -0,1 0,0 0,0

Implicit kamatláb az adósságállományon (%) 7,0 6,2 6,6 6,3 6,0 5,7

A GDP %-ában ESA kód 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. GDP 2005. évi áron (éves növekedési ütem) 4,2 4,0 2,2 2,6 4,2 4,3

2. Államháztartás egyenlege B9 -7,8 -10,1 -6,8 -4,3 -3,2 -2,7

3. Kamatkiadások (FISIM-mel)
D41 + 
FISIM

4,1 3,9 4,4 4,3 4,1 3,8

4. Potenciális GDP 2005. évi áron (éves növekedési 
ütem)

4,0 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8

összetevők:                                                            

 -munkatényező 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2

 -tőketényező  1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9

 -teljes tényező termelékenység (TFP) 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6

5. Kibocsátási rés 1,3 1,2 -0,6 -1,8 -1,5 -1,0

6. Államháztartási egyenleg ciklikus komponense 0,3 0,3 -0,2 -0,5 -0,4 -0,3

7. Ciklikusan igazított egyenleg (2-6) -8,1 -10,4 -6,7 -3,9 -2,8 -2,5

8. Ciklikusan igazított elsődleges egyenleg (7-3) -4,0 -6,5 -2,3 0,5 1,3 1,4

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Korábbi adatok 4,1 4,1 2,2 2,6 4,1 4,3

Aktuális adatok 4,2 4,0 2,2 2,6 4,2 4,3

Különbség 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,0

Korábbi adatok 7,5 10,1 6,8 4,3 3,2 2,7

Aktuális adatok 7,8 10,1 6,8 4,3 3,2 2,7

Különbség 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Korábbi adatok 62,3 68,5 71,3 72,3 70,4 68,5

Aktuális adatok 61,7 67,5 70,1 71,3 69,3 67,5

Különbség -0,6 -1,0 -1,2 -1,0 -1,1 -1,0

Az államadósság alakulása

Bruttó államadósság (a GDP %-ában)

4. sz. táblázat

Az adósságállomány változásának tényezői

GDP növekedése (%)

Államháztartás hiánya (a GDP %-ában)

3. sz. táblázat

5. sz. táblázat

Eltérés a 2006. évi szeptemberi Konvergencia programban megadott adatokhoz képest

Ciklikus folyamatok



 

A GDP %-ában 2000 2005 2010 2020 2030 2050

Nyugdíjkiadások (nettó)1 9,1 10,4 10,3 10,7 10,7 13,5

  Öregségi jellegű és korhatár alatti öregségi nyugdíjak2 6,7 8,0 7,9 9,6 9,8 12,6

  Egyéb nyugdíjak (korhatár alatti rokkantsági, hozzátartozói) 2,4 2,4 2,3 1,1 0,9 0,9

Egészségügyi kiadások3 5,0 5,5 5,7 6,0 6,3 6,5

Oktatási kiadások 4,4 3,9 3,5 3,5 3,8

Egyéb korfüggő kiadások4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

  Nyugdíjbiztosítási járulékbevételek 6,9 6,5 7,1 6,8 6,8 7,0

Munkatermelékenység növekedése 4,2 4,0 3,6 2,9 2,7 1,7

GDP volumen növekedése 5,2 4,2 4,3 2,5 2,1 1,1

Aktivitási ráta, férfiak (15-64) 67,5 67,9 69,1 73,6 73,1 71,5

Aktivitási ráta, nők (15-64) 52,6 55,1 57,7 61,5 62,6 61,3

Aktivitási ráta, összesen (15-64) 59,9 61,4 63,4 67,5 67,8 66,4

Munkanélküliségi ráta 6,4 7,2 7,2 4,8 4,8 4,8

A 65 éves és idősebb népesség aránya 15,0 15,6 16,7 20,3 22,3 28,1

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Magyarország: rövid lejáratú hozam (éves átlag)                       6,8 6,8 8,2 7,0 6,1 5,2

Magyarország: hosszú lejáratú hozam (éves átlag)                    6,6 7,2 7,2 6,6 5,9 5,5

HUF/EUR (éves átlag) 248,1 266,5 271,0 271,0 271,0 271,0

Világgazdaság (kivéve EU) GDP növekedési üteme 5,6 5,7 5,2 5,2 5,0 5,0

EU-25 GDP növekedési üteme 1,7 2,8 2,4 2,4 2,2 2,2

Magyarország exportpiacainak növekedési üteme 6,4 9,3 6,6 6,7 6,4 6,4

Világ import (kivéve EU) növekedési üteme 7,3 8,8 8,2 7,7 7,5 7,5

Olajárak (Brent - USD/hordó) 54,1 68,9 71,0 70,0 70,0 70,0

Feltételezések a külső gazdasági környezetre

6. sz. táblázat

Hosszú távú fenntarthatóság

Feltételezések

1 A nem társadalombiztosítási alapból fedezett nyugdíjszerű ellátásokat is beleértve. A táblázat 2010-re a hazai középtávú prognózis eredményét, az azt követő
évekre az EPC nyugdíjelőrejelzés eredményeit tartalmazza, figyelembe véve a 2006-2007. években megszülető egyensúlyjavító intézkedések hatását is.

2 Tartalmazza a korhatár felett folyósított hozzátartozói nyugdíjakat és nyugdíjszerű ellátásokat is.

3 Az egészségügyi kiadásokra vonatkozó számok az EPC (a konvergencia programban szereplő intézkedéseket nem tartalmazó) előrejelzése "AWG reference
scenario" elnevezésű forgatókönyvének eredményeit tartalmazzák, a 2000. évre vonatkozó adat forrása: OECD Health Data 2005.

4 Az "egyéb korfüggő kiadások" sor az EPC munkanélküliségi ellátásokra vonatkozó előrejelzésének eredményeit tartalmazza 

7. sz. táblázat


