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Kedves Olvasó!

Néhány esztendô múlva Magyarország már 

nemcsak az Európai Uniónak, hanem a nyu-

gat-európai országok jelentôs részét tömö rí-

tô Gaz da sági és Monetáris Uniónak (ma gyar 

rövi dí tés sel: GMU-nak) is teljes jogú tagja 

lesz. E kép zôd ménynek a szó szoros értelmé-

ben kéz zel fogható megnyilvánulása az euró, 

szá mos európai ország közös fize tô esz kö ze, 

amely a 2002. év elején a GMU-tag ál la mok 

nem ze ti valutájának helyére lépett. Ezzel az 

euró pai gazdasági integráció magasabb fok-

ra emel ke dett, a fejlôdés újabb szakaszába 

jutott.

A monetáris unió létrejöttének elôzményei 

közül a legfôbb elem a gazdaságpolitika össze-

han go lá sa, és ennek a koordinációnak a folya-

ma tos erôsítése volt, ami ugyanakkor nem 

szün tet te meg az egyes országok gaz da ság- 

és pénz ügyi politikájának önálló sá gát. A nem-

zet gaz da sá gok egyre szorosabb egy más hoz 

kap cso ló dá sa, integrálódása elve ze tett az 

önál ló monetáris és árfolyampoliti kák sze re-

pé nek mérséklôdéséhez, végül tel jes egé szé-

ben közös ségi szintûvé válá sá hoz. Az euró öve-

zet ben részt venni szándé ko zók kal szem ben 

támasztott szigorú köve tel mé nye ket a Maast-

richti Szerzôdésben meg fo gal ma zott, úgy ne-

ve zett kon ver gen cia kri té riumok tar tal maz-

zák. Ezeknek hazánk nak is meg kell fe lel nie, 

ha csatlakozni kíván az euró öve zet hez. Ugyan-

akkor hangsú lyo zan dó, hogy nem vala mi féle 

kívülrôl ránk erôl te tett kö ve tel mé nyek rôl van 

szó: elsô ren dû érde künk a tel je sü lé sük, hiszen 

a ma gyar gaz da ság ezál tal erô sebbé válik.

Jóllehet, Magyarország csak a késôbbi ek-

ben vezetheti be az eurót, hazánk már jócs-

kán elôrehaladt a feltételek teljesítésé ben. 

A gazdaságpolitika kiemelt hangsúlyt helyez 

az árstabilitás és a kiegyensúlyozott állami 

pénz ügyek megteremtésére. Már ma is tör-

vény garantálja a jegybank önállóságát, elô-

se gít ve az európai monetáris rendszerbe való 

har mo ni kus beilleszkedésünket. Az eddig 

meg tett lépéseket folyamatosan követik újab-

bak annak érdekében, hogy mihamarabb és 

úgy vál hassunk az euróövezet részé vé, hogy 

annak elônyei minél nagyobb mér ték ben érvé-

nye sül hessenek.
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A gazdasági és monetáris unió kifejezés az 

euró pai országok integrálódási folyamatá-

nak szülötte. Sokkal inkább társadalom- és 

gaz da ság stratégiaként, mint közgazda ság-

el mé le ti foga lom ként találkozhattunk elô-

ször az azó ta már közkinccsé vált kifeje zés-

sel: az euró pai integrálódási folyamat fon tos 

ál lo má sa ként határozták meg az elkép ze lés 

meg al ko tói, akiknek elsôsorban az Ame ri kai 

Egye sült Álla mok példája lebegett a szemük 

elôtt. Az fog lal koz tatta ôket: hogyan lehet-

ne az elkü lö nült nemzetállami lét gaz da sá-

gi hát rá nya it kiküszöbölni, vagy lega láb bis 

mér sé kel ni.

Mindemellett a GMU célja legalább annyi-

ra politikai, mint gazdasági volt. Az Európai 

Gazdasági Közösség – a mai Európai Unió – 

alapí tó szerzôdése a gazdasági együttmûkö-

dés elmélyítésével újabb háborús konfliktus 

kirobbanását kívánta elkerülni: a gazdasá-

gi integ ráció elôrehaladtával a tagországok 

egy másrautaltsága is nô, így nem lesznek 

ér de kel tek politikai feszültségek keltésé ben. 

Az egy re szorosabban összefonódó nem-

zet gaz da sá gok – a gazdasági hatékony ság 

emelkedésének a társadalom jólétére gya ko-

rolt hatásán túl – a mindinkább elmélyü lô 

köl csö nös függôségi viszony következté ben 

egyirányú pályára kerülnek, ezáltal egy re 

nehe zeb bé és költségesebbé válik bár mi ne-

mû, az integrációt megkérdôjelezô „külön-

utas” magatartás. 

Az áruk szabad mozgása a tagállamok 

terü le tén a kereskedelem liberalizációjának 

kul csa. Erre tekintettel az Európai Közössé-

get lét re ho zó szerzôdés kimondja, hogy a 

Kö zös ség alap ja a vámunió, rendelkezik a 

tag ál la mok közöt ti vámok eltörlésérôl, lét re-

hoz za a közös vámtarifát és kimondja a tag ál-

la mok közötti mennyiségi korlátozások meg-

szün te té sét. A személyek, a szolgáltatá sok és 

a tôke sza bad mozgására vonatko zó sza bá-

lyok amel lett, hogy a piaci liberali zá ciót szol-

gál ják, a hatékony kereskedelmi öve zet kié pí-

té sén túl me nô, mélyebb hatással is bír nak. 

Az integrálódás elmélyülésének folyamatá-

ban egyre nagyobb hangsúlyt kapott az euró-

pai versenyképesség növelésének szempont-

ja. Az úgynevezett belsô vagy egységes 

euró pai piac kialakítása, a piaci szereplôk 

szá má nak emelkedése révén a korábbinál 

erô tel je sebb versenyre kényszerítette a vál-

lal ko zá so kat. A Gazdasági és Monetáris 

Unió lét re ho zá sa az európai versenyképes-

ség nö ve lé sé nek újabb lehetôségeit teremti 

meg, egyút tal hozzájárul a monetáris stabi-

li tás meg ôr zé sé hez, valamint az egységes 

pénz ügyi piac létrehozásához. A közös euró-

I.  A Gazdasági és Monetáris Unió
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pai valu ta képes tovább fokozni az egységes 

piac haté kony sá gát. A termelôk és a fo gyasz-

tók köz vet le nül össze tudják hasonlí ta ni az 

egymással versengô termékek árát az egyes 

tag ál la mok ban, és az olcsóbb helyen vá sá-

rol va elôsegítik az árak kiegyenlítôdé sét. 

Összes sé gé ben lehetôvé válik az erôforrá sok 

haté ko nyabb kihasználása és olyan folya ma-

tok kibon ta ko zá sa, amelyek meg ala poz zák a 

gaz da ság fenntartható növeke dé sét a mun ka-

nél kü li ség csökkenése mellett, va la mint a szé-

les érte lem ben vett jólét kiteljese dé sét.

1.  A Gazdasági és Monetáris 
Unió eszméjének fejlôdése 

Európában

A pénzügyi stabilitás, a kiszámítható árfo-

lyam moz gás, a valutaválságok elkerülésének 

igé nye miatt idôrôl idôre napirendre kerül-

tek a valutáris együttmûködés különbözô 

kon cep ciói. A II. világháború befejezôdésé-

vel egy idôben az ENSZ égisze alatt létrejött 

intéz mény rend szer (IMF, Világbank) és a 

Bretton-Woodsban 44 résztvevô által lét re-

ho zott arany deviza-rendszer a kérdés világ-

mé re tû, globális kezelését célozta.

A globális megoldások nem kielégítô ered-

mé nyei, valamint az Egyesült Államok, illet ve 

a dollár túlzott dominanciájának ellensúlyo-

zá sá ra irányuló törekvések már az Európai 

Közös ség megalakulása elôtt regionális szin-

tû pénz ügyi együttmûködés kialakítá sát cél-

zó elképzelésekhez vezettek. Az 1950-ben 

létrehozott Európai Fizetési Unió (EPU) a 

fize té sek sokoldalú elszámolásának le he tô-

vé té te lé vel nagyban hozzájárult a keres ke-

de lem és a munkamegosztás háború által 

meg akasz tott fejlôdésének újraindítá sá hoz, 

az elkü lö nült nemzeti pénzügyi rend sze rek 

össze kap cso lá sá hoz. Már az Euró pai Közös-

ség keretei között 1970-ben elké szí tett 

Werner-tervben megfogalmazódott a közös 

mone tá ris politika kimunkálásának részletes 

prog ram ja és menetrendje. A nemzetközi 

pénz ügyi rend szer ben ez idôben jelentke-

zô prob lé mák – az aranydeviza-rendszer 

össze om lá sa, az elsô olajválság okozta sokk 

– azon ban megakadályozta a program meg-

va ló sí tá sát.
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1979-ben a tagállamok közötti árfolyam-po li-

ti kai együttmûködés erôsítésére létrehozták 

az Európai Monetáris Rendszert, mint a ki szá-

mít ha tat lan árfolyam-ingadozás, a növek vô 

mun ka nélküliség és az általános gaz da sá gi 

insta bi litás elleni harc eszközét. Lét re jött a 

közös valuta (ECU, European Currency Unit), 

amely nek értékét a tagálla mok valutáiból 

– azok külkereskedelmi ará nyá val súlyozva 

– kép zett kosárként határoz ták meg. 

A gazdasági és monetáris unió jelenleg 

mûködô rendszere a Delors-bizottság 1989-

ben elfogadott jelentésének elvrendszerére 

épült, és annak javaslatai mentén alakult 

ki. Jogi formát az Európai Unióról szóló 

Szer zô dés ben (a továbbiakban: szerzôdés) 

– köz is mert nevén Maastrichti Szerzôdésben 

– öltött a gazdasági uniót gazdasági és mone-

tá ris unióvá fejlesztô program (1. táblázat). 

Az euró 1999. január 1-jével történô 

be ve ze té sé vel valóra vált a több évtizedes 

tö rek vés a monetáris integráció létreho zá-

sá ra. Az euró 2002. január 1-jén törvényes 

fize tô esz köz ként már készpénz formájában 

is meg jelent az euróövezetben. Az euró-

bank je gyek és -érmék kibocsátása maga 

után von ta az érintett tagállamok nemzeti 

valu tá já nak kivo ná sát a forgalomból. 

Az euró létrehozása, az elmúlt évtize-

dek egyik legfontosabb gazdaságtörténeti 

ese mé nye, az EU-tagállamok együttmûködé-

sé nek új sza ka szát nyitotta meg. A közös 

mo ne tá ris és árfolyampolitika minôségi vál-

to zást hozott az egységes piac fejlôdésé ben, 

és egyúttal szimbolikus jelentôségû is. Az 

euró bevezetésével megszûnt a résztvevô 

tag ál la mok nemzeti valutái közötti árfo-

lyam-ingadozás, és olyan egységes pénz-

ügyi régió jött létre, amely mind méretében, 

mind fejlettségi szintjében vetekedik az 

Egyesült Államokkal.

Az euró készpénzként való megjelenésé-

vel a mindennapi életben is érzékelhetôvé 

vált az uniós gazdaság- és monetáris politi-

ka már eddig is megvalósult történelmi lépté-

kû áta la ku lá sa. Mindez az unió egységét a 

szó szo ros értelmében is kézzelfoghatóbbá 

teszi, és további hajtóerôt ad a fejlôdéshez. 

2.  A Gazdasági és Monetáris 
Unió legfontosabb sajátos sá-

gai a közösségi jogban 

A monetáris unió nem azonos egy rögzített 

árfolyamrendszerrel. Az ilyen rendszerben a 

részt ve vô tagországoknak megvan a lehetô sé-

gük arra, hogy a rögzített árfolyamot felad-

ják. A hi te les ség legkisebb megingása ese tén 

fenn áll annak a veszélye, hogy a pénz ügyi piac 

sze rep lôi veszteségeik elkerülé se és/vagy nye-

re sé gük növelése érdekében spe ku lá ciós táma-

dást indítanak a rögzített ár fo lyam ellen. 

A kö zös valuta viszont az ár fo lya mok vég le-

ges, visszafordíthatatlan rög zí té sét jelenti.
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A GMU létrejöttéhez elôfeltételnek tekint-

hetô négy szabadságon – a termékek, a szol-

gál tatások, a munkaerô és a tôke szabad 

áram lásán – túl az alábbiak szükségesek: 

• a monetáris uniós tagság közgazdasá-

gi fel té te lei nek teljesítése és folyamatos 

fenn tar tá sa;

• a gazdaságpolitikák koordinációja;

• a monetáris és árfolyampolitika közössé-

gi hatáskörbe vonása, ennek keretében

› az árstabilitás követelményének elôírása 

és intézményi biztosítékai, a nemzeti és 

a közösségi intézményektôl független, 

vala mint az üzleti befolyástól is mentes, 

közös ségi szintû központi bank mûkö-

dése.

1. táblázat

A GMU-ig vezetô út három szakasza Az euró bevezetésének három fázisa

1. szakasz: 1990. július 1. – 1993. december 31. 1. fázis: 1998. május 3. – 1998. december 31.

• A tôkemozgásokra vonatkozó korlátozások teljes leépí-

tése.

• A tagállamok közötti szorosabb gazdaságpolitikai egyez-

te tés kereteinek kialakítása (többéves konver gen cia-prog-

ramok alapján).

• A nemzeti jegybankok közötti szorosabb együtt mû kö dés 

kialakítása.

• Döntés az eurót bevezetô országok körérôl.

• Az Európai Központi Bank (EKB) és a KBER létrehozása.

• A pénzcseréhez szükséges törvényi keretek és módosítá-

sok elfogadása.

• Az euróbankjegyek és -érmék elôállításának kezdete.

• A monetáris unióban részt vevô országok valutája és az 

euró közötti átváltási arányok visszavonhatatlan rögzítése.

2. szakasz: 1994. január 1. – 1998. december 31. 2. fázis: 1999. január 1. –  2001. december 31.

• Az Európai Monetáris Intézet (EMI) megalapítása és 

ennek keretében a Központi Bankok Európai Rend szere 

(KBER), valamint az egységes monetáris politikára való 

áttérés jogi, intézményi és technikai elôfeltételeinek 

kialakítása.

• A fô célkitûzés a nominális konvergencia kritériumok tel-

je sí tése, illetve a tagállamok gazdasági teljesítményének 

köze lí tése.

• A nemzeti monetáris politikák koordinációja.

• A tagállamok közötti gazdaságpolitikai koordináció erô sí-

té se (évente meghatározott gazdasági irányel vek lefekte-

tése, illetve a túlzott költségvetési hiány el ke  rü  lé  sét célzó 

felügyeleti mechanizmus létrehozása).

• A nemzeti jegybankok függetlenségének biztosítása a 

szer zôdés elôírásai alapján.

• Az euró számlapénzként történô bevezetése.

• A monetáris politika delegálása a KBER-hez, ezzel az egy-

séges monetáris politika meghatározása és végrehajtása.

• A KBER bevezeti a transzeurópai automatizált, valós ide-

jû, bruttó elszámolási rendszert (TARGET), és biztosít ja 

az átváltást a visszafordíthatatlan konverziós rátán.

3. szakasz: 1999. január 1-jétôl 3. fázis: 2002. január 1. –  2002. február 28.

• A monetáris unióban részt vevô országok valutája és az 

euró közötti átváltási arányok visszavonhatatlan rögzí-

tése.

• A monetáris politika delegálása a KBER-hez, ezzel az egy-

séges monetáris politika meghatározása és végrehajtása.

• Az euróbankjegyek és -érmék forgalomba hozatala.

• Pénzcsere a közületi, vállalati és háztartási szek torban.

• Legkésôbb 2002. február 28-i határidôvel a pénz cse rét a 

tagállamok mindegyikében végre kelett hajtani. Ekkor tól 

a nemzeti valuták véglegesen kikerültek a forgalomból.

Forrás: A forint útja az euróhoz, MNB, 2001. november
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2.1.  Közgazdasági feltételek

A közös valuta bevezetésének feltétele, hogy 

a részt vevô országok alávessék magukat 

egy nem ze tek feletti közös monetáris politi-

ká nak. A belépés elôtt minden tagországnak 

bizo nyí ta nia kell, hogy hajlandó és képes önál-

ló monetáris politikájának feladására. A sta-

bi li tás orientált gazdaságpolitikák, a közös 

pénz életképessége legfôbb kézzelfog ha tó, 

mennyiségi mércét is tartalmazó köz gaz da-

sá gi feltételét képezik az úgynevezett kon-

ver gen cia kritériumok. Ezek a követke zôk:

• az árstabilitás követelménye, amely a gaz-

da sá gi folyamatok átláthatóságát, kiszá mít-

ha tó sá gát, a gazdaság tartós növekedési 

poten ciál já nak legkedvezôbb kihasználását 

szol gálja;

• az államháztartás fenntartható pénzügyi 

helyzete, amely egyrészt a gazdasági szek-

tor inflációmentes, optimális fejlôdése, for-

rás igényének kielégíthetôsége, másrészt a 

gaz da sá gi egyensúlynak a ciklikusságot simí-

tó hatása miatt kiemelt jelentôségû;

• az árfolyam-stabilitás követelménye, 

amely a monetáris és árfolyam-politikai esz-

kö zök alkal ma zá sá ról való végleges lemon-

dás képességének bizonyítására szolgál; 

• a hosszú távú kamatlábak közeledése 

a leg ala cso nyabb inflációt elérô országok 

hason ló kama tai hoz, amely jelzi a konvergen-

cia tar tós sá gá nak a piac által történô megíté-

lé sét.

A gazdasági felkészültség indikátorai 

(maastrichti konvergencia kritériumok)

1. Árstabilitás. Az árstabilitási krité-

rium azt jelenti, hogy egy tagállam 

fenntart ha tó árstabilitással és a vizs-

gá latot meg elô zô egyéves idôszakon 

keresztül az ár sta bi li tást illetôen leg-

jobb ered ményt fel mu ta tó három tag-

állam át la gos in flá ciós rátáját legfel-

jebb 1,5 szá za lék pont tal meghaladó 

inflációs rátával ren del ke zik. Az össze-

hasonlít ha tó ság érde ké ben az inflációs 

rátára vonat ko zó konvergencia krité-

rium teljesí té sét a tagállamok harmo-
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nizált fogyasztói ár in dexe (HICP) alap-

ján mérik. A KBER de fi ní ció ja sze rint 

a GMU év/év alapú HICP mutatója 

középtávon nem halad hat ja meg a 2 

százalékot. A kritérium szer zô dés beli 

megfogalmazásából ki tû nik, hogy az 

euróövezeten kívüli tag or szá gok inflá-

ciós rátája is befolyásolja a referen-

ciaértéket. Ezért az EKB 2000-es kon-

vergencia jelentésében kiemel te, hogy 

a hivatalos referenciaérték megállapí-

tásánál figyelembe veszik annak elté ré-

sét az euróövezet-szintû inflá ció tól.

2. Az államháztartás fenntartható 

pénzügyi helyzete. A fiskális politikára 

vonat kozó kritérium azt jelenti, hogy a 

vizsgálat idôpontjában a tagállam nem 

áll a Gazdasági és Pénzügyminiszterek 

Tanácsa (ECOFIN) által a túlzott hiány 

fennállásáról hozott határozat hatálya 

alatt. A túlzott hiány megállapítására 

akkor kerülhet sor, ha a GDP-hez viszo-

nyít va az államháztartási hiány megha-

lad ja a 3, az államadósság pedig a 60 

szá za lé kos referenciaértéket. Arról, 

hogy az adott államban fennáll-e a túl-

zott mér té kû hiány – eltérôen a többi 

kri té ri um tól – a Gazdasági és Pénz ügy-

mi nisz te rek Tanácsa dönt minôsített 

több ség gel. A döntés során a következô 

szem pon to kat mérlegelhetik:

• az államháztartási hiány – bár meg-

ha lad ja a referenciaszintet – jelentôs 

mér ték ben és folyamatosan mérsék lô-

dött, és mértéke a referenciaértékhez 

köze li szintre csökkent;

• az államháztartási hiány csak kivéte-

le sen és átmenetileg lépte túl a refe-

ren cia ér té ket, és aránya közel maradt 

ahhoz;

• a referenciaértéket meghaladó állam-

adós ság elegendô mértékben csökken, 

és kielé gí tô ütemben közelít a referen-

cia ér ték hez.

3. Árfolyam-stabilitás. Az Európai 

Mone táris Rendszer árfolyam-mechaniz-

mu sá ban történô részvételre vonatko zó 

kritérium azt jelenti, hogy egy tagállam 

a vizs gá latot megelôzô legalább két 

éven keresz tül komoly feszültségek nél-

kül az Európai Monetáris Rendszer ár fo-

lyam-mechanizmusa által elô írt nor mál 

inga do zá si sávokon belül maradt. Így 

külö nö sen azt, hogy ugyan ezen idô szak 

alatt a tagállam saját kezdeménye zé sé-

re nem értékelte le valutájának közép-

ár folyamát.

4. Kamatkonvergencia. A kamatok ra 

vonatkozó konvergencia kritérium azt 

jelen ti, hogy egy tagállamban a ka mat-

szint a vizsgálatot megelôzô egy éves 

idôszakon keresztül legfeljebb két szá-
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za lék pont tal haladja meg az árstabili-

tást illetôen legjobb eredményt felmuta-

tó három tagállam átlagos nominális, 

hosszú távú kamatszintjét. A hosszú 

távú kamatok alakulását a tízéves állam-

pa pí rok átlagos hozama alapján vizs gál-

ják. E papíroknak a következô közös 

ismérveknek kell megfelelniük: a köz-

pon ti költ ség ve tés bocsátja ki; hát ra lé-

vô le já ra tuk megközelíti a tíz évet; fix 

ka ma to zá sú ak; megfelelô likviditással 

ren del kez nek; adózás elôtti hozamaikat 

veszik figyelembe.

Mindezeken túl fontos feltétel a jegy-

bank függetlensége, a jegybanktörvény 

összhangja a szerzôdés elô írá sai val, a 

tôkemozgások liberali zált sá ga.

2.2.  Az Európai Unió összehangolt 
gazdaságpolitikája

Az unió mûködésének alapvetô elve, hogy a 

gaz da ság po li ti kát közös érdekeltségi körbe 

tartozó ügynek tekintik. Az EU célja a gaz da-

sági tevékenység harmonikus és kiegyen sú-

lyo zott fejlôdésének, a fenntart ha tó, sta bil 

árakra épülô és a környezetet figye lem be 

vevô növekedésnek, a gazdasági teljesítmé-

nyek konvergenciájának, a magas szintû fog-

lal koz ta tott ság nak és szociális védelemnek, 

az életszínvonal és az életminôség emelésé-

nek, a gazdasági és a társadalmi kohéziónak, 

valamint a szolidaritásnak az elômozdítása 

(a szerzôdés 2. cikke). A közös gazdaságpo li-

ti ka – a szabadversenyes piacgazdaság elvét 

érvé nye sít ve – az egységes belsô piacon és a 

célok közösségén alapul. A közös célok meg-

va ló sí tá sá hoz és az árstabilitás fenntartásá-

hoz a valutaárfolyamok rögzítésén, a közös 

pénz bevezetésén, valamint az egységes 

mone tá ris és árfolyampolitikán keresztül 

vezet az út (a szerzôdés 4. cikke).

Az Európai Unióban érvényesülô gazda-

ság po li ti ka a fô célok és alapelvek közös 

meg ha tá ro zá sán, s a nemzeti gazdaságpoliti-

kák – meghatározott iránymutatás, kritéri-

umok, intézmények és eljárási mód melletti 

– összehangolásán alapul. 

A társadalmi partnerek, a tagállamok és 

a Közösség felelôsségének megosztását, a 

gazdaságpolitikai egyeztetési mechanizmus 

felügyeletének tartalmi és eljárásjogi alap-

jait a Maastrichti Szerzôdés határozza meg, 

s ezt a másodlagos jogforrások részletezik. 

A monetáris politikával ellentétben a fiská-

lis és jövedelmi politika nemzeti hatáskör-

1  Az Európai Tanács 1997. június 17-i határozata, valamint a Tanács 1997. július 7-i 1466/97 EK rendelete a költségvetési egyenleg 

felügyeletének megerôsítésérôl, valamint a gazdaságpolitikák felügyeletérôl és összehangolásáról, továbbá a Tanács 1997. július 

7-i 1467/97 EK rendelete a túlzott hiány esetén követendô eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról.
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ben marad. Ahhoz, hogy a közös monetáris 

politika elérhesse célját, a másik kettônek 

támogatnia kell azt.

A tagállamoknak gazdaságpolitikájukat a 

Közös ség évente elkészülô, átfogó iránymu-

ta tá sá nak figyelembevételével kell kialakíta-

ni uk. A tagállamok a gazdaságpolitikájuk 

te rén hozott fontos intézkedéseikrôl, vala-

mint az álta luk szükségesnek tartott egyéb 

ada tok ról tájé koz tat ják a Bizottságot (a szer-

zô dés 99. cikke).

A gazdaságpolitikai koordinációba tarto-

zó rendelkezések konkrét, számszerûen is 

rög zí tett követelményeket támaszta nak a 

fis ká lis politika vonatkozásában a tag or szá-

gok kal szemben, és intézkednek a köve tel mé-

nyek nem teljesítése esetén szükségessé váló 

szank ciók tartalmáról és eljárásrendjé rôl. 

A GMU har ma dik szakaszában a Stabili tá si 

és Növekedési Egyezmény (SNE) doku men tu-

mai ban1 egyértelmû, keményebb és nagyobb 

önkor látozást érvényesítô sza bá lyok fogal-

ma zód nak meg a tagállamokkal szem ben. 

A monetáris unió harmadik szakaszában 

a gazdaságpolitikák koordinációja hang sú lyo-

sab bá válik (Tanács 1466/1997 EK ren de le-

te). Az euróövezetben részt vevô tag ál la mok-

nak stabilitási programot, az euróövezeten 

kívü li tagországoknak konvergencia-prog ra-

mot kell készíteniük. A stabilitási és a kon ver-

gen cia-programok tartalmi kellékeit – azzal 

az eltéréssel, hogy a stabilitási programok a 

középtávú monetáris politika célkitûzései vel, 

e célkitûzéseknek az ár- és árfolyam-sta bi-

li tás sal való összefüggéseivel már nem fog-

lal koz nak – azonos módon határozták meg. 

Meg egye zik a programok aktualizálá sá nak 

gya ko ri sá ga (egy év), továbbá idô ho ri zont-

ja is (visszafelé egy év, elôretekintve lega-

lább há rom év). A programokat a tag or szá-

gok nak mindkét csoportban nyilvánosságra 

kell hozniuk. 

Konvergencia- és stabilitási programok

(A Tanács 1466/97 EK rendelete alap ján)

A programok készítésének alapvetô cél-

ja, hogy a Tanács és a Bizottság hoz zá-

jus son a többoldalú felügyelet céljából 

szük sé ges azon információkhoz, ame-
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lyek lényegesek a munkahelyteremtést 

elô se gítô árstabilitás és a dinamikus, 

fenn tart ha tó növekedés feltételeinek 

kimun ká lá sá hoz. Fô tartalmi jellemzôik 

a követ ke zôk: 

• az egyensúlyközeli vagy többletet tar-

tal ma zó költ ség ve tési egyenlegre vonat-

ko zó közép távú célkitûzés, és az ál lam-

ház tar tá si többletre/hiányra vonat ko zó 

cél ki tû zés hez vezetô korrekciós pálya; 

az államadósság arányának vár ha tó vál-

to zása;

• a középtávú monetáris politika célki-

tû zé sei; e célkitûzések összefüggése az 

ár- és árfolyam-stabilitással*;

• a várt gazdasági fejlôdésre és a lénye-

ges közgazdasági változókra vonatkozó 

fôbb feltételezések, amelyek a program 

megvalósítása szempontjából lényege-

sek, úgymint a kormányzati beruházási 

kiadások, a reál-GDP növekedése, a fog-

lalkoztatás és az infláció;

• a program célkitûzéseinek elérése 

érde ké ben tett és/vagy javasolt költség-

ve té si és más gazdaságpolitikai intézke-

dé sek ismertetése, valamint a fôbb költ-

ség ve té si intézkedések esetében azok 

költ ség ve tés re gyakorolt mennyiségi 

hatá sai nak értékelése;

• elemzés a fôbb közgazdasági feltéte-

le zé sek változásainak a költségvetési 

egyen leg re és az adósságra gyakorolt 

hatásairól.

* Csak konvergencia-program készítésekor.

Ebben a szakaszban erôsödik a Közösség-

nek a tagállamok feletti felügyeleti funk-

ciója, és kiemelt fontosságot kap a közös 

gazdaságpolitika feltételeit nem teljesítô, 

túlzott defi ci tet tervezô, illetve felmutató 

tagállammal szem ben alkalmazható intéz-

kedések, szank ciók mechanizmusa (a szer-

zôdés 104. cikke; a szer zô dés hez csatolt 

jegyzôkönyv a túlzott hiány esetén köve-

tendô eljárásról, a Tanács 3605/93 EK ren-

delete, vala mint a Tanács 1467/1997 EK 

rendelete). A tag ál la mok nak el kell kerül-

niük jelentôs állam ház tar tá si hiány kiala-

kulását, illetve mind az euróövezet tagál-

lamainak, mind az öve ze ten kívül maradó 

EU-tagországoknak arra kell törekedniük, 

hogy az államháztartás ban középtávon 

egyensúlyi pozíció vagy több let alakuljon ki. 

Ez a konjunktúraciklus mély pont ján lehetô-

vé teszi a fiskális politika an ti cik li kus célú 

alkalmazásának és a referen cia érték betar-

tásának egyidejû teljesülését.

A GDP-hez viszonyított 3 százalékos 

re fe ren cia értéket meghaladó hiányt a GDP 

2 szá za lé ká nál nagyobb visszaesése esetén 

nem tekin tik jelentôsnek. A GDP évi 2 szá-

za lék nál kisebb csökkenése esetén a túlzott 

hiány fenn ál lá sá ról való döntéskor figye-
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lem be vesz nek a tagállam által tett minden 

olyan ész re vé telt, amelybôl az derül ki, hogy 

ez a csök kenés kivételes, különös tekintet-

tel a hanyat lás váratlanságára vagy a múlt-

beli tendenciákhoz képest a termelés erôs 

visszaesésére. A nem euróövezethez tartozó 

tagországok esetében az ajánlások nyilvá-

nosságra hozatala, illetve a Kohéziós Alap 

forrásaihoz való hozzáférés befagyasztása 

a szankció; az euróövezethez tartozóknak 

viszont a deficitnek a referenciaértéktôl 

mutatott eltérése arányában kamatmen-

tes letétet kell elhelyezniük a Közösségnél, 

amely bírsággá változtatható, ha a költség-

vetési kiigazítás két éven belül nem történik 

meg. A letét mértéke a GDP 0,2 százaléka, 

plusz annyiszor a GDP 0,1 százaléka, ahány 

százalékkal túllépte a tagállam a 3 százalé-

kos referenciaértéket. A letét maximuma 

azonban összesen a GDP 0,5 százaléka lehet 

(ami 6 százalékos hiány esetén következik 

be), ennél nagyobb hiánynál már nem növe-

lik tovább a letét mértékét.

A tagállamok a GMU harmadik szakaszá-

ban piacgazdasági alapon hangolják össze és 

közösségi szinten egyeztetik gazdaságpoli-

tikájukat a Gazdasági és Pénzügyminiszte-

rek Tanácsában (a továbbiakban: Tanács) és 

a Bizottságban, a GMU harmadik szakaszá-

ban létrejött Gazdasági és Pénzügyi Bizott-

ság közremûködésével. A költségvetési és 

makroökonómiai kérdésekben a Tanács az 

illetékes, amely a tárgyalt ügyekrôl általá-

ban minôsített többséggel hoz döntést. Az 

Európai Bizottság mint az EU végrehajtó szer-

vezete, a ráruházott kezdeményezési joggal 

élve a gazdaságpolitikák felügyeletében, az 

ennek során hozott döntések elôkészíté-

sében, a gazdasági folyamatok elemzésében 

játszik kulcsszerepet. A jelentôs hiány fenn-

ál lá sáról vagy kialakulásának veszélyérôl, 

kivételes vagy tartós jellegérôl a Bizottság 

jelentése alapján a Tanács dönt. A döntésben 

az érintett ország kivételével valamennyi EU-

tagország minisztere részt vesz. 

A szerzôdés rendelkezik a jegybank és a 

költségvetés kapcsolatáról, figyelembe véve, 

hogy ez a kapcsolat a monetáris unióban 

nem csak tagállami szinten, hanem az EKB 

és a tag ál la mok jegybankjai és a közösségi 

intéz mé nyek viszonyában is szabályozást 

igé nyel. Az erre vonatkozó rendelkezés sze-

rint sem az EKB, sem a tagállamok nem ze-

ti jegybank jai nem nyújthatnak semmilyen 

hitelt a közösségi intézmények vagy szervek, 

a tag ál la mok központi kormányzata, regio ná-

lis vagy helyi közigazgatási szervei, köz jo gi 

tes tü le tei, más közintézményei vagy köz vál-

lal ko zá sai részére, továbbá ezek tôl köz vet le-

nül nem vásárolhatnak adós ság instru men tu-

mo kat (a szerzôdés 101. cikke). A szerzôdés 

sze rint tilos továbbá minden olyan intézke-

dés, amely nem prudenciális megfontoláson 

alapul, és amely az említett intézményeknek 
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ki vált sá gos hozzáférést biztosít a pénzügyi 

szer ve zetekhez (a szerzôdés 102. cikke).

2.3. Monetáris politika
a GMU harmadik szakaszában

A közös monetáris politikának intézményi 

feltétele a közös európai jegybank létreho zá-

sa. E nélkül, a résztvevô tagországok eltérô 

érde kei következtében, a monetáris politika 

össze hangolatlan maradhatott volna, ami 

össze egyez tet he tet len a monetáris unióval. 

A közös monetáris politikát a Központi Ban-

kok Európai Rendszere (KBER) valósítja 

meg, amely az Európai Központi Bankból 

(EKB) és valamennyi EU-tagország nemzeti 

jegy bankjából áll. A KBER alapvetô feladata 

a Közös ség monetáris politikájának meghatá-

ro zá sa és alkalmazása, a devizaügyletek irá-

nyí tá sa, a tagállamok hivatalos devizatarta-

lé kai nak megôrzése és kezelése, valamint a 

fize té si rendszerek zavartalan mûködésének 

elô segítése. A KBER két legfontosabb veze-

tô testülete a Kormányzótanács és az Igaz ga-

tó ság. A Kormányzótanács határoz za meg 

a Közösség monetáris politikáját, beleértve 

adott esetben a közbensô monetáris célokra, 

az irányadó kamatlábakra és a KBER-ben a 

tar ta lé kok pótlására vonatkozó határoza to-

kat. Az Igazgatóság felelôs a Kormány zó-

ta nács ban elhatározott monetáris politika 

vég re haj tá sá ért, továbbá összehangolja az 

euró öve zet be tartozó nemzeti jegybankok 

tevé keny sé gét. Az átmeneti feladatokat ellá-

tó úgy ne vezett Általános Tanács – amelynek 

tagjai az euróövezeten kívüli tagországok 

jegy bankjainak elnökei is – az euróövezet és 

az abban még részt nem vevô tagországok 

közötti monetáris és árfolyam-politikai koor-

di náció fórumaként szolgál.

A közös monetáris politika mûködésé hez 

elen ged hetetlen, hogy az EKB és a nem ze ti 

jegybankok harmonizált eszköztár ral rendel-

kez ze nek, és minden résztvevô ország ban 

ugyan azt a monetáris politikai mû ve le tet azo-

nos fel té te lek mellett végezzék, valamint a 

nem ze ti fizetési rendszerek egységes, össze-

han golt mechanizmus keretében mû köd je nek 

az euró öve ze ten belül.

A KBER elsôdleges célja az árstabilitás 

fenn tar tá sa (a szerzôdés 105. cikke). Az 
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ársta bi li tás céljának veszélyeztetése nélkül 

a KBER támogatja az általános közösségi 

gaz da ság politikát annak érdekében, hogy 

az egész Közösségben elômozdítsa a gazda-

sá gi tevékenység harmonikus és kiegyensú-

lyo zott fejlôdését. A KBER mûködése során 

hang súlyt helyez a stabil árak, az egészséges 

államháztartás és pénzügyi feltételek, vala-

mint a fenntartható fizetési mérleg köve tel-

mé nyei nek érvényesülésére. 

A jegybanki függetlenség és pontos cél-

meg ha tá ro zás nem specifikusan a monetáris 

integrációhoz kapcsolódó jelenség, hanem 

világ szerte terjedô gyakorlat. A KBER/EKB 

alap okmánya rögzíti – a szerzôdés 108. cik-

ke alapján – a jegybanki függetlenség alap-

ve tô elveit. E cikk kimondja, hogy fela dat aik 

ellá tása során sem az EKB, sem a tagálla-

mok jegybankjai, illetve azok dön tés hozó 

tes tü le tei nek tagjai nem kérhetnek vagy 

fogad hat nak el utasításokat sem a közössé-

gi intéz mé nyek tôl és szervektôl, sem pedig 

a tag ál la mok kormányaitól vagy bármilyen 

más szerv tôl. Mindezek a szervek és intéz mé-

nyek ugyanakkor kötelezettséget vállal nak 

arra, hogy ezt az elvet tiszteletben tart ják, 

és nem próbálják az EKB-t vagy a nem zeti 

köz ponti bankokat befolyásolni a dön tés ho-

zó tes tü letek tagjain keresztül. A KBER/

EKB alapokmányának 14.2. cikke elô írja, 

hogy a nemzeti központi bankok elnö kei nek 

meg bízatása nem tarthat öt évnél rövi debb 

ideig. A KBER és az EKB pénzügyi füg get len-

sé gé nek biztosítékaként az alapokmány 28. 

cikke elôírja, hogy az EKB tôkéje ötmilliárd 

euró, amelyet a Kormányzótanács mi nô sí tett 

többséggel meghozott határoza tá val, adott 

korlátok és feltételek mellett felemelhet. Az 

EKB tôkéjét kizárólag a nem ze ti központi 

bankok jegyezhetik és birtokol hatják. 

A szerzôdés 106. cikkének megfelelôen a 

GMU-n belül kizárólag az EKB engedélyez-

he ti bankjegyek kiadását. Bankjegyeket az 

EKB vagy a nemzeti központi bankok bocsát-

hat nak ki, pénzérméket pedig az EKB jóváha-

gyá sával a tagállamok. 

A KBER az illetékes hatóságokkal együtt-

mû köd ve ôrködik a pénzügyi rendszer stabi-

li tásán és közremûködik a hitelintézmények 

prudenciális ellenôrzésében.

2.3.1.  Árfolyampolitika

A GMU viszonylag zárt gazdaság, az árfo-

lyam alakulása csak kismértékben befolyásol-

ja az övezet gazdasági folyamatait, ezért a 

KBER-nek nincs árfolyamcélja. Mindamel-

lett a Tanács a szerzôdés 111. cikke szerint 

egy han gú döntéssel hivatalos megállapodást 

köt het a közös valuta nem közösségi pénz-

ne mek re meghatározott árfolyamrendsze ré-

rôl. Az euróövezethez még nem csatlakozott 

tagállamok számára az is követelmény, hogy 

az ár fo lyam po li ti kát közös érdekeltségû ügy-

ként kezeljék. 
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Az árfolyam-politikai lépések egyeztetésére 

részben az említett gazdaság- és fiskális po li-

ti kai koordináció keretében kerül sor, rész-

ben a KBER Általános Tanácsában, amely-

ben az euróövezeten kívüli tagországok 

jegy bank el nö kei is részt vesznek. Az euró-

öve ze ten kívüli tagállamok valutái az ERM II 

árfo lyam rendszer2 keretében kapcsolódhat-

nak az euróhoz. Az ERM II-ben való részvé-

tel önkéntes az euróövezeten kívüli tagálla-

mok számára, mindazonáltal elvárt, hogy 

ezek az országok csatlakozzanak a mecha-

niz mus hoz. Az elôdjénél rugalmasabb ERM II 

árfo lyam rendszerben az euró egyedüli, meg-

ha tá ro zó jelentôségû kulcsvaluta sze re pet 

tölt be. A három euróövezeten kívüli tagál-

lam közül jelenleg csak Dánia vesz részt az 

ERM II-ben, Svédország és Nagy-Britannia 

nem tagja az árfolyamrendszernek.

Az árfolyam-ingadozási sáv ±15 százalék 

a központi ráta körül. A konvergencia terén 

elért elô re haladás függvényében ennél szû-

kebb inga dozási sáv is lehetséges. (Dánia 

esetében ±2,25 százalék érvénye sül.) Az 

árfolyam-ingadozási sávokról és a centrá-

lis paritásokról a döntéseket az euróövezet 

tagállamainak miniszterei, az EKB, valamint 

a nem-euróövezet új árfolyam-mechanizmu-

sá ban részt vevô tagállamok miniszterei és 

jegybankelnökei hozzák meg a Bizottsággal 

és a Tanács Gazdasági és Pénzügyi Bizottsá-

gá val történô konzultáció után. A fizetési 

mér leg átmeneti hiányának finanszírozását, 

illet ve az árfolyamparitás fenntartását 

támo ga tó, nagyon rövid távú finanszírozási 

mecha niz mus feltételeirôl az EKB és az érin-

tett nem ze ti bank állapodik meg.

2.3.2.  A nemzeti valuták
euróval való felváltása 

Ebbe a témakörbe azok a közösségi jogsza-

bá lyok tartoznak, amelyek meghatározzák 

annak módját, ütemezését, hogy a konver-

gen cia kritériumok teljesítése nyomán a 

GMU harmadik szakaszába bekapcsolódó 

tag or szá gok ban miként kerül sor a nemze-

ti va lu ta fel vál tá sá ra az euróval. Elsôsorban 

két taná csi rendeletrôl van szó, amelyek az 

euró 1999 elején történt indulásának körül-

mé nye it szabályozták3. A GMU harmadik sza-

ka szá nak kezdetén az euróövezetbe tartozó 

tagállamok valutáinak árfolyamát visszavon-

ha tat lanul rögzítették. A Tanács 1103/97 

EK ren de le te elôírta, hogy az ECU-t az 

euró 1:1 arányban váltja fel. A különféle jogi 

instru men tu mok folytonosságát az nem érin-

2  Az árfolyamrendszer létrehozásáról az EU állam- és kormányfôibôl álló Európai Tanács 1997. június 16-i állásfoglalása döntött. 

Ezt egészítette ki az EKB és az euróövezeten kívüli tagállamok jegybankjai között 1998. szeptember 1-jén létrejött egyezmény.

3  A Tanács 1997. június 17-i 1103/97 EK rendelete az euró bevezetésével kapcsolatos egyes rendelkezésekrôl, valamint a 

Tanács1998. május 3-i 974/98 EK rendelete az euró bevezetésérôl.
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tette, hogy az ECU-re való hivatkozás fel cse-

ré lô dött az euróra való hivatkozással. 

A monetáris unióba késôbb bekap cso ló-

dó országok már egy kialakult rendszerhez 

csatlakoznak. Esetükben az euró beve ze té sé-

hez szükséges konkrét intézkedések min den 

bizonnyal a megváltozott körülmények hez 

iga zod nak. A jelenlegi tagjelöltek szá má ra 

– mivel elôször az EU-hoz csatla koz nak, és 

csak azt követôen kerül sor az euró öve zet-

hez történô csatlakozásra – az elkövetkezô 

néhány évben ezek a rendelkezések nem vet-

nek fel sürgetô jogharmonizációs vagy más 

feladatokat.
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1.  A GMU-hoz való 
csatlakozás szakaszai

A csatlakozás tartalmi, közgazdasági és 

in téz mé nyi feltételeinek, illetve az EU által 

támasz tott követelményeknek a teljesítése, 

azaz a tel jes jogú GMU-tagság megszerzése 

Magyar or szág és a többi újonnan csatlakozó 

ország esetében három szakaszban valósul-

hat meg:

1.  az EU-tagság elôtti szakasz;

2.  az EU-tagságtól az euró bevezetéséig ter-

je dô szakasz;

3.  csatlakozás az euróövezethez.

Ennek megfelelôen a csatlakozási tárgyalá-

sok sikeres lezárását követô tényleges tag-

fel vé tel lel zárul az elsô szakasz, majd a kon-

ver gen cia kritériumok EU-tagként tör té nô 

tel je sí té se következik, ezután válhatunk a 

GMU tagjává, azaz léphetünk be az euró-

öve ze tbe. 

1.1.  Az EU-tagságig tartó idôszak

A csatlakozást megelôzô idôszakban három 

fontos feladat sikeres végrehajtása a köve-

tel mény: 

• el kell végezni a jogharmonizációt, azaz 

meg kell teremteni a magyar és uniós jog-

rend közötti összhangot;

• a gazdaságot fel kell készíteni az EU-ban 

való versenyképes mûködésre, az uniós 

köve tel mények teljesítésére;

• ki kell alakítani azokat a mûködési formá-

kat és intézményi feltételeket, amelyek 

elen ged hetetlenek a sikeres tagsághoz. 

1.1.1.  Jogharmonizáció

A GMU-val kapcsolatos jogharmonizáció dön-

tô részének már a csatlakozást megelôzô idô-

szak ban meg kell történnie. Az új tagálla mok 

ugyan csu pán néhány évvel az Európai Unió-

ba törté nô belé pé sü k után vál hat nak az euró-

öve zet részévé, de már ezt meg elô zô en vál-

lal ni uk kell az euróövezeti tag ság cél ját, és 

tel je sí te ni ük kell az ezzel kap cso la tos leg fon-

to sabb követelményeket. 

A jogharmonizáció területén ez azt jelenti, 

hogy az új tagállamoknak már a belépésük 

elôtt meg kell teremteniük a teljes jogsza-

bá lyi össz han got, eltekintve azoktól az ele-

mek tôl, amelyek egyértelmûen kötôdnek az 

egyes szakaszokba lépéshez. Az egyes tag ál-

la mok csak EU-csatlakozásuk idôpont já ban 

lép tet het nek hatályba olyan jogsza bá lyi fel-

té te le ket, amelyek például a KBER-ben való 

rész vé tel lel kapcsolatos jogokat és kö te le-

zett sé ge ket rögzítenek. Ugyanúgy egé szen 

az euró öve ze ti tagságig meg kell ôriz ni a 

II.  Magyarország felkészülése
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nem ze ti jog ban az önálló monetáris pol i ti ká-

val, pénz ki bo csá tás sal stb. kapcsola tos sza-

bá lyo zásokat. Mindamellett a jogsza bá lyok 

és a gyakorlat bizonyos közelítésére idô köz-

ben is van mód. Elengedhetetlen, hogy a fel-

ké szü lé si szakaszokban a még ön ál ló nem ze-

ti szabályozások egyre inkább kö ze lít se nek 

a GMU-ban érvényesülôkhöz. Ennek meg fe-

le lô en például a monetáris eszközrend szer-

nek egyre közelebb kell kerülnie az EKB által 

alkal ma zott hoz. Csak így valósulhat meg a 

meg fe le lô idôpontban az önálló pénz és a 

mo ne tá ris politika zökkenômentes feladása.

1.1.2.  A gazdaság felkészítése az uniós 
követelmények teljesítésére

Ez elsôsorban a fenntartható gazdasági 

nö ve ke dés feltételeinek megteremtését, a 

piac gaz da sá gi mûködést és az uniós verseny-

ben való helyt ál lás képességét foglalja magá-

ban. E köve tel mény teljesítése mind makro-

gaz da sá gi, mind mikrogazdasági szinten 

fon tos elô fel té te le ket támaszt. Makrogazda-

sá gi szin ten kiegyensúlyozott pénzügyeket, 

fenn tart ha tó mértékû adósságot, ciklikus 

ki len gé se ket tompító, az állam szerepét a 

szük sé ges szint re korlátozó gazdaságpoliti-
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kát, a hosszabb távú növekedés céljának alá-

ren delt jövedelemfelhasználási arányokat 

tesz szük sé ges sé. Mikroszinten a tôkeerôs, 

ver seny ké pes és megújulásra képes vállal ko-

zói réteg, a képzett, kellôen mobil, a gaz da-

ság struk tú rá já hoz igazodni tudó mun ka-

erô je len tik a leg fon tosabb elôfeltételeket. 

A kö ve tel mé nyek tel je sí té sé nek fontos vetüle-

te a gaz da sá gi sza bad sá gok érvényesülése, a 

libe ra li zált ság kel lô foka, a megfelelô jogsza-

bá lyi és intéz mé nyi fel té te lek megléte és 

al kal ma zá sa a gaz da ság min den területén.

Koppenhágai kritériumok

Az Európai Tanács 1993 júniusában, 

Koppenhágában tartott ülésén határoza-

tot fogadott el arról, hogy azok a kelet-

közép-európai társult országok csatla-

koz hatnak az Európai Unióhoz, amelyek 

tel je sí tik az alábbi kritériumokat:

• a demokrácia stabilitását biztosító in-

téz ményrendszer, jogállamiság, az em be-

ri és a kisebbségi jogok tiszteletben tar-

tá sa és védelme;

• a tagsággal járó kötelezettségek tel je-

sí té sé nek vállalása, a politikai, gazda sá gi 

és monetáris unió céljainak elfogadása;

• mûködô piacgazdaság, amely képes 

helyt állni az Európai Unión belüli ver-

seny ben.

Magyarország a koppenhágai alapelveknek 

meg fe le lôen a hangsúlyt a versenyképes, 

fenn tart ha tó an növekvô gazdaság kialakítá-

sá ra helyez te, és az árstabilitást középtávú 

cél ként tûz te ki. A felkészülési folyamat mind-

két fél számára egyértelmûvé tette, hogy 

hely te len volna a jelölt országok tel je sít mé-

nyét a maastrichti konvergencia krité ri um ok 

fényé ben vizsgálni. A maastrichti kri té ri u mok 

tel je sítése nem feltétele az EU-tag ság nak. 

A koppenhágai gazdasági kritériumok nak 

– neve ze te sen a mûködô piacgazdaság meg lé-

té nek és az unión belüli versenyben való helyt-

állás képességének, illetve az ezek tel je sí té-

sé re irányuló politikáknak – elsôbb sé get kell 

élvezniük az euróövezetben való rész vé tel 

biz to sí tá sá ra irányuló politikákkal szem ben. 

A jelölt országoknak a maastrichti kri té ri u-

mok tel je sí tését, azaz a nominális kon ver gen-

ciát meg elô zôen megfelelô elôreha la dást kell 

ta nú sí ta niuk a strukturális és a reál kon ver-

gen cia területén. A hangsúly ezeket illetôen 

nem az egy fôre jutó hozzáadott értékkel 

mért mu ta tók összehasonlításán, hanem 

sok kal inkább a piacgazdaság intézmé nyi, 

mû kö dé si fel té te lei nek meglétén, a tartós 

nö ve ke dé si ké pes sé gen van.

1.1.3.  Intézményi feltételek 

Az intézményi feltételek megléte minde nek-

elôtt a bármely fejlett piacgazdaság mûködé-

se által szükségessé tett szervezeteket, el já-
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rás ren de ket, mûködési formákat jelenti. 

Ezek közül kiemelkedik a jól mûködô pénz-

ügyi rend szer, az országon belül és kívül is 

össze kap cso ló dó áru- és szolgáltatáspiacok, 

a mun ka erô áramlásának intézményi felté te-

lei. Mind eze ken túl sajátos követelmé nye ket 

támaszt az EU-hoz, majd késôbb az euró öve-

zet hez történô kapcsolódás. Az állam és a 

gaz da ság, valamint a civil szer ve ze tek orszá-

gos és regionális szintjein egya ránt komoly 

fela da tok jelentkeznek. Az in teg rá ció kínál-

ta lehe tô sé gek kihasználása nagy mér ték ben 

múlik ezeknek az intézményi fel té te lek nek a 

megteremtésén és hatékony mû kö dé sén.

1.2.  Az uniós tagság idôszaka

Ebben az idôszakban már az elôzôekben 

be mu ta tott gaz da ság politikai egyeztetési 

mecha niz mu sok keretében kell az állam szük-

sé ges sze rep vál la lá sá nak megfelelô mér ték-

ben alakítani a gazdaságpolitika rö vi debb idô-

szak ra szóló, valamint stratégiai cél ja it, illet ve 

a megvalósításukat szolgáló esz köz rend szert. 

Ebben a szakaszban az egyes tag ál la mok még 

ön álló mone táris és ár fo lyam po li ti kát folytat-

nak, ugyan akkor a kö zös sé gi elvek és mód-

sze rek figye lem be vé te le, illetve alkalmazása 

e te rü le te ken is mind tel je seb bé válik.

Az euróövezeten kívüli tagországokra 

vo nat ko zó rendelkezések alapján ebben a 

sza kasz ban kell az új tagoknak olyan köte-

le zett sé get vállalniuk konvergencia-program 

el ké szí té sé re és megvalósítására, amely elve-

zet a maastrichti nominális konvergencia kri-

té ri u mok teljesítéséhez. Ez a fiskális po li ti ká-

ra néz ve azzal jár, hogy a gazdasági ciklus 

átla gá ban egyensúlyban lévô vagy többletet 

mutató költségvetési pályát kell megcélozni. 

Az ezzel kapcsolatos terheket enyhítik a tag-

ság után megnyíló – várhatóan jelentôsebb 

össze get kitevô – közösségi támogatások, 

eze ket azon ban fôként nem a meglévô költ-

ség vetési elkötelezettségek finanszírozására 

kell fordítani.

Minden EU-tagország, így az újonnan 

belé pôk is egyenrangú félként vesznek részt 

az unió gazdaságpolitikai céljainak kialakítá-

sá ban, valamint mindazokban az egyeztetési 

és felülvizsgálati mechanizmusokban és tes-

tü le tek ben, amelyek a gazdaságpolitika vagy 

ennek egyes ágai tekintetében mûködnek. 

(Ezek között említhetô a Gazdasági és Pénz-

ügy miniszterek Tanácsában való részvétel, 

az MNB elnöke tagja lesz a KBER Általános 

Taná csá nak, vezetô pénzügyminisztériumi 

és jegy banki tisztviselôk bekapcsolódnak a 

Tanács Gazdasági és Pénzügyi Bizottsá gá-

nak munkájába stb.)

Az euróövezetbe való belépés elôtti 

né hány éves, az EU-tagság szakaszán belü-

li idô szak – elsôsorban az árfolyampoliti-

ká val szemben támasztott követelmények 

miatt – sajátos jellemzôkkel rendelkezik. Az 

ár fo lyam po li ti kát az unióba való belépé sük 
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idô pont já tól kezdôdôen közös érdekelt sé-

gû ügy nek kell tekinteniük a csatlakozó új 

tag ál la mok nak is, és elvárják tôlük, hogy 

belép je nek az ERM II-be. Mindamellett min-

den ország maga dönthet arról, hogy mikor 

és milyen hosszú ideig vesz részt az ERM II 

árfolyamrendszerben. Ugyanakkor az euró-

öve zet be való belépést megelôzôen legalább 

két évig sikeresen részt kell venni a közös 

árfo lyam rendszerben. Ezen idôszak alatt az 

illetô ország egyoldalúan nem változtathatja 

meg valutájának középárfolyamát, és el kell 

kerülnie a szélsôséges árfolyam-ingadozáso-

kat az euróhoz képest. Az EU részérôl azt is 

egyértelmûen meghatározták, hogy milyen 

árfo lyam rendszerek egyeztethetôk össze az 

ERM II-vel. Nem fogadható el a lebegte tés, 

a csúszó, illetve a nem euróhoz rög zí tett 

árfo lyam, ugyanakkor az euróhoz tör té nô 

szûkebb sávú rögzítések, illetve a valu ta ta-

nács rend sze ré nek alkalmazása össze egyez-

tet hetô a követelményekkel. Ez az idôszak 

szol gál annak bizonyítására, hogy az euró-

öve zet be belépni szándékozó ország képes 

az árfo lyam politika és a monetáris politika 

korlátozott hatáskörû igénybevételével a 

kiegyen súlyozott gazdasági fejlôdés elérésé-

re. A valutáris támadásoknak azonban még 

ebben az idôszakban is célpontjává válhat-

nak a közös árfolyamrendszerben részt 

vevô nem ze ti valuták. Az elsôsorban nem 

fun da men tá lis tényezôkön alapuló valutá ris 

táma dá sok megelôzését, illetve kivédé sét 

segíti, hogy az EKB is részt vesz az át me-

ne ti, jelentôs árfolyam-ingadozások devi-

za piaci intervenciókkal történô megaka dá-

lyo zá sá ban mindaddig, amíg az intervenció 

elsôd leges célját, az árstabilitást nem veszé-

lyezteti.

A közösségi elôírások alapján a Bizottság 

és az EKB kétévente készít konvergencia 

jelen té seket az euróövezeten kívüli tagálla-

mok helyzetérôl, de a szóban forgó tagállam 

a két jelentés közötti idôszakban is kérheti 

ilyen jelentés elkészítését. Ezek a jelenté sek 

az euróövezetben még részt nem vevô or szá-
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gok euróövezetbe való belépésérôl tör té nô 

dön tést alapozzák meg. (Az egyes tag or szá-

gok által önmagukról készített kon vergencia 

jelen té sek a felkészülésükrôl és az uniós 

köve tel mé nyek nek való szándékolt megfele-

lésrôl számolnak be.)

A Bizottság és az EKB konvergencia je len-

té se alapján, a konvergencia kritériumok 

sike res teljesítésével a Gazdasági és Pénz-

ügy mi nisz te rek Tanácsa dönt arról, hogy sor 

kerül az euró bevezetésére az érintett orszá-

gok ban. Ezt követôen ki kell dolgozni az 

euró beve ze té sé nek részletes menetrendjét, 

tech ni kai és logisztikai, valamint jogi lépé-

seit. A nemzeti központi bankoknak fel kell 

készül niük az egységes monetáris politika 

vég re haj tá sá ban való részvételre, a bankok 

elnö kei nek pedig a monetáris politikai dönté-

sek meghozatalába való bekapcsolódásra. 

1.3.  Részvétel az euróövezetben

Az euró bevezetését követôen megszûnik az 

ön ál ló monetáris és árfolyampolitika. A költ-

ségvetési politikát illetôen az euróövezetben 

való részvétel azzal jár, hogy a Stabilitási és 

Növekedési Egyezmény elôírásainak betartá-

sa hangsúlyossá válik. Az egyes tagállamok 

központi bankjainak elnökei a KBER Kor-

mány zó ta ná csá nak tagjaként felelôsek lesz-

nek az euróövezet egységes monetáris po li-

ti ká já nak meghatározásáért, egyben pedig 

részt vesz nek e politika végrehajtásában. Az 

euró öve zet árfolyampolitikájának meg ha tá-

ro zá sá hoz pedig egyrészt a KBER Kor mány-

zó ta ná csá ban, másrészt a Gazdasági és 

Pénz ügy mi nisz te rek Tanácsában való rész-

vé te len keresz tül járulnak hozzá a tagálla-

mok gaz das ág- és monetáris politikájának 

irá nyí tói. 

Bár a monetáris politika meghatározása 

ebben a szakaszban már nem tartozik majd 

a nem ze ti bankok kompetenciájába, tovább-

ra is fon tos szerep hárul rájuk: részben az 

immár egy sé ges monetáris politika vég re haj-

tá sá ban, rész ben pedig a tagállamok nem-

ze ti jegy bank jai nak illetékességi köré be tar-

to zó feladatok ellátásában. (Ezek között 

em lít he tô a bankjegykibocsátás, a hazai 

lakos ság kész pénz zel való ellátásának ope-

ra tív teen dôi, devizamûveletek és az EKB 

tar ta lé kai nak kezelése, a fizetési rendszer 

mûköd te tése, a jegybanki statisztika össze-

ál lí tá sa stb.)

2.  A Gazdasági és Monetáris 
Unió tárgyalási fejezet

2.1.  A GMU fejezet tartalma

A GMU tárgyalási fejezet – eltérôen a fe je-

ze tek többségétôl – csak kisebb mértékben 

tett szük sé ges sé jogharmonizációs lé pé se-

ket. A hangsúly az általános gazdaságpoliti-

kai, mak ro gaz da sá gi feltételek meglétére, 
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illet ve meg te rem té sé re, valamint a piac gaz-

da sá gi mûködés megfelelô szintjére, érettsé-

gé re helyezôdött. Alapvetô a piacgazdaság 

mû kö dé se szempontjából kiemelt jelentô-

ségû nek tekinthetô makrogazdasági stabili-

tás feltételeinek tartós, intézményi biztosí-

té kok kal is alátámasztott megteremtése, 

meg ôr zé se. 

Természetesen a gazdaság minden vetü-

le té ben és részkérdésében megjelenô maga-

tar tá si és mûködési követelmények harmoni-

zá lá sán túl e területen is vannak olyan 

jog sza bá lyi és intézményi igazodási felada-

tok, ame lyek nek az áttekintését, a teendôk 

elvég zé sé nek menetrendjét, kihatásait, fele-

lô seit itt is konkrétan meg kellett határozni. 

Az Euró pai Bizottság által meghatározott 

jog for rá so kat – hasonlóan a többi témakör-

höz – itt is áttekintettük, és azok az állam-

igaz ga tás ban, a jogszabályalkotásban, az 

intéz mény fej lesz tés ben fontosságuknak 

meg fe le lô hangsúlyt kaptak. 

Összhangban azzal az elkötelezettségünk-

kel, hogy a GMU-ban való részvétel elôfelté-

te lei nek teljesítésére már az EU-csatlako-

zás ra történô felkészülésünk során is 

figye lem mel legyünk, majd azt követôen azo-

kat miha ma rabb teljesítsük, és ezáltal részt 

vegyünk a monetáris unióban, makro gaz da-

sá gi és monetáris politikai területen átmene-

ti mentességre vonatkozó igénnyel nem lép-

tünk fel.

A tárgyalások kezdetén már nyilvánvaló volt, 

hogy az új tagállamok csatlakozásukat köve-

tô en még nem válnak az euróövezet részévé. 

Ugyanakkor a GMU tárgyalási fejezet, vala-

mint a kapcsolódó joganyag részben az 

EU-csatlakozáson túlmutató jogokat és 

kö te le zett sé geket is tartalmaz. Ennélfogva 

indo kolt volt a felkészülésben külön csomag-

ként kezel ni egyrészt az EU-csatlakozás vár-

ha tó idô pontjáig elvégzendô feladatokat, 

más részt az euróövezethez való kap cso ló-

dás fel té telét jelentô – és zömében csak az 

EU-csat la ko zást követôen megtehetô – jog-

har mo ni zá ciós és egyéb intézkedéseket. 

2.2.  A csatlakozási tárgyalások 

A 11. – Gazdasági és Monetáris Unió 

– tár gyalási fejezet átvilágítására 1998 

decemberében került sor Brüsszelben. 

A tár gya lásokat megelôzôen a Bizott-

ság meg küldte a fejezettel kapcsolatos 

– 1998. március végén hatályban lévô 

– kö zös ségi joganyag listáját. A Pénz-

ügy mi nisz té rium vezette munkacsoport 

(a tárcák és a Magyar Nemzeti Bank 

szak ér tôi nek hatékony közremûködésé-

vel) áttekintette a vonatkozó közösségi 

jog anyagot, és összevetette a hatályos 

magyar jogszabályokkal. A vizsgálat fel-

tár ta, hogy mely területeken felelnek 
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meg a magyar jog elôírásai a közösségi 

jog anyag nak, illetve mely kérdésekben 

lesz szük ség jogharmonizációs lépé sek-

re. A jog har mo nizáció különbözô for-

mák ban való sul ha tott meg. Egyrészt 

meg lé vô jog sza bályi elôírások meg vál-

toz ta tá sá val, illetve hatálytalanításával, 

továb bá új szabályok jogrendbe iktatá-

sá val, más részt arra figyelemmel, mely 

kér dé sek ese tén nem szükséges külön 

magyar jog al ko tás, mivel a közösségi 

elô írá sok a csatlakozáskor automatiku-

san részei lesz nek a magyar jogrendnek.

A munkálatok eredményét összefoglaló 

kor mány-elôterjesztés elsôsorban a 

jegy bank tör vény változtatásával kap-

cso lat ban fogalmazott meg módosítási 

javas la to kat, emellett még az alkotmány 

és a lakás-takarékpénztárakról szóló 

tör vény módosításának szükségessé-

gét ál la pí tot ta meg. A jogszabály-vál toz-

ta tá sok végrehajtását három lépésben 

java sol ta a dokumentum. A csatlako zás 

vár ható idôpontját megelôzôen irá nyoz-

ta elô a harmonizációs lépések dön tô 

részének megtételét. Ezek kiter jed tek 

a fejezettel kapcsolatos minden lénye-

gi, elvi különbség megszüntetésére. 

A kö vet ke zô két ütem olyan intézkedé-

se ket tar tal ma zott, amelyek technikai 

érte lem ben csak az EU-taggá vá lás sal, 

illet ve az euróövezetbe való belépéssel 

egy idôben tehetôk meg. A jogharmoni-

zá ció ilyen fajta ütemezése egyúttal le he-

tô vé tette, hogy a fejezettel kapcso-

lat ban Magyar ország ne igényeljen 

át me ne ti men tességet.

Az elôterjesztés megtárgyalását 

köve tô en a kor mány 1998. december 

10-i ülé sén fel ha tal maz ta a tárgya ló de le-

gá ciót, hogy az átvi lá gítási tárgyaláson 

ne kér jen a fe je zettel kapcsolatban át me-

ne ti men tes sé get, illetve annak vál la lá sá-

ra, hogy az EU-csatlakozás idô pont já ig 

elô irány zott jogharmonizációs lé pé se ket 

Magyar or szág 2000 végéig meg teszi.

Az átvilágítási tárgyalásokon a 

ma gyar tár gya ló delegáció által átadott, 

a jog har mo ni zá ciós lépéseket tartal ma-

zó doku men tu mot a Bizottság átvette, 

illet ve a beje len té se ket tudomásul vette. 

A Bizott ság ebben a fázisban még nem 

nyil vá ní tott érde mi véle ményt a feje zet-

tel kap cso lat ban. A hang súlyt a köve-

tel mé nyek ismé telt meg fo gal ma zá sá ra 

helyez ték, konk rét tárgyalások az áta-

dott doku men tu mok áttekintését köve-

tô en indulhattak meg.

Az érdemi tárgyalások 1999-ben kez dôd tek. 

A fejezettel kapcsolatos magyar tárgya lá si 

javaslatot tartalmazó úgynevezett pozí ciós 

dokumentumot 1999. május 18-án adtuk át 
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a Bizottságnak. Formálisan ez tar tal maz ta 

Magyarországnak a GMU-fejezettel kap cso-

la tos vállalásait. Elsôként azt szögez te le, 

hogy Magyarország egyetért a GMU cél jai-

val, és elfogadja a vonatkozó közös sé gi jog-

anyagot, valamint vállalja, hogy az átvi lá gí-

tá si dokumentumban szerep lô üte me zés nek 

megfelelôen a szükséges jog har mo ni zá ciós 

munkálatokat elvégzi. Felso rol ta továb bá a 

csat la ko zást megelôzôen meg te en dô lépé se-

ket, ismer tette az ország makrogazdasági 

hely ze tét jellemzô legfontosabb adatokat, 

illet ve a nem zet gaz da ság nak a csatlakozás 

akkor fel té te le zett idô pont jáig (2002. janu-

ár 1.) ter je dô perió dus ban várható fejlôdésé-

re vonat ko zó elô re jel zést.

A Bizottság által készített és a tagálla-

mok által elfogadott EU Közös Pozíció nyug-

tázta a magyar álláspontban rögzítettek 

szá mot te vô részét, négy kérdést illetôen 

azon ban kiegészítô információkat kért a 

magyar fél tôl. A kiegészítô információk-

ban meg erô sí tet tük, hogy vállaljuk a költ-

ség vetés köz vet len jegybanki finanszíro-

zása min den formájának megszüntetését, 

rész le tez tük a jegybank függetlenségének 

garan tá lá sá ra tervezett lépések tartalmát 

és idô zí té sét, valamint bemutattuk a gazda-

ság sta tisz tika, különös tekintettel az állam-

ház tar tá si statisztika metodológiájának az 

EU-stan dar dok kal való összehangolását 

szol gá ló intéz ke dé seket. Mindezek alapján a 

feje ze tet 1999. december 7-én ideiglene sen 

lezár ták. Ezt követôen is lépést kellett tar-

ta ni az idôközben bekövetkezô uniós vál to-

zá sok kal, el kellett végezni a Bizottság által 

éven te meg kül dött új joganyaggal kap cso la-

tos har mo ni zá ciós lépéseket. Az EU a továb-

bi ak ban is folyamatosan értékelte és éves 

jelen té sek ben adta közre a tagjelöltek, így 

Magyarország felkészültségérôl készített 

jelentését.

2.3.  A GMU fejezettel kapcsolatos 
feladatok teljesítése

Magyarország az Európai Unióhoz törté nô 

csatlakozását követôen átmeneti men tes-

ség gel vesz részt a GMU-ban (a szerzôdés 

122. cikke). Hazánk vállalja a közössé-

gi szin tû pénz ügy-politikai célrendszer bôl 

és felül vizs gá lati mechanizmusokból adó-

dó kö t elezett sé geket a közösségi jog-

anyag átvé te lével. Ez a követelmény annyi-

ban nem jelent minôségileg új kihívást a 

ma gyar gazdaságpoliti ka számára, hogy 

annak célrendszerében köz pon ti helyet 

foglal el a fenntartható gaz da sá gi növeke-

dés feltételeinek megteremtése, az in flá ció 

leszorítása és az államháztartás pénz ügyi 

pozíciójának javítása. Az EU-csat la ko zás és 

-tagság pénzügy-politikai köve tel mé nyei nek 

való megfelelés részben jog har mo ni zá ciós, 

részben gazdaságpolitikai alkal maz kodási 

feladat.
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2.3.1.  Jogharmonizáció

A Gazdasági és Monetáris Unióhoz való csat-

lakozásnak szigorú hazai jogszabályi elôfel-

tételei vannak, amelyek 2001-ben jórészt 

megteremtôdtek. 2001 elején életbe lépett 

a monetáris finanszírozás tilalma (a likvidi-

tási hitel lehetôségének kizárása). A Ma gyar 

Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. tör-

vényt 2001. július 13-án új törvény (a 2001. 

évi LVIII. törvény) váltotta fel. A jegybank 

mû kö dé si, intézményi, személyi és pénzügyi 

füg get len sé ge az új törvény által megvaló-

sított jogharmonizáció révén kiteljesedett. 

Az új jegybanktörvény elfogadásával, vala-

mint az árfolyamrendszernek az ERM II-

vel kom pa tí bilis átalakításával a monetáris 

po li ti ka megfelel az EU követelményeinek. 

A hazai jogszabályi keretekbe való beillesz-

tés érdekében a kiváltságos hozzáférés tilal-

ma miatt 2001-ben módosításra került a 

la kás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi 

CXIII. törvény. A Gazdasági és Monetáris 

Unió mûködésének elengedhetetlen – más 

feje zet ben tárgyalt – feltétele a tôkemozgá-

sok teljes liberalizáltsága. E követelménynek 

a devizakorlátozások 2001-es, teljes körû 

fel szá mo lá sá val, a forint teljes konvertibili-

tásának megteremtésével tettünk eleget. 

A jegybank függetlensége

Mûködési függetlenség: Az új jegy bank-

törvény – a Maastrichti Szerzôdés elô-

írá sai szerint – az árstabilitás elérését 

és fenntartását határozta meg az MNB 

elsôd leges céljaként. Azt is egyértel-

mû vé tette, hogy az MNB a kormány 

gaz da ság politikáját az ársta bi li tási 

cél elsôd legességére való figye lem mel 

támogatja. 

Intézményi függetlenség: A törvény 

az erre vonatkozó közösségi joganyag-

gal összhangban biztosította a jegybank 

függetlenségét, különös tekintettel 

az MNB alap feladataira. Egyértelmûvé 
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tette, hogy az ellenôrzési jog gyakorlói-

nak hatásköre nem terjed ki ezekre a 

fela da tok ra. 

Személyi függetlenség: A jegybank 

mone táris politikai döntéshozó testü le-

te (a Monetáris Tanács) tagjainak sze-

mé lyi függetlenségét az új tör vény két 

szem pont ból tovább erôsítette: a Mone-

tá ris Tanács minden újonnan kinevezett 

tag já nak mandátuma hat évre szól, és 

fel men té sük kritériumait összhangba 

hoz ta a Maastrichti Szerzôdéssel. A jegy-

bank tör vény a szerzôdésben meg fo gal-

ma zott feltételek beépítésével bizto sí-

tot ta, hogy a Monetáris Tanács csak 

olyan tagok ból álljon, akik megfelelnek 

a szer zô dés ben meghatározott kritériu-

mok nak. 

Pénzügyi függetlenség: A jegybank 

és a költségvetés közötti eredmény-

el szá mo lási viszony átláthatóbbá vált, a 

jog sza bály egyúttal biztosította, hogy a 

jegy bank függetlensége saját költ ség ve-

té sé nek meghatározásakor se csor bul-

has son. 

A 2002-es évben a legfontosabb jogharmo-

nizációs célú lépés az alkotmány MNB-re 

vonatkozó 32/D paragrafusának módosítá-

sa volt. Ennek értelmében olyan általános 

és idôtálló megfogalmazás került és kerül 

az alaptörvénybe, hogy további módosítás-

ra sem EU-, sem euróövezeti taggá válá-

sunk után nem lesz szükség. A Ma gyar 

Köz tár sa ság EU-csatlakozásáról szóló 

nem zet közi szer zô dést kihirdetô törvény 

hatály ba lépésének nap ján bekerül az alkot-

mányba az MNB ren de let al ko tási jogköre. 

Ezzel megoldódik a jegybank függetlensé-

gét sértô azon prob lé ma, hogy a pénzforga-

lom szabályozása céljából kiadott jegy-

banki rendelkezés eseté ben ki kell kérni 

az igazságügyi miniszter elô ze tes egyetér-

té sét. Az átláthatóság és az elszá mol tat-

hatóság követelményeinek való meg fe lelés 

további erôsítése érdekében, tör vény mó-

dosítás nyomán sor került az MNB felü gye-

lô bizottságának visszaállítására. A tes tü let 
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ellen ôr zé si hatásköre – a jegybank füg get len-

sé gé vel össz hangban – nem terjed ki az MNB 

alap feladataira.

Az EU követelményeinek megfelelô állam-

háztartás-statisztika és adatszolgáltatás 

kia la kításában további elôrelépés történt. 

A 2003. évi költségvetési törvényben már 

a közösségi elôírásoknak megfelelôen, az 

ESA95 metodika szerint is bemutatásra 

kerül nek az adatok.

A csatlakozásig tervezett intézkedések

Jogharmonizáció

• Az MNB-rôl szóló 2001. évi LVIII. tör-

vény módosítása az alkotmánnyal és az 

ÁSZ-törvénnyel való konzisztencia meg-

teremtése érdekében, valamint a KBER-

hez való csatlakozás szervezeti kérdé-

seire tekintettel.

• Az ÁSZ-törvény módosítása. Meg 

kell szüntetni az ÁSZ ellenôrzési jogkö-

rét az MNB pénzkibocsátása felett.

• A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. 

tör vényt az alkotmánnyal való konzisz-

tencia megteremtése érdekében módosí-

tani kell. A csatlakozás idôpontjától a 

tör vény ben meg kell jeleníteni az MNB 

ren de let alkotási jogkörét, és ezzel pár-

hu za mo san ki kell iktatni a jelenleg sze-

rep lô jegybanki rendelkezést.

• Az EKB által gyûjtött statisztikai 

infor mációkról szóló tanácsi rendelet 

(2533/98 EK) miatt módosítást igé-

nyel a jegybanktörvény, a statisztikáról 

szó ló 1993. évi XLVI. törvény, valamint 

a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. tör-

vény.

Intézményfejlesztés

A jegybanki tevékenység fejlesztése, a 

mone táris eszközrendszer közelítése 

a KBER-normákhoz, ennek megalapo-

zá sa a fizetési rendszer (pénzforga-

lom) terü le tén, valamint a statisztikai 

és szám vi teli rendszerrel kapcsolatban. 

Az állam ház tar tás információs rendsze-

ré nek továbbfejlesztése, alkalmassá 

té te le az EU-standardoknak megfele lô 

muta tó szá mok szolgáltatására. Fel ké-

szü lés a Bizottság és a Tanács szak ér tôi 

szintû munkabizottságaiban és albi zott-

sá gai ban való részvételre. A jegybank 

részvételének elôkészítése a KBER-ben 

való munkára.

2.3.2.  Gazdaságpolitikai koordináció

A gazdaságpolitika uniós módszertanának 

elsajátítása a Bizottsággal együttmûködve 

már a csatlakozási tárgyalások hivatalos 

meg kez dé se elôtt beindult. A Bizottság Gaz-

da sá gi és Pénzügyi Fôigazgatósága a tag fel-

vé te li kérelmet benyújtott országok közül 
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elsôként Magyarországot kérte fel közös 

értékelés (Joint Assessment) elkészíté sére. 

Ebben a dokumentumban a magyar kor-

mány és a Bizottság részben már az EU 

mód szer ta nát követve értékelte a magyar 

gaz da ság helyzetét, alakította ki a közép-

tá vú makrogazdasági célokat és tett javasla-

tot strukturális reformokra a legfontosabb 

terü le te ken. A tagjelöltek közül egyedüli-

ként Magyarországgal készült el a második 

kö zös értékelés.

2000-tôl az EU már csak általános 

instruk ció kat adott a tagjelöltek számára 

közép távú gazdasági programjaik elkészíté-

sé hez. Ebben közvetlenül már nem mûköd-

tek közre a Bizottság szakértôi, és – a közös 

érté ke lé sek tôl eltérôen – csak a tagjelölt 

orszá gok kormányainak képviselôi látták 

el kéz je gyük kel a dokumentumokat. Az elsô 

elô csat la ko zási gazdasági programokat hat 

tag jelölt ország (Bulgária, Csehország, Cip-

rus, Észtország, Magyarország és Lett or-

szág) a Bizottság menetrendjének megfele-

lôen, 2001. április végére készítette el és 

nyúj tot ta be. A tagjelöltek második hatos 

cso port ja 2001. októberi határidôt kapott 

a hasonló programok elkészítésére. A követ-

kezô, 2002. évi elôcsatlakozási programot 

már mind a 12 tagjelölt azonos idôpontra, 

2002. augusztus 15-re készítette el. Ezek 

a programok tartalmi és módszertani jel lem-

zôik ben már nagymértékben követték az 

euró övezeten kívüli tagállamok által készí-

tett kon ver gen cia-programok tematikáját. 

A tag je löl tek által készített elôcsatlakozási 

prog ra mok ról elôzetesen a Bizottság ala kí-

tot ta ki véleményét, majd a tagjelöltek kép vi-

se lôi nek részvételével a Tanács Gazdasági és 

Pénz ügyi Bizottsága tárgyalta meg e doku-

men tumokat. 

A Bizottsággal együtt, majd a tagjelöltek 

ál tal önállóan elkészített középtávú gazda-

ság politikai programok hármas célt szol-

gáltak:

• mind a tagországok, mind az EU számára 

lehetôvé tették reális kép kialakítását az 

adott ország gazdaságának állapotáról, 

az uniós felkészülés helyzetérôl;

• segítették a tagjelölt országok kormány-

zati szerveinek felkészülését a gazdaság-
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politikai programok uniós módszertan 

szerinti elkészítésére;

• lehetôséget teremtettek az EU intézmé-

nyeiben folyó gazdaságpolitikai egyezte-

té si eljárások közvetlen megismerésére, 

elô zetes gyakorlati tapasztalatok meg-

szer zé sére.

A gazdaságpolitikai koordinációra való fel-

ké szü lés másik fontos területét képezte 

az állam ház tar tás tervezési, adatszolgálta-

tá si és statisztikai rendszerének közelíté-

se az uniós gyakorlathoz. 1996 óta évente 

elküld jük az EU-nak a költségvetési folya ma-

tok alakulásáról készített jelentést. A jelen-

tések összeállítása során fokozatosan köze lí-

tet tünk a közösségi módszerekhez. Ma már 

lényegében ugyanazon szempontokra figye-

lemmel határozzuk meg az államháztar tás 

hatókörét, és az egyes adatokat az ered-

mény szemlélet követelményei szerint szol gál-

tat juk. A magyar szakértôk (PM, KSH, MNB) 

részt vesznek az Eurostat ülésein, és eseti 

jelleggel bekapcsolódnak a különbözô témák 

munkacsoportokban történô kidolgozásába. 

Az említetteken túl további közvetlen 

kap cso latok, a kölcsönös tapasztalat csere 

külön bö zô fórumai jöttek létre, fokozato san 

szélesítve a tagjelöltek számára az EU intéz-

mé nyei nek munkájába való bekap cso ló dá st. 

A GMU-fejezethez kap cso ló dó intéz mé nye-

sült kapcsolatok egyik elsô pél dá ja az Euró-

pai Megállapodás alapján létre ho zott Társu-

lási Bizottság 1994 óta évente összeülô 

Mak ro gazdasági Albizottsága volt, amely 

jogi lag ugyan nem kapcsolódott a csatlako zá-

si folyamathoz, gyakorlatilag azonban egy re 

inkább a csatlakozással összefüggô kér dé se-

ket tûzte napirendjére. A csatlako zá si tárgya-

lások megindulását követôen a tag je löl tek 

évente kétszer meghívást kaptak a Tanács 

Gazdasági és Pénzügyi Bizott sá gá nak ülésé-

re. Hasonlóképpen egyre mélyülô és rend sze-

re seb bé váló kapcsolat alakult ki a jegy bank 

és az EKB különbözô szervei között.

A csatlakozási tárgyalások lezártával a 

tag jelölt országok számára lehetôvé tették, 

illetve el is várják – még korlátozott jogo sult-

sá gok kal – az unió intézményeinek mun ká já-

ba való bekapcsolódást. 

3.  Az euró
és Magyarország

Az euróövezet 1999. évi megszületése a nem-

zet közi együttmûködés valamennyi résztve-

vô je számára új kihívást jelentett. A kívülál-

ló gazdaságoknak – így Magyarországnak 

is – fel kellett készülniük erre a helyzetre. 

Elsô sorban a pénzügyi szektorban, de a 

gaz da ság és a társadalom más területein is 

ko moly elôkészületekre volt szükség az ön ál-

ló nemzeti pénzek egyetlen közös valutára 

történô felváltása során szükségessé váló 

alkalmazkodáshoz. 
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Az euró-bankjegyek és -érmék 2002. január 

1-jei megjelenése már a lakosság legszéle-

sebb körei számára is kézzelfoghatóvá tette 

a közösségi valuta létét, érzékelhetôvé a 

követ kez mé nye ket. A készpénzcsere nagyon 

ala pos elô készületeket követôen vala mennyi 

ország ban zökkenômentesen zajlott le. 

A pénz cse rét követô inflációgyorsulással 

kap cso la tos félelmeket az euróövezet múlt 

évi ada tai lényegében nem igazolták. Az 

árak öve zet szin tû összehasonlíthatósága, a 

pénz vál tás övezeten belüli szükségtelenné 

vá lá sa és még számos hétköznapi elôny az 

embe rek egyre bôvülô köre számára bizo-

nyít ja a közös pénz hasznosságát. 

3.1.  Az euróövezetbe való
belépés feltételei

Magyarország már ma is kiemelkedô mér-

tékben, egyes euróövezetbeli országokénál 

magasabb fokon integrálódott az Európai 

Unióba. Külkereskedelmi forgalmunk több 

mint 70 százaléka e térséggel bonyolódik le. 

(Exportunk háromnegyede az unióba irányul, 

importunk kétharmada származik onnan.) 

A magyar gazdaság szerkezete számotte-

vôen közeledett a Közösségéhez. Diverzifi-

kált sági foka magas, az ágazatokon belüli 

külkereskedelmi forgalom aránya jelentôs, a 

vállalatközi kapcsolatok dinamikusan bôvül-

nek. Ezen túlmenôen megfigyelhetô a gaz-

dasági ciklusok nagyfokú harmonizáltsá-

ga is. Az áruk és a termelési tényezôk – a 

munkaerô kivételével – szabadon áramlanak 

a GMU és Magyarország közt. A munkaerô 

szabad áramlása egyébként az euróövezeten 

belül sem maradéktalan. A magyar gazdaság 

az optimális valutaövezet kritériumait lega-

lább olyan mértékben teljesíti, mint a jelen-

legi résztvevôk többsége.

A magyarországi monetáris és árfolyam-

politikai feltételek a dezinflációs pálya támo-

gatása mellett lehetôvé teszik az euróövezet 

részvételi feltételeinek kellô idôben történô 

teljesítését is. Árfolyamrendszerünk ERM II 

kompatíbilis: a középárfolyam az euróhoz 

rögzített, és az árfolyam-ingadozási sáv szé-

les sége megfelel az ERM II normál ingadozá-

si sávjának. Az európai árfolyam-mechaniz-

musban való majdani részvételünk tehát a 

jelenlegi keretek között valósulhat meg. Az 

ERM II árfolyamrendszerbe való belépéskor 

a középárfolyam és a sávszélesség megha-

tározása – az uniós szabályozásnak meg-

felelôen – kölcsönös megállapodás révén 

történik meg.

3.2.  Várható elônyök

Valutaövezetben való részvételbôl, amennyi-

ben teljesülnek a feltételei, jelentôs elônyei 

szár maz nak a csatlakozó országoknak. 

Hazánk számára a GMU-csatlakozásból 

szár ma zó lényeges elôny a valutaválságok 

veszé lyé nek minimalizálódása. Pótlólagos 
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növe ke dést eredményez a monetáris uniós 

tag ság a javu ló külsô finanszírozás, a fizeté-

si mér leg kor lát já nak lazulása révén is: maga-

sabb lehet a folyó fizetési mérleg hiánya, és 

ez egy ben alacsonyabb kamatfelárak mellett 

lesz finanszírozható. Jelenleg bizonyos szint 

felett, a befektetések rentabilitásától füg get-

le nül a befektetôk a fizetési mérleg hiányát 

viszonylag mechanikusan, merev korlátként 

értelmezik. Ennek megfelelôen a GDP 3–5 

szá za lé kát meghaladó mérleghiány esetén 

már számottevô felárnövekedés, illetve 

finan szí ro zá si kockázatok mutatkozhatnak. 

A nemzeti valuta feladásával valutaválsá gok-

nak való kitettség nélkül biztosítva lesz a 

meg fe lelô külsô finanszírozás.

Az euróövezeti tagságot követôen jelen-

tékeny elônyök származnak a tranzakciós 

költ sé gek csökkenésébôl, a külkereskedelem 

bôvülésébôl és a reálkamatok mérséklôdésé-

bôl. Az áraknál különösen, de általában is 

meg nö vekedik az átláthatóság, könnyebbé 

válik az egyes országok összehasonlítása. 

A gazdasági integráció elmélyülése ösztön-
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zi a tôke beáramlását, a beruházások növe-

kedését és ezzel a gazdaság fenntartható 

dina mizmusát. Az elônyösen alakuló kínálati 

feltételek, az erôsödô verseny és átlátható 

piaci körülmények kedvezô hatásai megje len-

nek az államháztartás javuló egyenlegében, 

az adósságmutatók süllyedésében.

Kutatói becslések szerint az euró beve ze-

té sé nek számszerûsíthetô hasznai Magyar or-

szá gon jelentôs mértékben meghaladják a 

költ sé ge ket. Ez hosszabb távon az ország 

növe ke dé si ütemének 0,6–0,9 százalékpon-

tos emel kedését és a Nyugat-Európához 

való fel zár kó zás gyorsulását eredményezi. 

Magyarországnak a maastrichti konver-

gen cia kritériumok teljesítését követôen 

nem csak lehe tô sé ge, hanem kötelezettsége 

is az euró öve zet be történô belépés. Ennek 

idô pont ját illetôen azonban rendelkezünk 

bizo nyos szabadsággal. A magyar kormány 

állás pont ja az, hogy olyan idôpontban kívá-

nunk belépni az euróövezetbe, amikor a 

kon ver gen cia kritériumokat hosszú távú 

fej lô dé sünk követelményeit figyelembe véve 

tud juk teljesíteni. A kormány által a Bizott-

ság részére múlt év augusztusában megkül-

dött kö zép távú gazdaságstratégiában alapul 

vett mak ro gaz da sá gi fejlôdési pálya lehe tô-

vé tenné már a 2007. évi belépést. E doku-

mentumot azonban még nem tekinthetjük az 

euró övezetbe történô belépésrôl hozott dön-

tés nek. Az elkövetkezô néhány évben a leg-

fon tosabb feladat az államháztartás hiá nyá-

nak, vala mint az inflációnak a kon ver gencia 

kri té riu mok ban meghatározott szint re tör-

ténô csökkentése. A belépés idô pont jának, 

fel té te lei nek (költségek, elônyök, csat la ko-

zási árfolyam stb.) meghatározása érde ké-

ben a Pénzügyminisztérium és a Magyar 

Nem ze ti Bank részvételével munka bi zott ság 

jött létre. A munkabizottság javaslatát 2003 

köze pé re készíti el, és a kormány ennek alap-

ján ala kít ja ki álláspontját az euró öve zet hez 

való csatlakozásról.
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Európai Bizottság

http://europa.eu.int/pol/emu/index_en.htm

http://europa.eu.int/comm/dgs/economy_finance/index_en.htm

Euró-honlap

http://europa.eu.int/comm/dg02/index_en.htm

Árfolyam

http://europa.eu.int/comm/dg19/infoeuro/en/index.htm

Érmék és bankjegyek

http://europa.eu.int/euro

Európai Központi Bank

http://www.ecb.int

III.  További információforrások
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1.  Az Európai Unióról szóló 
Szerzôdés

Elsô rész: Alapelvek, 2. cikk és 4. cikk.; Szer-

zô dés VII. cím, Gazdaság- és monetáris 

po li ti ka

1. fejezet: Gazdaságpolitika, 98–104. cikk

2. fejezet: Monetáris politika, 105–111. cikk

3. fejezet: Intézményi rendelkezések, 112–

115. cikk

4. fejezet: Átmeneti rendelkezések, 121–

124. cikk

2.  Az Európai Unióról szóló 
Szerzôdéshez csatolt 

jegyzôkönyvek

• Jegyzôkönyv a Központi Bankok Európai 

Rend sze re és az Európai Központi Bank alap-

okmányáról.

• Jegyzôkönyv a túlzott hiány esetén köve-

tendô eljárásról.

• Jegyzôkönyv az Európai Közösséget lét re-

ho zó szerzôdés 121. (korábbi 109 j.) cikké-

ben említett konvergencia kritériumokról.

3.  Stabilitási és
Növekedési Egyezmény

• Resolution of the European Council on 

the Stability and Growth Pact Amsterdam, 

17 June 1997

• Council Regulation (EC) No 1466/97 of 7 

July 1997 on the strengthening of the sur-

veillance of budgetary positions and the sur-

veillance and coordination of economic poli-

cies (A Tanács 1997. július 7-i 1466/97 EK 

rendelete a költségvetési egyenleg felügye-

le té nek megerôsítésérôl és a gazdaságpoli-

tikák felügyeletérôl és összehangolásáról)

• Council Regulation (EC) No 1467/97 of 7 

July 1997 on speeding up and clarifying the 

implementation of the excessive deficit pro-

cedure (A Tanács 1997. július 7-i 1467/97 

Melléklet

A GMU-fejezethez kapcsolódó 
legfontosabb jogszabályok jegyzéke4

4  A szerzôdés és annak jegyzôkönyvei magyar nyelven rendelkezésre állnak (1–2. pont). A további jogszabályokat (3–6. pont) elô ször 

angolul tüntetjük fel. Ezek közül a magyarul is elérhetôk esetében zárójelben magyarul is megadjuk az elne ve zést. Ezen jogszabályok-

ban a szerzôdés cikkeire való esetleges utalás az eredetileg a Maastrichti Szerzôdésben szereplô számo zás sal történik, amely számo-

zást az Amszterdami Szerzôdés megváltoztatta. A szerzôdés, annak jegyzôkönyvei, valamint a magyar nyelven megadott jogszabályok 

az Igazságügyi Minisztérium honlapján (www.im.hu) megtalálhatók.
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EK rendelete a túlzott hiány esetén követen-

dô eljárás végrehajtásának felgyorsításáról 

és pontosításáról)

4.  Árfolyam-mechanizmus

• Council Regulation (EEC) No 3181/78 of 

18 December 1978 relating to the European 

monetary system (A Tanács 1978. decem-

ber 18-i 3181/78 EGK rendelete az európai 

monetáris rendszerrôl)

• Resolution of the European Council 

on the establishment of an exchange-rate 

mechanism in the third stage of economic 

and monetary union Amsterdam, 16 June 

1997

• Agreement of 1 September 1998 between 

the European Central Bank and the nation-

al central banks of the Member States out-

side the euro area laying down the operating 

procedures for an exchange rate mechanism 

in stage three of Economic and Monetary 

Union

5.  Euró

• Council Regulation (EC) No 1103/97 of 

17 June 1997 on certain provisions relating 

to the introduction of the euro (A Tanács 

1997. június 17-i 1103/97 EK rendelete az 

euró bevezetésével kapcsolatos egyes rendel-

ke zé sek rôl)

• Council Regulation (EC) No 974/98 of 3 

May 1998 on the introduction of the euro 

(A Tanács 1998. május 3-i 974/98 EK rende-

lete az euró bevezetésérôl)

• Council Regulation (EC) No 975/98 of 3 

May 1998 on denominations and technical 

specifications of euro coins intended for cir-

culation (A Tanács 1998. május 3-i 975/98 

EK rendelete a forgalomba hozatalra szánt 

euró érmék címleteirôl és mûszaki elô írá-

sairól)

• Council Regulation (EC) No 2866/98 of 

31 December 1998 on the conversion rates 

between the euro and the currencies of the 

Member States adopting the euro (A Tanács 

1998. december 31-i 2866/98 EK rendelete 

az euró és az eurót bevezetô tagállamok 

valutái közötti átváltási arányokról)

6.  A gazdaságpolitikai 
koordináció más fontosabb

jogszabályai

• Council Regulation (EC) No 3603/93 of 

13 December 1993 specifying definitions for 

the application of the prohibitions referred 

to in Articles 104 and 104b (1) of the Trea-

ty (A Tanács 1993. december 13-i 3603/93 

EK rendelete a szerzôdés 104. cikkében és a 

104b. cikke (1) bekezdésében említett tilal-

mak alkal mazásához szükséges fogalmak 

meg ha tá ro zásáról)
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• Council Regulation (EC) No 3604/93 of 

13 December 1993 specifying definitions for 

the application of the prohibition of privi-

leged access referred to in Article 104a of 

the Treaty (A Tanács 1993. december 13-

i 3604/93 EK rendelete a szerzôdés 104a. 

cikkében említett kiváltságos hozzáférés 

tilal má nak alkalmazásához szükséges fogal-

mak meghatározásáról)

• Council Regulation (EC) No 3605/93 of 

22 November 1993 on the application of the 

Protocol on the excessive deficit procedure 

annexed to the Treaty establishing the Euro-

pean Community (A Tanács 1993. novem-

ber 22-i 3605/93 EK rendelete az Európai 

Közösséget létrehozó szerzôdéshez csatolt, 

a túlzott hiány esetén követendô eljárásról 

szóló jegyzôkönyv alkalmazásáról)

• 96/736/EC Council Decision of 13 

December 1996 in accordance with Arti-

cle 109j (3) of the Treaty establishing the 

European Community, on entry into the 

third stage of economic and monetary union 

(A Tanács 1996. december 13-i határozata 

az Európai Közösséget létrehozó szerzôdés 

109j. cikke (3) bekezdésével összhangban a 

Gazdasági és Monetáris Unió harmadik sza-

kaszába történô belépésrôl)

• Resolution of the European Council of 13 

December 1997 on economic policy coordi-

nation in stage 3 of EMU and on Treaty Arti-

cles 109 and 109b of the EC Treaty





Dr. Erhart Tibor

fôosztályvezetô-helyettes

Pénzügyminisztérium

A több nyugati országot egymás után felkeresô turisták az utóbbi idôben 

örömmel tapasztalhatják, hogy nem kell bajlódniuk a valuta átváltásával: 

Ausztriától Hollandiáig és Portugáliáig a kontinens nyugati felén levô 

országok jelentôs részében egyaránt euróval fizethetnek. Az Európai 

Unióhoz való csatlakozásunkat követôen, néhány esztendô elteltével min-

den bizonnyal nálunk is ez lesz a fizetôeszköz. A forintnak alighanem nehéz 

szívvel mondunk majd búcsút, ám az euróövezethez, az EU-tagállamok Gaz-

dasági és Monetáris Uniójához való tartozásnak többféle elônyét élvezhetjük 

majd cserébe. Az európai valutaunió még viszonylag rövid idôre tekinthet 

vissza, de máris mutatkoznak a gazdaság versenyképességére, a pénzügyi 

stabilitásra, a kölcsönös áruforgalomra gyakorolt kedvezô hatásai.

Gáspár Ferenc

közigazgatási tanácsadó

Pénzügyminisztérium


