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1. táblázat Legfontosabb költségvetési dokumentumok 
Költségvetési dokumentumok Cím Tárgyév Közzététel időpontja 

Költségvetési irányelvek N/A N/A N/A 

Költségvetési törvényjavaslat T/12145 számú törvényjavaslat 
Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről 

2014 2013. szeptember 30. 

Költségvetési törvényjavaslat kiegészítő 
dokumentumai 

N/A N/A N/A 

Elfogadott költségvetés 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 
2014. évi központi költségvetéséről 

2014 2013. december 21. 

Polgárok költségvetése N/A N/A N/A 

Évközi jelentés Tájékoztató az államháztartás központi 
alrendszerének 2014. március havi 
helyzetéről 
    

2014 2014. április 23. 

További évközi jelentés Tájékoztató az államháztartás központi 
alrendszerének 2014. február havi 
helyzetéről 

2014 2014. március 20. 

További évközi jelentés Tájékoztató az államháztartás központi 
alrendszerének 2014. január havi 
helyzetéről 

2014 2014. február 20. 

Féléves jelentés N/A N/A N/A 

Éves jelentés T/12002 törvényjavaslat a Magyarország 
2012. évi központi költségvetéséről szóló 
2011. évi CLXXXVIII. törvény 
végrehajtásáról 

2012 2013. augusztus 30. 
 

 

Számvevőszéki jelentés Jelentés Magyarország 2012. évi 
központi költségvetése végrehajtásának 
ellenőrzéséről 

2012 2013. augusztus 30. 

 



2. táblázat Dokumentumok hozzáférhetősége 
 Költségvetési 

irányelvek 
Költségvetési 
törvényjavaslat 

Elfogadott 
költségvetés 

Polgárok 
költségvetése 

Évközi jelentés Féléves jelentés Éves jelentés Számvevőszéki 
jelentés 

Készül ilyen? Nem Igen Igen Nem Igen Nem Igen Igen 

Csak belső 
használatra 
készül? 

Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

A tervezetthez 
képest késik a 
publikálása? 

Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Térítés fejében 
kérhető 
nyomtatott 
változat? 

Nem Igen Igen Nem Nem Nem Igen Nem 

Ingyenesen 
kérhető 
nyomtatott 
változat? 

Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Térítés fejében 
kérhető 
elektronikus 
változat? 

Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Ingyenesen 
kérhető 
elektronikus 
változat? 

Nem Igen Igen Nem Igen Nem Igen Igen 

Online 
hozzáférhető a 
nagyközönség 
számára? 

Nem Igen Igen Nem Igen Nem Igen Igen 

Ha igen, jelölje 
meg az 
internet/URL 
címet 

N/A http://2010-
2014.kormany.hu/
download/a/45/0
1000/12415.pdf 

http://www.kozlo
nyok.hu/nkonline/
MKPDF/hiteles/M
K13216.pdf 

N/A http://2010-
2014.kormany.hu/
download/4/d2/4
1000/T%C3%A1j%
C3%A9koztat%C3
%B3%20az%20%C
3%A1llamh%C3%

N/A http://www.parla
ment.hu/irom39/
12002/adatok/nor
ma.pdf 

http://www.asz.h
u/jelentes/13080/
jelentes-
magyarorszag-
2012-evi-
kozponti-
koltsegvetese-



A1ztart%C3%A1s
%20helyzet%C3%
A9r%C5%91l%202
014%20m%C3%A
1rcius.pdf 

vegrehajtasanak-
ellenorzeserol/13
080j000.pdf 

Géppel 
olvasható? [csak 
elektronikus 
változat 
esetében] 

Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem 

Létezik a 
költségvetési 
dokumentum 
egy „polgárok 
számára készült 
változata”? 

Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

 



3. táblázat: Mikor kerülnek nyilvánosságra a legfontosabb költségvetési dokumentumok? 
 

Költségvetési irányelvek: Mikor teszik közzé a Költségvetési irányelveket? 

100. Legalább négy hónappal a tárgyév kezdete előtt és legalább egy hónappal azt megelőzően, hogy a 

kormány a költségvetési törvényjavaslatot beterjeszti az Országgyűlésnek. 

67. Legalább két, de kevesebb, mint négy hónappal a tárgyév kezdete előtt és legalább egy hónappal azt 

megelőzően, hogy a kormány a költségvetési törvényjavaslatot beterjeszti az Országgyűlésnek. 

33. Kevesebb, mint két hónappal a tárgyév kezdete előtt, de legalább egy hónappal azt megelőzően, hogy a 

kormány a költségvetési törvényjavaslatot beterjeszti az Országgyűlésnek. 

0. Nem teszik közzé, vagy a nyilvánosságra hozatal és az költségvetési javaslat Országgyűlés elé terjesztése 

között egy hónapnál kevesebb idő telik el. 

Költségvetési törvényjavaslat: Mikor teszik közzé a Költségvetési törvényjavaslatot? 

100. Legalább három hónappal a tárgyév kezdete előtt, és a költségvetés országgyűlési jóváhagyását 

megelőzően. 

67. Legalább két, de kevesebb, mint három hónappal a tárgyév kezdete előtt, és a költségvetés országgyűlési 

jóváhagyását megelőzően. 

33. Kevesebb, mint két hónappal a tárgyév kezdete előtt, és a költségvetés országgyűlési jóváhagyását 

megelőzően. 

0. Nem teszik közzé, vagy a nyilvánosságra hozatal a költségvetés Országgyűlés általi jóváhagyása után történik. 

Elfogadott költségvetés: Mikor teszik közzé az elfogadott költségvetést? 

100. A költségvetés elfogadása után két héten belül. 

67. A költségvetés elfogadása utáni két és hat hét közötti időszakban. 

33. A költségvetés elfogadása után több mint hat héttel, de kevesebb, mint három hónappal. 

0. Nem teszik közzé, vagy a nyilvánosságra hozatal több mint három hónappal a költségvetés Országgyűlés általi 

jóváhagyása után történik. 

Évközi jelentés: Mikor teszik közzé az évközi jelentések? 

100. Legalább havonta, a tárgyidőszakot követő egy hónapon belül. 

67. Legalább negyedévente, a tárgyidőszakot követő három hónapon belül. 

33. Legalább félévente, a tárgyidőszakot követő három hónapon belül. 

0. Nem teszik közzé. 

Féléves jelentés: A pénzügyi év közepe (azaz a hatodik hónap) után mennyi idővel teszik közzé a féléves 

jelentés? 

100. Az év közeptől számított hat héten belül. 

67. Az év közepétől számítva hat hétnél hosszabb, de kilenc hétnél rövidebb időszakon belül. 

33. Az év közepétől számítva kilenc hétnél hosszabb, de három hónapnál rövidebb időszakon belül. 

0. Nem teszik közzé, vagy a közzététel több mint három hónappal az év közepe után történik. 

Éves jelentés: Milyen késéssel teszik közzé az éves jelentést a tárgyév lezárultát követően? 

100. Költségvetési év végétől számított hat hónapon belül. 

67. A költségvetési év végétől számított hat hónapon túl, de kilenc hónapon belül. 

33. A költségvetési év végétől számított kilenc hónapon túl, de 12 hónapon belül. 

0. Nem teszik közzé, vagy a közzététel több mint 12 hónappal az költségvetési év vége után történik. 

Számvevőszéki jelentés: A tárgyév lezárást követően milyen időtávon belül kerül sor az egyes intézmények 

kiadásainak auditálására és az (a titkos programokat kivéve) eredmények közzétételére?  

100. Költségvetési év végétől számított hat hónapon belül. 

67. A költségvetési év végétől számított 6 hónapon túl, de 12 hónapon belül. 

33. A költségvetési év végétől számított 12 hónapon túl, de 18 hónapon belül. 

0. Nem hozzák nyilvánosságra, vagy a nyilvánosságra hozatal több mint 18 hónappal a költségvetési év vége 

után történik. 

 



4. táblázat: Általános kérdések 
 IGEN/NEM Ha a válasz igen, részletezze; 

Ha a válasz nem, N/A megjelöléssel 
jelezze 

Van-e weboldal vagy portál a 
központi költségvetéssel 
kapcsolatos információkról? 

Igen Az államháztartásért felelős 
államtitkár 
URL: http://2010-
2014.kormany.hu/hu/nemzetgazda
sagi-
miniszterium/allamhaztartasert-
felelos-allamtitkarsag 
 
Az Országgyűlésnek benyújtott 
valamennyi törvényjavaslat: 
http://www.parlament.hu/iroman
yok-elozo-ciklusbeli-
adatai?p_auth=smc4LDa1&p_p_id
=pairproxy_WAR_pairproxyportlet
_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_li
fecycle=1&p_p_state=normal&p_p
_mode=view&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_count=1 

Van-e az államháztartás 
gazdálkodását szabályozó törvény? 

Igen 2011. évi CXCV. törvény az 
államháztartásról  
    
URL: 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_
doc.cgi?docid=A1100195.TV 
 
Az Alaptörvény 36-44. cikkei 
    
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc
.cgi?docid=140968 

Rendelkeznek-e egyéb törvények a 
következőkről: 

- Információhoz való 
hozzáférés? 

- Átláthatóság? 
- Polgárok bevonása? 

Igen 2011. évi CXII. törvény az 
információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról 
    
URL: 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_
doc.cgi?docid=A1100112.TV 

 

  



001 Tartalmazza-e a törvényjavaslat vagy valamely kapcsolódó dokumentum a kiadási 
előirányzatokat irányítási egységek (minisztériumok, intézmények, ügynökségek, hivatalok) 
szerinti bontásban? 
 a. Válasz 

Igen, minden kiadási előirányzat irányítási egységre lebontva szerepel. 

 b. Válasz 

Igen, a kiadási előirányzatok legalább kétharmada, de nem az összes, irányítási egységre lebontva szerepel. 

 c. Válasz 

Igen, a kiadási előirányzatok kevesebb, mint kétharmada irányítási egységre lebontva szerepel. 

 d. Válasz 

A kiadási előirányzatok nem szerepelnek irányítási egység szerinti bontásban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 
002 A költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentuma tartalmazza-e a 
kiadási előirányzatokat funkcionális bontásban? 
 a. Válasz 

Igen, a kiadási előirányzatok szerepelnek funkcionális bontásban. 

 b. Válasz 

Nem, a kiadási előirányzatok nem szerepelnek funkcionális bontásban. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 
003 Ha a költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentuma funkcionális 
bontásban tartalmazza a tárgyévi kiadási előirányzatokat, ez a funkcionális bontás összhangban 
van-e a nemzetközi szabványokkal? 
 a. Válasz 

Igen, a funkcionális bontás összhangban van a nemzetközi szabványokkal. 

 b. Válasz 

Nem, a funkcionális bontás nincs összhangban a nemzetközi szabványokkal, vagy a kiadási előirányzatok nem 

szerepelnek funkcionális bontásban. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 
004 A költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentuma tartalmazza-e a 
tárgyévi kiadási előirányzatokat közgazdasági bontásban? 
 a. Válasz 

Igen, a kiadási előirányzatok közgazdasági szerepelnek bontásban. 

 b. Válasz 

Nem, a kiadási előirányzatok nem szerepelnek közgazdasági bontásban. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 
005 Ha a költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentuma közgazdasági 
bontásban tartalmazza a tárgyévi kiadási előirányzatokat, ez a közgazdasági bontás összhangban 
van-e a nemzetközi szabványokkal? 
 a. Válasz 

Igen, a közgazdasági bontás összhangban van a nemzetközi szabványokkal. 

 b. Válasz 

Nem, a közigazgatási bontás nincs összhangban a nemzetközi szabványokkal, vagy a kiadási előirányzatok 

nem szerepelnek közigazgatási bontásban. 

 c. Válasz 



Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

006 A költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentum tartalmazza-e az 
egyedi programokra vonatkozó kiadási előirányzatokat a tárgyévre vonatkozóan? 
 a. Válasz 

Igen, a kiadások egésze megtalálható programokra lebontva. 

 b. Válasz 

Igen, a kiadások legalább kétharmada, de nem az összes, megtalálható programokra lebontva. 

 c. Válasz 

Igen, a kiadások kevesebb, mint kétharmada megtalálható programokra lebontva. 

 d. Válasz 

Nem, a kiadások nem szerepelnek program szerinti bontásban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 
007 Tartalmazza-e a költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentuma a 
kiadási előirányzatok több éves (legalább a tárgyévet követő két évre vonatkozóan) előrejelzését 
az alábbi három bontásban: intézményi, közgazdasági és funkcionális? 
 a. Válasz 

Igen, a több évre előretekintő kiadási előirányzatok mindhárom bontásban (intézményi, közgazdasági vagy 

funkcionális bontásban) megtalálhatóak. 

 b. Válasz 

Igen, de a három közül csak két bontásban találhatóak meg a kiadási előirányzatok több éves előrejelzései. 

 c. Válasz 

Igen, de a három közül csak egy bontásban találhatóak meg a kiadási előirányzatok több éves előrejelzései. 

 d. Válasz 

Nem, a kiadási előirányzatok több éves előrejelzései egyik bontásban sem találhatóak meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 
008 Tartalmazza-e a költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentuma a 
kiadásokat programok szerinti bontásban több évre előre (legalább a tárgyévet követő két évre)? 
 a. Válasz 

Igen, a kiadások egészének több éves előrejelzése megtalálható programokra lebontva. 

 b. Válasz 

Igen, a kiadások legalább kétharmadának, de nem az összesnek, több éves előrejelzése megtalálható 

programokra lebontva. 

 c. Válasz 

Igen, de a kiadások kevesebb, mint kétharmadának több éves előrejelzése található meg programokra 

lebontva. 

 d. Válasz 

Nem, a kiadások több éves előrejelzése nem szerepel programok szerinti bontásban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 
009 A költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentum egyértelműen és 
különállóan bemutatja-e az adóbevételek egyes forrásait (jövedelemadó, ÁFA,…) a tárgyévre 
vonatkozóan? 
 a. Válasz 

Igen, az adóbevételek egyes forrásai a teljes adóbevételre különállóan megtalálhatóak. 

 b. Válasz 



Igen, az adóbevételek egyes forrásai az adóbevételek legalább kétharmadára, de nem a teljes összegre 

különállóan megtalálhatóak. 

 c. Válasz 

Igen, de az adóbevételek egyes forrásai csak az adóbevételek kevesebb, mint kétharmadára találhatóak meg 

különállóan. 

 d. Válasz 

Nem, az adóbevételek egyes forrásai nincsenek feltüntetve. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 
010 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban egyedileg 
azonosíthatóak-e a nem-adójellegű bevételek (például díjak, tulajdonosi jövedelem, szolgáltatások 
költségtérítése) a tárgyévre vonatkozóan? 
 a. Válasz 

Igen, a nem adójellegű bevételek egyes forrásai a teljes adóbevételre különállóan megtalálhatóak. 

 b. Válasz 

Igen, a nem adójellegű bevételek egyes forrásai a nem adójellegű bevételek legalább kétharmadára, de nem 

a teljes adóbevételre különállóan megtalálhatóak. 

 c. Válasz 

Igen, de a nem adójellegű bevételek egyes forrásai  csak a nem adójellegű bevételek kevesebb, mint 

kétharmadára különállóan megtalálhatóak. 

 d. Válasz 

Nem, a nem adójellegű bevételek egyes forrásai nincsenek feltüntetve. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 
011 Tartalmazza-e a költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentuma a 
bevételi előirányzatok több éves előrejelzését (legalább a tárgyévet követő két évre) kategóriákra 
(például adó és nem adójellegű) bontva? 
 a. Válasz 

Igen, a bevételekre vonatkozó több éves előrejelzések kategóriákra bontva megtalálhatóak. 

 b. Válasz 

Nem, a bevételekre vonatkozó több éves előrejelzések nem találhatóak meg kategóriákra bontva. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 
012 Tartalmazza-e a költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentuma a 
bevételi előirányzatok több éves előrejelzését egyedi bevételi források szerint megbontva? 
 a. Válasz 

Igen, bevételek egészének több éves előrejelzése megtalálható egyedi bevételi forrásokra lebontva. 

 b. Válasz 

Igen, a bevételek legalább kétharmadának, de nem a teljes bevétel több éves előrejelzése megtalálható 

egyedi bevételi forrásokra lebontva. 

 c. Válasz 

Igen, de csak a bevételek kevesebb, mint kétharmadának több éves előrejelzése található meg egyedi bevételi 

forrásokra lebontva. 

 d. Válasz 

Nem, nem található meg a bevételek több éves előrejelzése egyedi bevételi forrásokra lebontva. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 



 
013 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban a 
kormányzati hitelfelvételhez és adóssághoz kapcsolódóan megtalálható-e az alábbi három adat: a 
tárgyévben szükséges nettó hitelfelvétel; a tárgyév végi teljes fennálló adósságállomány; és a 
tárgyévi kamatkiadás? 
 a. Válasz 

Igen, az állami hitelfelvételhez és adóssághoz kapcsolódó mindhárom adat megtalálható. 

 b. Válasz 

Igen, de az állami hitelfelvételhez és adóssághoz kapcsolódó három adatból csak kettő megtalálható. 

 c. Válasz 

Igen, de az állami hitelfelvételhez és adóssághoz kapcsolódó három adatból csak egy található meg. 

 d. Válasz 

Nem, az állami hitelfelvételhez és adóssághoz kapcsolódó három adatból egyik sem található meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 
014 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban 
megtalálható-e információ a tárgyév végén fennálló teljes fennálló adósságállomány összetételére 
vonatkozóan? (Kiemelt információ az adósságelemek kamata, az adósság lejárati szerkezete, 
valamint belföldi-külföldi adósság szerinti bontás.) 
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információk is találhatóak a teljes 

adósságállomány összetételére vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak a teljes adósságállomány összetételére vonatkozóan. 

 c. Válasz 

Igen, találhatóak információk, de egyes kiemelt információk hiányoznak. 

 d. Válasz 

Nem található információ a teljes adósságállomány összetételére vonatkozóan. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 
015 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban 
megtalálható-e a költségvetési tervezés alapját adó makrogazdasági előrejelzésre vonatkozó 
információ? (Kiemelt információ a gazdasági kilátások ismertetése, és előrejelzések a nominális 
GDP, infláció, reál GDP növekedés és kamatlábak mértékére.) 
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információk is találhatóak a makrogazdasági 

kilátásokra vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, a makrogazdasági kilátásokra vonatkozó kiemelt információk megtalálhatóak. 

 c. Válasz 

Igen, találhatóak információk, de egyes kiemelt információkat hiányoznak. 

 d. Válasz 

Nem található információ a makrogazdasági kilátásokról. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 



 
016 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban 
megtalálható-e a különböző makrogazdasági forgatókönyvek hatásának (érzékenység-vizsgálat) 
bemutatása a költségvetésre? (Kiemelt információ az infláció, reál GDP növekedés és kamatlábak 
különböző alakulásával számoló forgatókönyvek hatása a kiadásokra, bevételekre és az 
adósságra.) 
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információk találhatóak a különböző 

makrogazdasági forgatókönyvek költségvetési hatására vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatók a különböző makrogazdasági forgatókönyvek költségvetési hatására 

vonatkozóan. 

 c. Válasz 

Igen, találhatóak információk, de egyes kiemelt információk hiányoznak. 

 d. Válasz 

Nem szerepel információ a különböző makrogazdasági forgatókönyvekről. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

017 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban 
megtalálható-e annak bemutatása, hogy a tervezett gazdaságpolitikai intézkedések (elkülönülten 
a meglévő intézkedésektől) hogyan hatnak az egyes kiadási tételekre? 
 a. Válasz 

Igen, valamennyi tervezett intézkedés kiadási hatása megtalálható, és emellett szöveges magyarázat is kíséri 

őket. 

 b. Válasz 

Igen, valamennyi tervezett intézkedés kiadási hatása megtalálható, de szöveges magyarázat nem kíséri őket. 

 c. Válasz 

Igen, egyes tervezett intézkedések kiadási hatása megtalálható, de nem mindegyiké. 

 d. Válasz 

Nem, a tervezett intézkedések kiadásra gyakorolt hatása nem található meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 
018 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban 
megtalálható-e annak bemutatása, hogy a tervezett gazdaságpolitikai intézkedések (szemben a 
meglévő intézkedésekkel) hogyan hatnak az egyes bevételi tételekre? 
 a. Válasz 

Igen, valamennyi tervezett intézkedés bevételi hatása megtalálható, és emellett szöveges magyarázat is kíséri 

őket. 

 b. Válasz 

Igen, valamennyi tervezett intézkedés bevételi hatása megtalálható, de szöveges magyarázat nem kíséri őket. 

 c. Válasz 

Igen, egyes tervezett intézkedések bevételi hatása megtalálható, de nem mindegyiké. 

 d. Válasz 

Nem, a tervezett intézkedések bevételi hatása nem található meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 



019 Tartalmazza-e a költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentuma a 
tárgyévet megelőző évre vonatkozó kiadásokat az alábbi három bontásban: intézményi, 
közgazdasági és funkcionális? 
 a. Válasz 

Igen, a tárgyévet megelőző évi kiadások mindhárom bontásban (intézményi, közgazdasági és funkcionális) 

megtalálhatóak. 

 b. Válasz 

Igen, de a tárgyévet megelőző évi kiadások a három bontás közül csak kettőben találhatóak meg. 

 c. Válasz 

Igen, de a tárgyévet megelőző évi kiadások a három osztályozási rendszer közül csak egyben találhatóak meg. 

 d. Válasz 

Nem, a tárgyévet megelőző évi kiadások egyik bontásban sem találhatóak meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

020 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban 
megtalálhatóak-e a tárgyév előtti év kiadásainak program szintű bontásban? 
 a. Válasz 

Igen, a teljes előző évi kiadás megtalálható programokra lebontva. 

 b. Válasz 

Igen, de csak az előző évi kiadások legalább kétharmada, de nem az összes, található meg programokra 

lebontva. 

 c. Válasz 

Igen, de csak az előző évi kiadások kevesebb, mint kétharmada található meg programokra lebontva. 

 d. Válasz 

Nem, az előző évi kiadások nem találhatóak meg program-szintű bontásban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

021 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban a tárgyévet 
megelőző év eredetileg elfogadott kiadási előirányzatai frissítették-e a tényadatokkal? 
 a. Válasz 

Igen, az előző év eredetileg elfogadott kiadási előirányzatait frissítették a tényadatokkal. 

 b. Válasz 

Nem, az előző év eredeti kiadási előirányzatait nem frissítették a tényadatokkal. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

022 Tartalmazza-e a költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentuma a 
tárgyévet megelőző második vagy még korábbi évre vonatkozó kiadási előirányzatokat az alábbi 
három bontásban intézményi, közgazdasági és funkcionális? 
 a. Válasz 

Igen, tárgyévet megelőző második év és az azt megelőző évek kiadásai mindhárom bontásban (intézményi, 

közgazdasági és funkcionális) megtalálható. 

 b. Válasz 

Igen, de a tárgyévet megelőző második év és az azt megelőző évek kiadásai a három bontás közül csak kettő 

szerint találhatóak meg. 

 c. Válasz 

Igen, de tárgyévet megelőző második év és az azt megelőző évek kiadásai a három bontás közül csak egy szerint 

találhatóak meg. 

 d. Válasz 



Nem, tárgyévet megelőző második év és az azt megelőző évek kiadásai egyik bontás szerint sincsenek 

bemutatva. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

023 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban 
megtalálhatóak-e a tárgyév előtti második év, illetve az azt megelőző évek év kiadásai program 
szintű bontásban? 
a. a. Válasz 

Igen, a tárgyévet megelőző második év és a korábbi évek teljes kiadása megtalálható programokra lebontva. 

b. b. Válasz 

Igen, a tárgyévet megelőző második év és a korábbi évek kiadásainak legalább kétharmada, de nem az összes, 

megtalálható programokra lebontva. 

c. c. Válasz 

Igen, de a tárgyévet megelőző második év és a korábbi évek kiadásainak csak kevesebb, mint kétharmada 

található meg programokra lebontva. 

d. d. Válasz 

Nem, a tárgyévet megelőző második év és a korábbi évek kiadásai nem találhatóak meg program szintű 

bontásban. 

e. e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

024 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban melyik a 
legutolsó év, amelyre a kiadási tényadatok elérhetőek? 
 a. Válasz 

A tárgyévet megelőző második év (tárgyév-2). 

 b. Válasz 

A tárgyévet megelőző harmadik év (tárgyév-3). 

 c. Válasz 

A tárgyévet megelőző harmadik évnél korábbi év. 

 d. Válasz 

Nem találhatóak kiadási tényadatok a törvényjavaslatban vagy annak kapcsolódó dokumentumaiban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

025 Tartalmazza-e a költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentuma a 
tárgyévet megelőző évre vonatkozóan a bevételi előirányzatokat kategóriákra (például adó és nem 
adójellegű) bontva? 
 a. Válasz 

Igen, az előző évi bevételi előirányzatok kategóriákra bontva megtalálhatóak. 

 b. Válasz 

Nem, az előző évi bevételi előirányzatok nem találhatóak kategóriákra bontva. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

026 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban 
megtalálhatóak-e a tárgyév előtti év bevételei egyedi bevételi forrásokra bontva? 
 a. Válasz 

Igen, az előző évi bevételek egészére vonatkozóan megtalálható egyedi bevételi forrásokra lebontva. 

 b. Válasz 



Igen, az előző évi bevételek legalább kétharmadára, de nem az összes bevételre vonatkozóan megtalálható 

egyedi bevételi forrásokra lebontva. 

 c. Válasz 

Igen, de csak a bevételek kevesebb, mint kétharmadára vonatkozóan található meg egyedi bevételi forrásokra 

lebontva. 

 d. Válasz 

Nem, az előző évi bevételek egyes forrásai nem találhatóak meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

027 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban a tárgyévet 
megelőző év eredetileg elfogadott bevételi előirányzatait frissítették-e a tényadatokkal? 
 a. Válasz 

Igen, az előző év eredetileg elfogadott bevételi előirányzatait frissítették a tényadatokkal. 

 b. Válasz 

Nem, az előző év eredetileg elfogadott bevételi előirányzatait nem frissítették a tényadatokkal. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

028 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban 
megtalálhatóak-e a tárgyév előtti második év, illetve az azt megelőző évek bevételi előirányzatai 
kategóriákra (például adó és nem adójellegű) bontva? 
 a. Válasz 

Igen, a tárgyév előtti második év és a korábbi évek bevételi előirányzatai megtalálhatóak kategóriákra 

bontva. 

 b. Válasz 

Nem, a tárgyév előtti második év és a korábbi évek bevételi előirányzatai nem találhatóak kategóriákra bontva. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

029 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban 
megtalálhatóak-e a tárgyév előtti második év, illetve azt megelőző évek bevételi előirányzatai a 
bevételek forrása szerinti bontásban? 
 a. Válasz 

Igen, a tárgyév előtti második év és az azt megelőző évek teljes bevételi összege megtalálható egyedi bevételi 

forrásokra lebontva. 

 b. Válasz 

Igen, a tárgyév előtti második év és az azt megelőző évek bevételi összegének kétharmada, de nem a teljes 

bevétel megtalálható egyedi bevételi forrásokra lebontva. 

 c. Válasz 

Igen, de csak tárgyév előtti második év és az azt megelőző évek bevételi összegének legfeljebb kétharmada 

található meg egyedi bevételi forrásokra lebontva. 

 d. Válasz 

Nem, a tárgyév előtti második év és az azt megelőző évek bevételeinek egyes forrásai nem találhatóak meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

030 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban melyik a 
legutolsó év, amelyre a bevételi tényadatok elérhetőek? 
 a. Válasz 

A tárgyévet megelőző második év (tárgyév-2). 



 b. Válasz 

A tárgyévet megelőző harmadik év (tárgyév-3). 

 c. Válasz 

A tárgyévet megelőző harmadik évnél korábbi év. 

 d. Válasz 

Nem szerepelnek bevételi tényadatok a törvényjavaslatban vagy annak kapcsolódó dokumentumaiban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

031 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban 
megtalálhatóak-e a tárgyév előtti év kormányzati hitelfelvételhez és adóssághoz, illetve annak 
összetételéhez kapcsolódó információi? (Kiemelt információ a teljes fennálló adósságállomány az 
előző év végén, az előző év nettó hitelfelvétele, az adósságelemek kamata, az adósság lejárati 
szerkezete, valamint belföldi-külföldi adósság szerinti bontás.) 
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információk is találhatóak a kormányzati 

hitelfelvételre és az adósságra vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak a kormányzati hitelfelvételre és adósságra vonatkozóan. 

 c. Válasz 

Igen, található információ, de egyes kiemelt információk hiányoznak. 

 d. Válasz 

Nem található információ a kormányzati hitelfelvételről és adósságról. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

032 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban melyik a 
legutolsó év, amelyre vonatkozóan az államadósság tényadatként szerepel? 
 a. Válasz 

A tárgyévet megelőző második év (tárgyév-2). 

 b. Válasz 

A tárgyévet megelőző harmadik év (tárgyév-3). 

 c. Válasz 

A tárgyévet megelőző harmadik évnél korábbi év. 

 d. Válasz 

Nem találhatóak államadósságra vonatkozó tényadatok a törvényjavaslatban vagy annak kapcsolódó 

dokumentumaiban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

033 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
információ a költségvetésen kívüli alapokra (extra-budgetary funds) vonatkozóan legalább a 
tárgyévre? (A kiemelt információk között szerepelnie kell a költségvetésen kívüli alap céljának, és 
a teljes bruttó bevételi, kiadási és finanszírozási adatainak.) 
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információk is találhatóak a költségvetésen 

kívüli alapokra vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak a költségvetésen kívüli alapokra vonatkozóan. 

 c. Válasz 

Igen, található információ, de egyes kiemelt információk, illetve egyes költségvetésen kívüli alapok hiányoznak. 



 d. Válasz 

Nem található információ a költségvetésen kívüli alapokról. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

034 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
információ a központi kormányzat konszolidált (költségvetésen belüli halmozódásoktól mentes) 
gazdálkodására vonatkozóan legalább a tárgyévre? 
 a. Válasz 

Igen, a központi kormányzat gazdálkodásának konszolidált adatai megtalálhatóak. 

 b. Válasz 

Nem, a központi kormányzat gazdálkodásának konszolidált adatai nem találhatóak meg. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

035 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
információ az államháztartáson belüli transzferekről (például központi kormányzattól az 
önkormányzatoknak nyújtott támogatások) legalább a tárgyévre vonatkozóan? 
 a. Válasz 

Igen, valamennyi államháztartáson belüli transzfer megtalálható, és emellett szöveges magyarázat is kíséri 

őket. 

 b. Válasz 

Igen, valamennyi államháztartáson belüli transzfer megtalálható, de szöveges magyarázat nem kíséri őket. 

 c. Válasz 

Igen, egyes államháztartáson belüli transzferek megtalálhatóak, de nem mindegyik. 

 d. Válasz 

Nem, az államháztartáson belüli transzferek nem találhatóak meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

036 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban 
megtalálható-e a kiadások alternatív bemutatása (például nem, kor, jövedelmi szint vagy régió 
szerint) legalább a tárgyévre vonatkozóan annak érdekében, hogy látható legyen az 
intézkedéseknek az állampolgárok különböző csoportjaira gyakorolt hatása? 
 a. Válasz 

Igen, a kiadások legalább három alternatív bontásban megtalálhatóak. 

 b. Válasz 

Igen, a kiadások két alternatív bontásban megtalálhatóak. 

 c. Válasz 

Igen, a kiadások egy alternatív bontásban találhatóak meg. 

 d. Válasz 

Nem, a kiadások nem tlaálhatóak meg alternatív bontásban, amely láthatóvá tenné az intézkedéseknek az 

állampolgárok különböző csoportjaira gyakorolt hatása. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

037 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
információ az állami vállalatoknak juttatott transzferekről legalább a tárgyévre vonatkozóan? 
 a. Válasz 

Igen, minden állami vállalatnak jutatott transzfer előirányzata megtalálható, és emellett szöveges magyarázat is 

kíséri őket. 



 b. Válasz 

Igen, minden állami vállalatnak jutatott transzfer előirányzata megtalálható, de szöveges magyarázat nem kíséri 

őket. 

 c. Válasz 

Igen, egyes állami vállalatnak jutatott transzferek előirányzatai megtalálhatóak, de nem mindegyik. 

 d. Válasz 

Nem, az állami vállalatnak jutatott transzferek előirányzatai nem találhatóak meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

038 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
információ a kvázi-fiskális tevékenységekről legalább a tárgyévre? (A kiemelt információk között 
szerepelnie kell a kvázi-fiskális tevékenység céljának és a kedvezményezettek körének.) 
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információk is találhatóak a kvázi-fiskális 

tevékenységekre vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, de csak a kiemelt információk találhatóak meg a kvázi-fiskális tevékenységekre vonatkozóan. 

 c. Válasz 

Igen, található információ, de egyes kiemelt információk, illetve egyes kvázi-fiskális tevékenységek 

hiányoznak. 

 d. Válasz 

Nem található információ a kvázi-fiskális tevékenységekről. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 
039 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
információ a kormányzat pénzügyi eszközeiről? (A kiemelt információk között szerepelnie kell az 
eszközök felsorolásának és becsült értéküknek.) 
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információk is találhatóak a pénzügyi 

eszközökre vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak a pénzügyi eszközökre vonatkozóan. 

 c. Válasz 

Igen, található információ, de egyes kiemelt információk, illetve pénzügyi eszközök hiányoznak. 

 d. Válasz 

Nem található információ a pénzügyi eszközökről. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

040 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
információ a kormányzat nem-pénzügyi eszközeiről? (A kiemelt információk között szerepelnie 
kell az eszközök felsorolásának kategóriánként.) 
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információk is találhatóak a nem-pénzügyi 

eszközökre vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak a nem-pénzügyi eszközökre vonatkozóan. 

 c. Válasz 

Igen, található információ, de egyes kiemelt információk, illetve nem-pénzügyi eszközök hiányoznak. 



 d. Válasz 

Nem található információ a kormányzat nem-pénzügyi eszközeiről. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

041 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
információ a kormányzat által felhalmozott fizetési hátralékokról legalább a tárgyévre 
vonatkozóan? 
 a. Válasz 

Igen, valamennyi fizetési hátralék megtalálható, és emellett szöveges magyarázat is kíséri őket. 

 b. Válasz 

Igen, valamennyi fizetési hátralék megtalálható, de szöveges magyarázat nem kíséri őket. 

 c. Válasz 

Igen, egyes fizetési hátralékok megtalálhatóak, de nem mindegyik. 

 d. Válasz 

Nem, a fizetési hátralékok nem találhatóak meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

042 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
információ a feltételes kötelezettségekről (például a kormányzat által vállalt garanciákról vagy 
biztosítási konstrukciókról)? (A kiemelt információk között szerepelnie kell az egyes tételek 
céljának, a tárgyévre tervezett új garanciáknak és kezességvállalásoknak, valamint a fennálló 
garanciák és biztosítási kötelezettségek teljes összegének a tárgyév végén). 
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információ is található valamennyi feltételes 

kötelezettségre vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak valamennyi feltételes kötelezettségre vonatkozóan. 

 c. Válasz 

Igen, található információ, de egyes kiemelt információk, illetve kötelezettségek hiányoznak. 

 d. Válasz 

Nem található információ a feltételes kötelezettségekről. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

043 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
előrejelzés a kormányzat jövőbeli kötelezettségeiről, illetve a költségvetés hosszú távú 
fenntarthatóságáról?  (A információknak legalább 10 éves periódust kell felölelniük, és 
tartalmazniuk kell a felhasznált makrogazdasági és demográfiai feltevéseket, a költségvetési 
hatásokat és a feltárt kockázatokat.) 
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információ is található a kormányzat jövőbeli 

kötelezettségeiről, illetve a költségvetés hosszú távú fenntarthatóságáról. 

 b. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatók a kormányzat jövőbeli kötelezettségeiről, illetve a pénzügyek hosszú 

távú fenntarthatóságáról. 

 c. Válasz 

Igen, található információ, de egyes kiemelt információk hiányoznak. 

 d. Válasz 

Nem, nem található információ a kormányzat jövőbeli kötelezettségeiről, illetve a pénzügyek hosszú távú 

fenntarthatóságáról. 



 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

044 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
információ a kapott pénzügyi vagy természetbeni segélyekről forrásairól? 
 a. Válasz 

Igen, valamennyi segély megtalálható, és emellett szöveges magyarázat is kíséri őket. 

 b. Válasz 

Igen, valamennyi segély megtalálható, de szöveges magyarázat nem kíséri őket. 

 c. Válasz 

Igen, egyes segélyek megtalálhatóak, de nem mindegyik. 

 d. Válasz 

Nem, a segélyek forrásai nem találhatóak meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

045 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
információ az adókedvezményekről legalább a tárgyévre vonatkozóan? (A kiemelt információk 
között minden adókedvezménynél szerepelnie kell az intézkedés céljának, a kedvezményezetti 
körnek és a bevételkiesés várható összegének.) 
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információ is található valamennyi 

adókedvezményre vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak valamennyi adókedvezményre vonatkozóan. 

 c. Válasz 

Igen, található információ, de egyes kiemelt információk, illetve adókedvezmények hiányoznak. 

 d. Válasz 

Nem található információ az adókedvezményekről. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

046 A költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentum bemutatja-e az 
elkülönített bevételeket (amelyek csak egy meghatározott célra költhetőek el)? 
 a. Válasz 

Igen, minden elkülönített bevétel megtalálható, és emellett szöveges magyarázat is kíséri őket. 

 b. Válasz 

Igen, minden elkülönített bevétel megtalálható, de szöveges magyarázat nem kíséri őket. 

 c. Válasz 

Igen, egyes elkülönített bevételek megtalálhatóak, de nem mindegyik. 

 d. Válasz 

Nem, az elkülönített bevételek nem találhatóak. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

047 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
információ arra vonatkozóan, hogy a benyújtott költségvetés (az újonnan bevezetendő és meglévő 
intézkedések) hogyan kapcsolódik a kormány tárgyévi gazdaságpolitikai céljaihoz? 
 a. Válasz 

Igen, található információ arról, hogy a költségvetés hogyan kapcsolódik a kormány valamennyi 

gazdaságpolitikai céljához a tárgyévben, és ezt szöveges magyarázatban is kifejti. 



 b. Válasz 

Igen, található információ arról, hogy a költségvetés hogyan kapcsolódik a kormány valamennyi 

gazdaságpolitikai céljához a tárgyévben, de ezt szöveges magyarázatban nem fejti ki. 

 c. Válasz 

Igen, található információ arról, hogy a költségvetés hogyan kapcsolódik a kormány egyes gazdaságpolitikai 

céljaihoz a tárgyévben, de ez nem fed le minden célt. 

 d. Válasz 

Nem található arra vonatkozó információ, hogy a költségvetés hogyan kapcsolódik a kormány tárgyévi 

céljaihoz. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

048 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
információ arra nézve, hogy a javasolt költségvetés (az újonnan bevezetendő és meglévő 
intézkedések) hogyan kapcsolódik a kormány többéves (a tárgyéven túl legalább ét évet felölelő) 
gazdaságpolitikai céljaihoz? 
 a. Válasz 

Igen, található információ arról, hogy a költségvetés hogyan kapcsolódik a kormány valamennyi többéves 

gazdaságpolitikai céljához, és ezt szöveges magyarázatban is kifejti. 

 b. Válasz 

Igen, található információ arról, hogy a költségvetés hogyan kapcsolódik a kormány valamennyi többéves 

gazdaságpolitikai céljához, de ezt szöveges magyarázatban nem fejti ki. 

 c. Válasz 

Igen, található információ arról, hogy a költségvetés hogyan kapcsolódik a kormány egyes többéves 

gazdaságpolitikai céljaihoz, de ez nem fed le minden célt. 

 d. Válasz 

Nem található arra vonatkozó információ, hogy a költségvetés hogyan kapcsolódik a kormány többéves 

céljaihoz. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

049 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban találhatók-
e nem-pénzügyi adatok a feladatok ellátáshoz felhasználható erőforrásokról (például létszám, 
informatikai háttér, stb.) legalább a tárgyévre? 
 a. Válasz 

Igen, találhatóak nem-pénzügyi adatok minden programra és minden irányítási egységre (vagy funkcióra) 

vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, találhatóak nem-pénzügyi adatok minden irányítási egységre (vagy funkcióra) vonatkozóan, de egyes 

(vagy akár az összes) programra nem. 

 c. Válasz 

Igen, találhatóak nem pénzügyi adatok egyes irányítási egységekre (vagy funkciókra) és/vagy egyes 

programokra vonatkozóan. 

 d. Válasz 

Nem, nem találhatóak nem-pénzügyi adatok az erőforrásokról. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 



050 A költségvetési törvényjavaslatban vagy annak bármely kapcsolódó dokumentumában 
találhatóak-e az elérni kívánt eredményeket számszerűsítő nem-pénzügyi adatok (például 
ellátottak száma vagy a felépítendő épületek száma) a költségvetési évre? 
 a. Válasz 

Igen, találhatóak az eredményeket számszerűsítő nem-pénzügyi adatok valamennyi irányítási egységen belüli 

programra (vagy funkcióra) vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, találhatóak eredményeket számszerűsítő nem-pénzügyi adatok a legtöbb irányítási egységhez 

kapcsolódóan, de néhány programhoz (vagy funkcióhoz) nincsen. 

 c. Válasz 

Igen, találhatóak eredményeket számszerűsítő nem-pénzügyi adatok néhány programhoz (vagy funkcióhoz) 

és/vagy néhány irányítási egységhez kapcsolódóan. 

 d. Válasz 

Nem, nem-pénzügyi adatok nem találhatóak a dokumentumokban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

051 A költségvetési törvényjavaslatban vagy annak bármely kapcsolódó dokumentumában 
társítottak-e teljesítménymutatókat az eredményeket számszerűsítő nem-pénzügyi adatokhoz? 
 a. Válasz 

Igen, valamennyi az eredményeket számszerűsítő nem-pénzügyi adathoz  társítottak teljesítmény-mutatót. 

 b. Válasz 

Igen, a legtöbb eredményeket számszerűsítő nem-pénzügyi adathoz társítottak teljesítmény-mutatót. 

 c. Válasz 

Igen, néhány eredményeket számszerűsítő nem-pénzügyi adathoz társítottak teljesítmény-mutatót. 

 d. Válasz 

Nem, az eredményeket számszerűsítő nem-pénzügyi adatokhoz nem társítottak teljesítmény-mutatót, vagy 

nem találhatóak az eredményeket számszerűsítő nem-pénzügyi adatokt. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

052 A költségvetési törvényjavaslat vagy annak bármely kapcsolódó dokumentumában 
található-e információ azon intézkedésekre (mind már meglévő, mind javasolt) vonatkozóan, 
amelyek a leghátrányosabb helyzetben lévők helyzetének javítása érdekében születtek? 
 a. Válasz 

Igen, valamennyi intézkedésre vonatkozóan elkülönítetten megtalálható a kiadási előirányzat, továbbá ezek 

szöveges magyarázata. 

 b. Válasz 

Igen, valamennyi intézkedésre vonatkozóan elkülönítetten megtalálható a kiadási előirányzat, de ezek szöveges 

magyarázata hiányzik. 

 c. Válasz 

Igen, néhány, de nem az összes intézkedésre vonatkozóan elkülönítetten megtalálható a kiadási előirányzat.  

 d. Válasz 

Nem, a leghátrányosabb helyzetben lévők helyzetét javító intézkedések kiadási előirányzatai nem találhatóak 

meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 



053 Publikál-e a kormány ütemtervet a költségvetési törvényjavaslat elkészítésének kiemelt 
dátumaival (mint a kormányzati szervek részére előírt határidők a költségvetési terveik a 
pénzügyminisztériumnak vagy a költségvetés előkészítésével megbízott intézménynek történő 
elküldésére)?  
 a. Válasz 

Igen, részletes ütemtervet közzétesz a kormány. 

 b. Válasz 

Igen, közzétesz ütemtervet, de néhány részletében hiányos a dokumentum. 

 c. Válasz 

Igen, közzétesz ütemtervet, de fontos részletek hiányoznak a dokumentumból. 

 d. Válasz 

Nem, nem publikál ütemtervet. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 
054 A költségvetési irányelvekben megtalálható-e a költségvetés tervezéséhez felhasznált 
makrogazdasági előrejelzés (az előrejelzésnek tartalmaznia kell a gazdasági környezet leírását a 
becsült nominális GDP, inflációs ráta, real GDP-növekedés és kamatlábak becslésével)? 
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak a költségvetési irányelvekben, és emellett további információkat is 

tartalmaz  a makrogazdasági előrejelzés. 

 b. Válasz 

Igen, de csak a kiemelt információkat tartalmazza a költségvetési irányelvek. 

 c. Válasz 

Igen, a makrogazdasági előrejelzés néhány részlete megtalálható, de a kiemelt információk közül néhány 

hiányzik. 

 d. Válasz 

Nem, a makrogazdasági előrejelzés nem található meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

055 A költségvetési irányelvek bemutatják-e azon információkat, prioritásokat, amelyek 
alapján megtervezi a kormány a kiadási előirányzatok részletes számait (ennek tartalmaznia kell 
a kiadásokat meghatározó intézkedések, prioritások leírását és a teljes kiadási főösszeg 
becslését)?  
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak a költségvetési irányelvekben, és emellett további információk is 

találhatóak erre vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, de csak a kiemelt információk találhatóak meg a kiadási intézkedésekkel és prioritásokkal kapcsolatban. 

 c. Válasz 

Igen, található információ a kiadási intézkedésekkel és prioritásokkal kapcsolatban, de néhány kiemelt 

információ hiányzik. 

 d. Válasz 

Nem, a kiadási intézkedésekkel és prioritásokkal kapcsolatos információk nem találhatóak meg a 

költségvetési irányelvekben. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 



056 A költségvetési irányelvek bemutatják-e azon információkat, prioritásokat, amelyek 
alapján megtervezi a kormány a bevételi előirányzatok részletes számait (ennek tartalmaznia kell 
a bevételeket meghatározó intézkedések, prioritások leírását és a teljes kiadási főösszeg 
becslését)? 
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak a költségvetési irányelvekben, és emellett további információk is 

találhatóak erre vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, de csak a kiemelt információk találhatóak meg a bevételi intézkedésekkel és prioritásokkal kapcsolatban. 

 c. Válasz 

Igen, található információ a bevételi intézkedésekkel és prioritásokkal kapcsolatban, de néhány kiemelt 

információ hiányzik. 

 d. Válasz 

Nem, a bevételi intézkedésekkel és prioritásokkal kapcsolatos információk nem találhatóak meg a 

költségvetési irányelvekben. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

057 Megtalálható-e a költségvetési irányelvekben az államadósságra vonatkozó alábbi három 
adat: a tárgyévre becsült nettó hitelfelvétel, a tárgyév végére becsült teljes fennálló 
adósságállomány és a tárgyév kamatkiadásai? 
 a. Válasz 

Igen, mindhárom államadósságra vonatkozó adat megtalálható. 

 b. Válasz 

Igen, de a három államadósságra vonatkozó adatból csak kettő található meg. 

 c. Válasz 

Igen, de a három államadósságra vonatkozó adatból csak egy található meg. 

 d. Válasz 

Nem, egyik államadósságra vonatkozó adat sem található meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

058 Megtalálható-e a költségvetési irányelvekben a kiadási főösszeg becslése a tárgyéven túli 
időszakra (legalább a tárgyévet követő további két költségvetési évre)? 
 a. Válasz 

Igen, a kiadási főösszeg becslése legalább a tárgyéven túli két évre megtalálható. 

 b. Válasz 

Nem, nem található meg a kiadási főösszeg becslése a tárgyéven túli időszakra. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

059 Megtalálhatóak-e az elfogadott költségvetési törvényben a kiadási előirányzatok az alábbi 
három bontásban: intézményi, közgazdasági és funkcionális? 
 a. Válasz 

Igen, az elfogadott költségvetési törvényben mindhárom bontásban (intézményi, közgazdasági és funkcionális) 

megtalálhatóak a kiadási előirányzatok. 

 b. Válasz 

Igen, de az elfogadott költségvetési törvényben a három bontás közül csak kettő szerint találhatóak meg a 

kiadási előirányzatok. 

 c. Válasz 



Igen, de az elfogadott költségvetési törvényben a három bontás közül csak egy szerint találhatóak meg a 

kiadási előirányzatok. 

 d. Válasz 

Nem, az elfogadott költségvetési törvényben egyik bontás szerint sem találhatóak meg a kiadási előirányzatok. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

060 Megtalálható-e az elfogadott költségvetési törvényben a kiadási előirányzatok program-
szintű bontása?  
 a. Válasz 

Igen, az elfogadott költségvetési törvényben valamennyi kiadási előirányzat megtalálható program-szintű 

bontásban. 

 b. Válasz 

Igen, az elfogadott költségvetési törvényben a kiadási előirányzatok legalább kétharmada, de nem az összes 

megtalálható program-szintű bontásban. 

 c. Válasz 

Igen, de az elfogadott költségvetési törvényben legfeljebb a kiadási előirányzatok kétharmada található meg 

program-szintű bontásban. 

 d. Válasz 

Nem, az elfogadott költségvetési törvényben nem találhatóak meg az egyes kiadási előirányzatok program-

szintű bontásban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

061 Tartalmazza-e az elfogadott költségvetési törvény a bevételi előirányzatokat főbb 
kategóriák szerint (mint adó- és nem adójellegű bevételek)? 
 a. Válasz 

Igen, az elfogadott költségvetési törvényben megtalálhatóak a bevételi előirányzatok kategóriák szerint. 

 b. Válasz 

Nem, az elfogadott költségvetési törvényben nem találhatóak meg a bevételi előirányzatok kategóriák 

szerint. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

062 Bemutatja-e az elfogadott költségvetési törvény egyedileg a bevételi előirányzatokat? 
 a. Válasz 

Igen, a bevételek teljes egésze egyedi bevételi forrásokra bontva megtalálható az elfogadott 

költségvetésben. 

 b. Válasz 

Igen, a bevételek legalább kétharmada, de nem az egésze megtalálható egyedi bevételi forrásokra bontva az 

elfogadott költségvetésben. 

 c. Válasz 

Igen, de a bevételek kevesebb mint kétharmada található csak meg egyedi bevételi forrásokra bontva az 

elfogadott költségvetésben. 

 d. Válasz 

Nem, az elfogadott költségvetési törvényben nem találhatóak meg a bevételek egyedi forrásai. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 



063 Bemutatja-e az elfogadott költségvetési törvény az államadóssághoz és annak 
finanszírozásához kapcsolódóan az alábbi adatokat: a nettó hitelfelvételt a költségvetési évre 
vonatkozóan, a költségvetési év végén várható teljes fennálló adósságállományt és a költségvetési 
év kamatkiadásait? 
 a. Válasz 

Igen, mindhárom adat megtalálható az elfogadott költségvetési törvényben. 

 b. Válasz 

Igen, de a három adatból csak kettő található meg az elfogadott költségvetési törvényben. 

 c. Válasz 

Igen, de a három adatból csak egy található meg az elfogadott költségvetési törvényben. 

 d. Válasz 

Nem, a három adatból egy sem található meg az elfogadott költségvetési törvényben. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

064 Mely kiemelt fontosságú információkat tartalmazza a Polgárok Költségvetése? (Kiemelt 
fontosságú információnak tekintendő a kiadási és bevételi főösszeg, a jelentős hatású politikai 
intézkedések, a költségvetéshez felhasznált makrogazdasági előrejelzés adatai és a polgárok 
észrevételeinek fogadására létrehozott elérhetőségek.) 
 a. Válasz 

A Polgárok Költségvetése valamennyi kiemelt fontosságú információt tartalmazza, és emellett további 

információk is megtalálhatóak. 

 b. Válasz 

A Polgárok Költségvetésében csak a kiemelt fontosságú információk találhatóak meg.  

 c. Válasz 

A Polgárok Költségvetése nem tartalmazza az összes kiemelt fontosságú információt. 

 d. Válasz 

A kormány nem publikálja / nem készíti el a Polgárok Költségvetését. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

065 Hogyan érhető el a Polgárok Költségvetése a lakosok számára? 
 a. Válasz 

A Polgárok Költségvetése széles körben elérhető, amihez legalább három különböző terjesztési csatornát (mint 

például Internet, hirdetőtáblák, rádióműsorok, újságok, stb.) használ a kormány.  

 b. Válasz 

A Polgárok Költségvetésének terjesztéséhez két csatornát használ a kormány, és nem tesz további 

erőfeszítéseket a dokumentum elérhetőségének javítása érdekében. 

 c. Válasz 

A Polgárok Költségvetését egy terjesztési csatornán keresztül teszi elérhetővé a kormány. 

 d. Válasz 

A kormány nem publikálja / nem készíti el a Polgárok Költségvetését. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

066 Létrehozott-e a kormány különféle lehetőségeket annak érdekében, hogy még a Polgárok 
Költségvetésének publikálása előtt felmérje a lakossági igényeket a dokumentum 
információtartalmára vonatkozóan? 
 a. Válasz 



Igen, a kormány létrehozott lehetőségeket, hogy a Polgárok Költségvetésének publikálása előtt felmérje a 

lakosság igényeit a dokumentum információtartalmára vonatkozóan, ezen lehetőségek könnyen elérhetőek a 

lakosság számára és széles körben élnek is a lehetőséggel. 

 b. Válasz 

Igen, a kormány létrehozott lehetőségeket, hogy a Polgárok Költségvetésének publikálása előtt felmérje a 

lakosság igényeit a dokumentum információtartalmára vonatkozóan, ezen lehetőségek könnyen elérhetőek, de 

nem használják őket széleskörűen. 

 c. Válasz 

Igen, a kormány létrehozott lehetőségeket, hogy a Polgárok Költségvetésének publikálása előtt felmérje a 

lakosság igényeit a dokumentum információtartalmára vonatkozóan, de ezen lehetőségek nehezen elérhetőek. 

 d. Válasz 

Nem, a kormány nem hozott létre semmilyen lehetőséget, hogy a lakosság kifejezhesse igényeit a Polgárok 

Költségvetése információtartalmával kapcsolatban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

067 Készül-e “polgári” (könnyen értelmezhető és érthető) változat a költségvetési 
dokumentumokból a költségvetési folyamat során? 
 a. Válasz 

A költségvetési dokumentumok polgári változatait a költségvetési folyamat mind a négy szakaszában (a 

költségvetés előkészítése, elfogadása, végrehajtása és ellenőrzése) publikálja a kormány. 

 b. Válasz 

A költségvetési dokumentumok polgári változatait a költségvetési folyamat legalább két szakaszában publikálja 

a kormány. 

 c. Válasz 

A költségvetési dokumentumok polgári változatait a költségvetési folyamat legalább egy szakaszában publikálja 

a kormány. 

 d. Válasz 

Nem publikál a kormány polgári változatot a költségvetési dokumentumokból. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

068 Tartalmazza-e az évközi jelentés a teljesített kiadásokat az alábbi három bontásban: 
intézményi, közgazdasági és funkcionális bontás? 
 a. Válasz 

Igen, az évközi jelentésben a teljesített kiadások mindhárom bontásban (intézményi, közgazdasági és 

funkcionális) megtalálhatóak. 

 b. Válasz 

Igen, de a három közül csak két bontásban találhatóak meg a teljesített kiadások az évközi jelentésben. 

 c. Válasz 

Igen, de a három közül csak egy bontásban találhatóak meg a teljesített kiadások az évközi jelentésben. 

 d. Válasz 

Nem, az évközi jelentésben egyik bontás szerint sem találhatóak meg a teljesített kiadások. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

069 Tartalmazza-e az évközi jelentés a teljesített kiadások program-szintű bontását? 
 a. Válasz 

Igen, a teljesített kiadások teljes összege megtalálható az évközi jelentésben program-szintű bontásban. 

 b. Válasz 



Igen, a teljesített kiadások legalább kétharmada, de nem az összes megtalálható az évközi jelentésben 

program-szintű bontásban. 

 c. Válasz 

Igen, de a teljesített kiadások legfeljebb kétharmada található csak meg az évközi jelentésben program-

szintű bontásban. 

 d. Válasz 

Nem, a teljesített kiadások nem találhatóak meg az évközi jelentésben program-szintű bontásban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

070 Tartalmazza-e a z évközi jelentés a teljesített kiadások összehasonlítását az eredetileg 
elfogadott előirányzat időarányos részével vagy az előző időszak hasonló időszakával? 
 a. Válasz 

Igen, az évközi jelentésben megtalálható az összehasonlítás a teljesített kiadásokra vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Nem, az évközi jelentésben nem található meg az összehasonlítás a teljesített kiadásokra vonatkozóan. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

071 Tartalmazza-e az évközi jelentés a teljesített bevételeket főbb kategóriák (mint adó- és 
nem adójellegű bevételek) szerint? 
 a. Válasz 

Igen, a teljesített bevételek megtalálhatóak kategóriák szerint az évközi jelentésben. 

 b. Válasz 

Nem, a teljesített bevételek nem találhatóak meg kategóriák szerint az évközi jelentésben. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

072 Tartalmazza-e az évközi jelentés a teljesített bevételeket egyedi bevételi források szerint? 
 a. Válasz 

Igen, a teljesített bevételek teljes összege megtalálható az évközi jelentésben egyedi bevételi források 

szerinti bontásban. 

 b. Válasz 

Igen, a teljesített bevételek legalább kétharmada, de nem az egésze megtalálható az évközi jelentésben egyedi 

bevételi források szerinti bontásban. 

 c. Válasz 

Igen, de a teljesített bevételek kevesebb mint kétharmada található csak meg az évközi jelentésben egyedi 

bevételi források szerinti bontásban. 

 d. Válasz 

Nem, a teljesített bevételek nem találhatóak meg az évközi jelentésekben egyedi bevételi források szerinti 

bontásban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

073 Tartalmazza-e a z évközi jelentés a teljesített bevételek összehasonlítását az eredetileg 
elfogadott előirányzat időarányos részével vagy az előző időszak hasonló időszakával? 
 a. Válasz 

Igen, az évközi jelentésben megtalálható az összehasonlítást a teljesített bevételekre vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Nem, az évközi jelentésben nem található meg az összehasonlítás a teljesített bevételekre vonatkozóan. 

 c. Válasz 



Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

074 Megtalálható-e az évközi jelentésben az államadósságra és annak finanszírozására 
vonatozó három alábbi érték: a nettó hitelfelvétel, a teljes fennálló adósságállomány és a 
kamatkiadások? 
 a. Válasz 

Igen, mindhárom államadósságra vonatkozó érték megtalálható az évközi jelentésben. 

 b. Válasz 

Igen, de a három közül csak kettő érték található meg az államadósságra vonatkozóan. 

 c. Válasz 

Igen, de a három közül csak egy érték található meg az államadósságra vonatkozóan. 

 d. Válasz 

Nem, a három közül egyik érték sem található meg az évközi jelentésben az államadósságra vonatkozóan. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

075 Található-e információ az évközi jelentésben a fennálló adósságállomány összetételére 
vonatkozóan? (Kiemelt információnak tekintendő az adósságelemek kamata, az adósság lejárait 
szerkezete és az adósság belföldi-külföldi megoszlása.) 
 a. Válasz 

Igen, az államadósság összetételére vonatkozó valamennyi kiemelt információ megtalálható, és emellett 

további információkat is tartalmaz az évközi jelentés. 

 b. Válasz 

Igen, az az államadósság összetételére vonatkozó valamennyi kiemelt információ megtalálható. 

 c. Válasz 

Igen, az évközi jelentésben található az államadósság összetételére vonatkozó információ, de némely kiemelt 

információ hiányzik. 

 d. Válasz 

Nem, az évközi jelentésben nem található információ az államadósság összetételére vonatkozóan. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

076 Tartalmaz-e a féléves jelentés felülvizsgált makrogazdasági előrejelzést a költségvetési 
évre vonatkozóan? 
 a. Válasz 

Igen, a makrogazdasági előrejelzés felülvizsgált értékei megtalálhatóak a féléves jelentésben, és emellett 

tartalmazza az eredeti és felülvizsgált előrejelzés eltéréseinek teljes körű magyarázatát is. 

 b. Válasz 

Igen, a makrogazdasági előrejelzés felülvizsgált értékei megtalálhatóak a féléves jelentésben, és tartalmazza az 

eredeti és felülvizsgált előrejelzés néhány értékének eltérésére vonatkozó magyarázatát. 

 c. Válasz 

Igen, a makrogazdasági előrejelzés felülvizsgált értékei megtalálhatóak a féléves jelentésben, de hiányzik az 

eredeti és a felülvizsgált előrejelzés eltérésének magyarázata. 

 d. Válasz 

Nem, a féléves jelentésben nem található meg felülvizsgált makrogazdasági előrejelzés. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

077 Bemutatja-e a féléves jelentés a kiadási előirányzatok felülvizsgált, év végére várható 
értékeit? 
 a. Válasz 



Igen, a féléves jelentésben megtalálhatóak a kiadási előirányzatok felülvizsgált, év végén várható értékei, és 

emellett tartalmazza az eredeti és felülvizsgált értékek eltéréseinek teljes körű magyarázatát. 

 b. Válasz 

Igen, a féléves jelentésben megtalálhatóak a kiadási előirányzatok felülvizsgált, év végén várható értékei, és 

tartalmazza az eredeti és felülvizsgált értékek néhány eltérésének magyarázatát. 

 c. Válasz 

Igen, a féléves jelentésben megtalálhatóak a kiadási előirányzatok felülvizsgált, év végén várható értékei, de 

hiányzik az eredeti és felülvizsgált értékek eltérésének magyarázata. 

 d. Válasz 

Nem, a féléves jelentésben nem találhatóak meg a kiadási előirányzatok felülvizsgált értékei. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

078 Tartalmazza-e a féléves jelentés a kiadási előirányzatokat az alábbi bontásokban: 
intézményi, közgazdasági és funkcionális? 
 a. Válasz 

Igen, a kiadási előirányzatok mindhárom bontásban (intézményi, közgazdasági és funkcionális) megtalálhatóak 

a féléves jelentésben. 

 b. Válasz 

Igen, de a három bontás közül csak kettő szerint találhatóak meg a kiadási előirányzatok a féléves jelentésben. 

 c. Válasz 

Igen, de a három bontás közül csak egy szerint találhatóak meg a kiadási előirányzatok a féléves jelentésben. 

 d. Válasz 

Nem, a kiadási előirányzatok egyik bontás szerint sem találhatóak meg a féléves jelentésben. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

079 Tartalmazza-e a féléves jelentés a kiadási előirányzatokat program-szintű bontásban? 
 a. Válasz 

Igen, a kiadások egésze megtalálható a féléves jelentésben program-szintű bontásban. 

 b. Válasz 

Igen, a kiadások legalább kétharmada, de nem az egésze található meg a féléves jelentésben program-szintű 

bontásban 

 c. Válasz 

Igen, de a kiadások kevesebb mint kétharmada található csak meg a féléves jelentésben program-szintű 

bontásban. 

 d. Válasz 

Nem, a kiadások nem találhatóak meg a féléves jelentésben program-szintű bontásban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

080 Megtalálható-e a féléves jelentésben a költségvetési évre vonatkozó bevételi előirányzatok 
felülvizsgált, év végén várható értéke? 
 a. Válasz 

Igen, a féléves jelentésben megtalálhatóak a bevételi előirányzatok felülvizsgált év végén várható értékei, és 

emellett tartalmazza az eredeti és felülvizsgált értékek eltéréseinek teljes körű magyarázatát. 

 b. Válasz 

Igen, a féléves jelentésben megtalálhatóak a bevételi előirányzatok felülvizsgált év végén várható értékei, és 

tartalmazza az eredeti és felülvizsgált értékek néhány eltérésének magyarázatát. 

 c. Válasz 



Igen, a féléves jelentésben megtalálhatóak a bevételi előirányzatok felülvizsgált év végén várható értékei, de 

hiányzik az eredeti és felülvizsgált értékek eltérésének magyarázata. 

 d. Válasz 

Nem, a féléves jelentésben nem találhatóak meg a bevételi előirányzatok felülvizsgálat értékei. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

081 Bemutatja-e a féléves jelentés a bevételi előirányzatokat kategóriák szerint (mint adó- és 
nem adójellegű bevételek)? 
 a. Válasz 

Igen, a féléves jelentésben megtalálható a bevételi előirányzatok kategóriák szerinti bontása. 

 b. Válasz 

Nem, a féléves jelentésben nem található meg a bevételi előirányzatok kategóriák szerinti bontása. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

082 Megtalálható-e a féléves jelentésben a bevételek egyedi források szerint? 
 a. Válasz 

Igen, a bevételek teljes egésze megtalálható a féléves jelentésben egyedi források szerinti bontásban. 

 b. Válasz 

Igen, a bevételek legalább kétharmada, de nem a teljes egésze megtalálható a féléves jelentésben egyedi 

források szerinti bontásban. 

 c. Válasz 

Igen, de a bevételek kevesebb mint kétharmada található csak meg a féléves jelentésben egyedi források 

szerinti bontásban. 

 d. Válasz 

Nem, a féléves jelentésben nem találhatóak meg a bevételek egyedi források szerinti bontásban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

083 Megtalálható-e a féléves jelentésben az államadósságra és annak finanszírozására 
vonatkozó értékek (beleértve az államadósság összetételére vonatkozó információkat) 
felülvizsgált változata? 
 a. Válasz 

Igen, az államadósságra vonatkozó értékek felülvizsgált változata megtalálható a féléves jelentésben, és 

emellett tartalmazza az eredeti és felülvizsgált értékek eltéréseinek teljes körű magyarázatát is. 

 b. Válasz 

Igen, az államadósságra vonatkozó értékek felülvizsgált változata megtalálható a féléves jelentésben, de az 

eredeti és felülvizsgált értékek esetében csak néhány eltérésre ad magyarázatot. 

 c. Válasz 

Igen, az államadósságra vonatkozó értékek felülvizsgált változata megtalálható a féléves jelentésben, de 

hiányzik az eredeti és felülvizsgált értékek eltéréseinek magyarázata. 

 d. Válasz 

Nem, az államadósságra vonatkozó értékek felülvizsgált változata nem található meg a féléves jelentésben. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

084 Megtalálhatóak-e az éves jelentésben a kiadási előirányzatok eredeti előirányzatai (az 
évközi módosításokat is beleértve) és tényadatai közötti eltérések? 
 a. Válasz 



Igen, valamennyi előirányzatra vonatkozóan megtalálható az eredeti előirányzat és a tényadat eltérése, 

továbbá az eltérés okának szöveges magyarázata. 

 b. Válasz 

Igen, valamennyi előirányzatra vonatkozóan megtalálható az eredeti előirányzat és a tényadat eltérése, de 

az eltérés okára már nem található szöveges magyarázat. 

 c. Válasz 

Igen, megtalálhatóak a kiadásai előirányzatok eredeti előirányzatai és tényadatai közötti eltérések, de csak 

néhány előirányzatra vonatkozóan. 

 d. Válasz 

Nem, a kiadásai előirányzatok eredeti előirányzatai és tényadatai közötti eltérések nem találhatóak meg az éves 

jelentésben. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

085 Megtalálhatóak-e az éves jelentésben a kiadásai előirányzatok az alábbi három bontásban: 
intézményi, közgazdasági és funkcionális? 
 a. Válasz 

Igen, a kiadási előirányzatok mindhárom bontásban (intézményi, közgazdasági és funkcionális) 

megtalálhatóak. 

 b. Válasz 

Igen, de a három közül csak kettő szerinti bontásban találhatóak meg az éves jelentésben a kiadási 

előirányzatok. 

 c. Válasz 

Igen, de a három közül csak egy bontás szerint találhatóak meg az éves jelentésben a kiadási előirányzatok. 

 d. Válasz 

Nem, az éves jelentésben egyik bontás szerint sem találhatóak meg a kiadási előirányzatok. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

086 Megtalálhatóak-e az éves jelentésben a kiadási előirányzatok program-szintű bontásban? 
 a. Válasz 

Igen, a kiadások teljes egésze megtalálható az éves jelentésben program-szintű bontásban. 

 b. Válasz 

Igen, a kiadások legalább kétharmada, de nem a teljes egésze megtalálható az éves jelentésben program-szintű 

bontásban. 

 c. Válasz 

Igen, de csak a kiadások kevesebb mint kétharmada található meg az éves jelentésben program-szintű 

bontásban. 

 d. Válasz 

Nem, a féléves jelentésben nem található meg a kiadások program-szintű bontása. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

087 Megtalálhatóak-e az éves jelentésben a bevételi előirányzatok eredeti előirányzatai (az 
évközi módosításokat is beleértve) és tényadatai közötti eltérések? 
 a. Válasz 

Igen, valamennyi előirányzatra vonatkozóan megtalálható az eredeti előirányzat és a tényadat eltérése, 

továbbá az eltérés okának szöveges magyarázata. 

 b. Válasz 



Igen, valamennyi előirányzatra vonatkozóan megtalálható az eredeti előirányzat és a tényadat eltérése, de 

az eltérés okára már nem található szöveges magyarázat. 

 c. Válasz 

Igen, megtalálhatóak a bevételi előirányzatok eredeti előirányzatai és tényadatai közötti eltérések, de csak 

néhány előirányzatra vonatkozóan. 

 d. Válasz 

Nem, a bevételi előirányzatok eredeti előirányzatai és tényadatai közötti eltérések nem találhatóak meg az éves 

jelentésben. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

088 Megtalálható-e az éves jelentésben a bevételi előirányzatok kategóriák szerinti (mint adó- 
és nem adójellegű bevételek) bontása? 
 a. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálható a bevételek kategóriák szerinti bontása. 

 b. Válasz 

Nem, az éves jelentésben nem található meg a bevételek kategóriák szerinti bontása. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

089 Megtalálható-e az éves jelentésben a bevételek egyedi források szerinti bontása? 
 a. Válasz 

Igen, a bevételek teljes egésze megtalálható az éves jelentésben egyedi források szerinti bontásban. 

 b. Válasz 

Igen, a bevételek legalább kétharmada, de nem a teljes egésze megtalálható az éves jelentésben program-

szintű bontásban. 

 c. Válasz 

Igen, de csak a bevételek kevesebb mint kétharmada található meg az éves jelentésben program-szintű 

bontásban. 

 d. Válasz 

Nem, az éves jelentésben nem található meg a bevételek egyedi források szerinti bontása. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

090 Megtalálhatóak-e az éves jelentésben az államadósságra vonatkozó információk (beleértve 
annak összetételére vonatkozó információkat) törvényben eredetileg elfogadott és tényadatai 
közötti eltérések? 
 a. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálható az államadósságra vonatkozó információk törvényben elfogadott 

eredeti értéke és tényadatai közötti eltérések, továbbá az eltérés okainak szöveges magyarázata. 

 b. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálható az államadósságra vonatkozó információk törvényben elfogadott 

eredeti értéke és tényadatai közötti eltérések, de az eltérés okaira nem található szöveges magyarázat. 

 c. Válasz 

Igen, az éves jelentésben az államadósságra vonatkozó információk közül néhány esetében megtalálható a 

törvényben eredetileg elfogadott és a tényadat közötti eltérés. 

 d. Válasz 

Nem, az éves jelentésben nem található meg az államadósságra vonatkozó információkra vonatkozóan a 

törvényben eredetileg elfogadott és a tényadat közötti eltérés. 

 e. Válasz 



Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

091 Bemutatja-e az éves jelentés a tárgyévre vonatkozó eredeti makrogazdasági előrejelzés és 
a tényadatok közötti eltérést? 
 a. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálható a tárgyévre vonatkozó eredeti makrogazdasági előrejelzés és a 

tényadatok közötti eltérés, továbbá az eltérés okait szöveges magyarázatban részletezi. 

 b. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálható a tárgyévre vonatkozó eredeti makrogazdasági előrejelzés és a 

tényadatok közötti eltérés, de az eltérés okaira nem tartalmaz szöveges magyarázatot. 

 c. Válasz 

Igen, néhány adat esetében megtalálható a tárgyévre vonatkozó eredeti makrogazdasági előrejelzés és 

tényadatok közötti eltérés az éves jelentésben. 

 d. Válasz 

Nem, az éves jelentésben nem található meg a tárgyévre vonatkozó eredeti makrogazdasági előrejelzés és a 

tényadatok közötti eltérés. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

092 Bemutatja-e az éves jelentés az erőforrások nem-pénzügyi adataira (a feladat ellátások 
igénybe vett létszám, informatikai háttér, stb.) vonatkozó eredeti előrejelzések és a tényadatok 
közötti eltérést? 
 a. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálható az inputok nem-pénzügyi adataira vonatkozó eredeti előrejelzések és a 

tényadatok közötti eltérés, és emellett az eltérés okait szöveges magyarázatban részletezi. 

 b. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálható az inputok nem-pénzügyi adataira vonatkozó eredeti előrejelzések és a 

tényadatok közötti eltérés, de az eltérés okaira nem ad szöveges magyarázatot. 

 c. Válasz 

Igen, néhány adatra vonatkozóan megtalálható az éves jelentésben az inputok nem-pénzügyi adataira 

vonatkozó eredeti előrejelzések és a tényadatok közötti eltérés. 

 d. Válasz 

Nem, az éves jelentésben nem található meg az inputok nem-pénzügyi adataira vonatkozó eredeti 

előrejelzések és a tényadatok közötti eltérés. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

093 Bemutatja-e az éves jelentés az eredményekre vonatkozó nem-pénzügyi adatok eredeti 
előrejelzései és a tényadatok közötti eltérést? 
 a. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálható az eredményekre vonatkozó nem-pénzügyi adatok eredeti előrejelzései 

és a tényadatok közötti eltérés, és emellett az eltérés okait szöveges magyarázatban részletezi. 

 b. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálható az eredményekre vonatkozó nem-pénzügyi adatok eredeti előrejelzései 

és a tényadatok közötti eltérés, de az eltérés okaira nem ad szöveges magyarázatot. 

 c. Válasz 

Igen, néhány adat esetében megtalálható az éves jelentésben az eredményekre vonatkozó nem-pénzügyi 

adatok eredeti előrejelzései és a tényadatok közötti eltérés. 

 d. Válasz 

Nem, az éves jelentésben nem található meg az eredményekre vonatkozó nem-pénzügyi adatok eredeti 

előrejelzései és a tényadatok közötti eltérés. 



 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

094 Feltárja-e az éves jelentés a leghátrányosabb helyzetben lévők érdekében hozott (meglévő 
és új) intézkedések kiadásainak eredetileg elfogadott és tényadatai közötti eltéréseinek okait?  
 a. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálhatóak a leghátrányosabb helyzetben lévők érdekében hozott intézkedések 

kiadásainak eredetileg elfogadott és tényadata közötti eltérés, és emellett az eltérések okait szöveges 

magyarázatban részletezi. 

 b. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálhatóak a leghátrányosabb helyzetben lévők érdekében hozott intézkedések 

kiadásainak eredetileg elfogadott és tényadata közötti eltérés, de az eltérések okaira nem tartalmaz szöveges 

magyarázatot. 

 c. Válasz 

Igen, néhány intézkedésre vonatkozóan megtalálható az éves jelentésben a leghátrányosabb helyzetben 

lévők érdekében hozott intézkedések kiadásainak eredetileg elfogadott és tényadata közötti eltérés. 

 d. Válasz 

Nem, az éves jelentésben nem található meg a leghátrányosabb helyzetben lévők érdekében hozott 

intézkedések kiadásainak eredetileg elfogadott és tényadata közötti eltérés. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

095 Bemutatja-e az éves jelentés a költségvetésen kívül alapok eredeti előirányzatainak és 
tényadatainak eltérését?  
 a. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálható a költségvetésen kívüli alapok eredeti előirányzatainak és 

tényadatainak eltérése, és emellett az eltérés okait szöveges magyarázatban részletezi. 

 b. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálható a költségvetésen kívüli alapok eredeti előirányzatainak és tényadatainak 

eltérése, de az eltérés okaira nem ad szöveges magyarázatot. 

 c. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálható a költségvetésen kívüli alapok eredeti előirányzatainak és tényadatainak 

eltérése, de egyes alapok hiányoznak. 

 d. Válasz 

Nem, az éves jelentésben nem található meg a költségvetésen kívüli alapok eredeti előirányzatainak és 

tényadatainak eltérése. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

096 Az éves jelentés részeként vagy külön dokumentumban közzétesz-e a kormány éves 
pénzügyi beszámolót? 
 a. Válasz 

Igen, a kormány közzétesz éves pénzügyi beszámolót az éves jelentés részeként vagy különálló 

dokumentumban. 

 b. Válasz 

Nem, a kormány sem az éves jelentés részeként, sem különálló dokumentumban nem tesz közzé éves 

pénzügyi beszámolót. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 



097 A számvevőszék milyen típusú (megfelelőségi, pénzügyi vagy teljesítmény) ellenőrzéseket 
hajtott végre és tette közzé ezek jelentéseit? 
 a. Válasz 

A számvevőszék mindhárom típusú (megfelelőségi, pénzügyi és teljesítmény) ellenőrzést végrehajtott, és az 

ezekről szóló jelentéseket elérhetővé tette a nyilvánosság számára. 

 b. Válasz 

A számvevőszék a három közül kétféle ellenőrzést hajtott végre, és tette elérhetővé az ezekről szóló 

jelentéseket a nyilvánosság számára. 

 c. Válasz 

A számvevőszék a három közül csak egyféle típusú ellenőrzést hajtott végre, és tette elérhetővé az ezekről 

szóló jelentéseket a nyilvánosság számára. 

 d. Válasz 

A számvevőszék a három közül egyik típusú ellenőrzést sem hajtott végre, vagy nem tette elérhetővé az ezekről 

szóló jelentéseket. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

098 A számvevőszék a hatáskörébe tartozó kiadások mekkora hányadának ellenőrzését 
végezte el (auditálta)? 
 a. Válasz 

A számvevőszék a hatáskörébe tartozó valamennyi kiadást ellenőrizte. 

 b. Válasz 

A számvevőszék a hatáskörébe tartozó kiadások legalább kétharmadát, de nem a teljes egészét ellenőrizte. 

 c. Válasz 

A számvevőszék a hatáskörébe tartozó kiadások legfeljebb kétharmadát ellenőrizte. 

 d. Válasz 

A számvevőszék nem ellenőrizte a kiadásokat. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

099 A számvevőszék hatáskörébe tartozó költségvetésen kívüli alapok mekkora hányadának 
ellenőrzését végezte el (auditálta)? 
 a. Válasz 

A számvevőszék a hatáskörébe tartozó valamennyi költségvetésen kívüli alapot ellenőrizte. 

 b. Válasz 

A számvevőszék a hatáskörébe tartozó költségvetésen kívüli alapok kiadásainak legalább kétharmadát, de nem 

a teljes egészét ellenőrizte. 

 c. Válasz 

A számvevőszék a hatáskörébe tartozó költségvetésen kívüli alapok kiadásainak legfeljebb kétharmadát 

ellenőrizte. 

 d. Válasz 

A számvevőszék nem ellenőrizte a költségvetésen kívüli alapok kiadásait. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

100 Tartalmaz-e a számvevőszéki jelentés vezetői összefoglalót? 
 a. Válasz 

Igen, a számvevőszéki jelentés egy vagy több vezetői összefoglalóban összegzi a jelentés tartalmát. 

 b. Válasz 

Nem, a számvevőszéki jelentésben nem található vezetői összefoglaló. 

 c. Válasz 



Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

101 Közzétesz-e a kormány jelentést arról, hogy a milyen lépéseket tett a számvevőszéki 
jelentésben megfogalmazott javaslatok megvalósítása érdekében vagy mely megállapítások 
indokolnak további intézkedéseket? 
 a. Válasz 

Igen, a kormány közzétesz jelentést arról, hogy milyen lépéseket tett a számvevőszéki megállapítások 

következtében. 

 b. Válasz 

Igen, a kormány külön jelentést tesz közzé, amelyben a számvevőszéki megállapítások jelentős hányadára 

reagál. 

 c. Válasz 

Igen, a kormány külön jelentést tesz közzé, amelyben a számvevőszéki megállapítások némelyikére reagál. 

 d. Válasz 

Nem, a kormány nem tesz közzé jelentést a számvevőszéki megállapítások kezelése érdekében tett 

lépésekről. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

102 Közzétesz-e a számvevőszék vagy a törvényhozó hatalom jelentést arról, hogy a kormány 
milyen intézkedéseket tett a számvevőszéki javaslatok megvalósítása érdekében? 
 a. Válasz 

Igen, a számvevőszék vagy a törvényhozó hatalom közzétesz jelentést a kormány intézkedéseiről a 

számvevőszéki javaslatok megvalósításával kapcsolatban. 

 b. Válasz 

Igen, a számvevőszék vagy törvényhozó hatalom közzétesz jelentést, amelyben a számvevőszéki javaslatokkal 

kapcsolatban tett kormányzati intézkedések jelentős hányadát nyomon követi. 

 c. Válasz 

Igen, a számvevőszék vagy törvényhozó hatalom közzétesz jelentést, amelyben a számvevőszéki javaslatokkal 

kapcsolatban tett kormányzati intézkedések némelyikét nyomon követi. 

 d. Válasz 

Nem, sem a számvevőszék, sem a törvényhozó hatalom nem tesz közzé jelentést a számvevőszéki javaslatokkal 

kapcsolatban tett kormányzati intézkedésekről. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 
103 A törvényhozás rendelkezik-e azon erőforrásokkal, amely lehetővé teszi számára, hogy 
költségvetési elemzéseket készítsen el vagy független kutatókat bízzon meg költségvetési 
elemzések elkészítésével? 
 a. Válasz 

Igen, külön intézmény/részleg áll a törvényhozó hatalom rendelkezésére költségvetéssel kapcsolatos elemzések 

készítésére, és ezen intézmény létszáma, finanszírozása és szakmai felkészültsége megfelelő a feladat 

ellátására. 

 b. Válasz 

Igen, külön intézmény/részleg áll a törvényhozó hatalom rendelkezésére a költségvetéssel kapcsolatos 

elemzések készítésére, de ennek létszáma vagy egyéb erőforrásai elégtelenek a feladat végrehajtására. 

 c. Válasz 

Igen, a törvényhozó hatalom rendelkezik forrásokkal, hogy független kutatókat bízzon meg az elemzések 

elkészítésére, és ezen lehetőséggel él is, de nincs kizárólag költségvetési elemzések készítésére létrehozott 

intézmény a törvényhozó hatalmon belül. 

 d. Válasz 



Nem, nincs kizárólag a költségvetési elemzésekre létrehozott intézmény a törvényhozáson belül, és független 

kutatókat sem tud a törvényhozás megbízni az elemzések elkészítésével. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

104 Megvitatja-e a törvényhozó hatalom a tervezett költségvetési intézkedéseket a 
törvényjavaslat benyújtása előtt? 
 a. Válasz 

Igen, a törvényhozó hatalom megvitatja a tervezett költségvetési intézkedéseket a törvényjavaslat benyújtása 

előtt, javaslatokat hagy jóvá azokkal kapcsolatban, amelyre a kormánynak kötelessége válaszolni a benyújtandó 

költségvetésben. 

 b. Válasz 

Igen, a törvényhozó hatalom megvitatja a tervezett költségvetési intézkedéseket a törvényjavaslat benyújtása 

előtt, javaslatokat hagy jóvá azokkal kapcsolatban, de a kormánynak nem kötelessége ezekre válaszolnia a 

benyújtandó költségvetésben. 

 c. Válasz 

Igen, a törvényhozó hatalom megvitatja a tervezett költségvetési intézkedéseket a törvényjavaslat benyújtása 

előtt, de azokkal kapcsolatban nem fogalmaz meg javaslatokat. 

 d. Válasz 

Nem, sem a törvényhozás egésze, sem bármely bizottsága nem vitatja meg a tervezett költségvetési 

intézkedéseket a törvényjavaslat benyújtása előtt. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

105 Kikéri-e a kormány a törvényhozás tagjainak véleményét a költségvetés kiemelt céljainak 
(prioritásainak) meghatározása ügyében? 
 a. Válasz 

Igen, a kormány széleskörű egyeztetéseket tart, hogy megismerje a törvényhozás tagjainak véleményeit. 

 b. Válasz 

Igen, a kormány széleskörű egyeztetéseket tart, de néhány fontos szereplőt kizár az egyeztetésekből. 

 c. Válasz 

Igen, a kormány tart egyeztetéseket, de ezekre csak korlátozott számú szereplőt hív meg. 

 d. Válasz 

Nem, a kormány nem egyeztet a törvényhozás tagjaival a költségvetés elkészítése során. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

106 A tárgyév előtt hány hónappal kapja meg a törvényhozás a költségvetési törvényjavaslatot? 
 a. Válasz 

A törvényhozás legalább három hónappal a tárgyév megkezdése előtt megkapja a törvényjavaslatot. 

 b. Válasz 

A törvényhozás legalább hat héttel, de kevesebb mint három hónappal a tárgyév megkezdése előtt kapja meg a 

törvényjavaslatot. 

 c. Válasz 

A törvényhozás kevesebb mint hat héttel a tárgyév megkezdése előtt kapja meg a törvényjavaslatot. 

 d. Válasz 

A törvényhozás nem kapja meg a törvényjavaslatot a tárgyév megkezdése előtt. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 



107 Mikor fogadja el a törvényhozás a költségvetési törvényjavaslatot? 
 a. Válasz 

A törvényhozás legalább egy hónappal a tárgyév megkezdése előtt jóváhagyja a törvényjavaslatot. 

 b. Válasz 

A törvényhozás kevesebb mint egy hónappal, de még a tárgyév megkezdése előtt jóváhagyja a 

törvényjavaslatot. 

 c. Válasz 

A törvényhozás a tárgyév megkezdését követő egy hónapon belül jóváhagyja a törvényjavaslatot. 

 d. Válasz 

A törvényhozás több mint egy hónappal a tárgyév megkezdése után vagy egyáltalán nem hagyja jóvá a 

törvényjavaslatot. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

108 Van-e törvényben rögzített joga a törvényhozásnak, hogy módosítsa a költségvetési 
törvényjavaslatot? 
 a. Válasz 

Igen, a törvényhozás korlátlanul módosíthatja a törvényjavaslatot. 

 b. Válasz 

Igen, a törvényhozásnak van joga a törvényjavaslat módosítására, de ez enyhe korlátozásokat tartalmaz. 

 c. Válasz 

Igen, a törvényhozásnak van joga a törvényjavaslat módosítására, de ez szigorú korlátozásokat tartalmaz. 

 d. Válasz 

Nem, a törvényhozásnak nincsen joga a törvényjavaslat módosítására. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

109 A kormányzat kéri-e a törvényhozás hozzájárulását, amikor az elfogadott költségvetésben 
külön soron szereplő irányítási egységek között csoportosít át forrásokat, és törvényileg 
kötelezett-e erre? 
 a. Válasz 

Igen, a kormány törvényben vagy egyéb szabályban rögzített kötelessége, hogy a törvényhozás jóváhagyását 

megkapja az irányítási egységek közötti átcsoportosítások előtt, és a gyakorlatban is így cselekszik. 

 b. Válasz 

A kormány a törvényhozás jóváhagyását kéri az irányítási egységek közötti átcsoportosítások előtt, de ez nem 

törvényben vagy egyéb szabályban rögzített kötelessége. 

 c. Válasz 

A kormánynak törvényben vagy egyéb szabályban rögzített kötelessége, hogy a törvényhozás jóváhagyását 

megkapja az irányítási egységek közötti átcsoportosítások előtt, de a gyakorlatban ezen jóváhagyás nélkül 

csoportosít át forrásokat. 

 d. Válasz 

A kormány a törvényhozás jóváhagyása nélkül csoportosít át forrásokat az irányítási egységek között, és 

semmilyen törvényi vagy egyéb szabályban rögzített kötelessége nincs, hogy a törvényhozás jóváhagyását 

kérje. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

110 A kormányzat kéri-e a törvényhozás hozzájárulását, amikor az elfogadott költségvetésben 
külön soron szereplő irányítási egységeken belül csoportosít át forrásokat, és törvényileg 
kötelezett-e erre? 
 a. Válasz 



Igen, a kormány törvényben vagy egyéb szabályban rögzített kötelessége, hogy a törvényhozás jóváhagyását 

megkapja az irányítási egységeken belüli átcsoportosítások előtt, és a gyakorlatban is így cselekszik. 

 b. Válasz 

A kormány a törvényhozás jóváhagyását kéri az irányítási egységeken belüli átcsoportosítások előtt, de ez nem 

törvényben vagy egyéb szabályban rögzített kötelessége. 

 c. Válasz 

A kormánynak törvényben vagy egyéb szabályban rögzített kötelessége, hogy a törvényhozás jóváhagyását 

megkapja az irányítási egységeken belüli átcsoportosítások előtt, de a gyakorlatban ezen jóváhagyás nélkül 

csoportosít át forrásokat. 

 d. Válasz 

A kormány a törvényhozás jóváhagyása nélkül csoportosít át forrásokat az irányítási egységeken belül, és 

semmilyen törvényi vagy egyéb szabályban rögzített kötelessége nincs, hogy a törvényhozás jóváhagyását 

kérje. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

111 A kormányzat kéri-e a törvényhozás jóváhagyását a költségvetés végrehajtása alatt 
képződő többletbevételek (az eredetileg elfogadottnál nagyobb összegben teljesülő bevételek) 
elköltése előtt, és törvényileg kötelezett-e erre? 
 a. Válasz 

A kormány törvényben vagy egyéb szabályban rögzített kötelezettsége, hogy a törvényhozás jóváhagyását 

kérje a többletbevételek elköltése előtt, és a gyakorlatban is így cselekszik. 

 b. Válasz 

A kormány a törvényhozás jóváhagyását kéri a többletbevételek elköltése előtt, de ez nem törvényben vagy 

egyéb szabályban rögzített kötelessége. 

 c. Válasz 

A kormánynak törvényben vagy egyéb szabályban rögzített kötelessége, hogy a törvényhozás jóváhagyását 

megkapja a többletbevételek elköltése előtt, de a gyakorlatban ezen jóváhagyás nélkül költi el a 

többletbevételeket. 

 d. Válasz 

A kormány a törvényhozás jóváhagyása nélkül költi el a többletbevételeket, és semmilyen törvényi vagy egyéb 

szabályban rögzített kötelessége nincs, hogy a törvényhozás jóváhagyását kérje. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

112 Mikor hagyta jóvá a törvényhozás a legutóbbi kiegészítő költségvetést / költségvetési 
módosítást? 
 a. Válasz 

A legutóbbi kiegészítő költségvetést a törvényhozás a források elköltése előtt jóváhagyta. 

 b. Válasz 

A legutóbbi kiegészítő költségvetést a források elköltése után hagyta jóvá a törvényhozás, vagy a kormány a 

törvényhozás jóváhagyása nélkül hajtotta végre a módosítást. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

113 A kormányzat kéri-e a törvényhozás beleegyezését a költségvetési tartalékok vagy előre 
nem meghatározott célú előirányzatok elköltése előtt, és törvényileg kötelezett-e erre? 
 a. Válasz 

A kormány törvényben vagy egyéb szabályban rögzített kötelezettsége, hogy a törvényhozás jóváhagyását kérje 

a tartalékok elköltése előtt, és a gyakorlatban is így cselekszik. 

 b. Válasz 



A kormány a törvényhozás jóváhagyását kéri a tartalékok elköltése előtt, de ez nem törvényben vagy egyéb 

szabályban rögzített kötelessége. 

 c. Válasz 

A kormánynak törvényben vagy egyéb szabályban rögzített kötelessége, hogy a törvényhozás jóváhagyását 

megkapja a tartalékok elköltése előtt, de a gyakorlatban ezen jóváhagyás nélkül költi el a tartalékot. 

 d. Válasz 

A kormány a törvényhozás jóváhagyása nélkül költi el a tartalékot, és semmilyen törvényi vagy egyéb 

szabályban rögzített kötelessége nincs, hogy a törvényhozás jóváhagyását kérje. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

114 A törvényhozás bármely bizottsága áttekinti és nyilvános vitában megtárgyalja-e a 
számvevőszéki jelentéseket? 
 a. Válasz 

Igen, a bizottság(ok) a számvevőszéki jelentések széles körét áttekinti és megtárgyalja nyilvános vita 

keretében. 

 b. Válasz 

Igen, a bizottság(ok) a főbb számvevőszéki jelentések mindegyikét áttekinti és megtárgyalja nyilvános vita 

keretében. 

 c. Válasz 

Igen, a bizottság(ok) néhány számvevőszéki jelentést áttekint és megtárgyal nyilvános vita keretében. 

 d. Válasz 

Nem, egyik bizottság sem tekinti át és tárgyalja meg nyilvános vita keretében a számvevőszéki jelentéseket. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

115 Törvényben szabályozott joga-e a számvevőszéknek, hogy szabadon dönthessen a 
lefolytatandó ellenőrzésekről? 
 a. Válasz 

A számvevőszék teljes szabadságot kap a lefolytatandó ellenőrzések eldöntésében. 

 b. Válasz 

A számvevőszék meglehetősen nagy szabadságot élvez a lefolytatandó ellenőrzések eldöntésében, de néhány 

esetben korlátozásokkal szembesül. 

 c. Válasz 

A számvevőszéknek van döntési jogköre a lefolytatandó ellenőrzésekről, de jelentős korlátozásokkal szembesül. 

 d. Válasz 

A számvevőszéknek semmilyen döntési jogköre nincs a lefolytatandó ellenőrzésekkel kapcsolatban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

116 Alkalmaz-e a számvevőszék monitoring rendszert, hogy folyamatos, független értékelést 
kapjon az ellenőrzés folyamatáról (rendelkezik-e minőség-biztosítási rendszerrel)? 
 a. Válasz 

Igen, a számvevőszék alkalmaz minőség-biztosítási rendszert, a végrehajtott ellenőrzésekből vett mintát évente 

felülvizsgálnak, továbbá a felülvizsgálat eredményeit közzéteszik. 

 b. Válasz 

Igen, a számvevőszék alkalmaz minőség-biztosítási rendszert, de a végrehajtott ellenőrzések minőségét nem 

vizsgálják felül évente vagy ezen felülvizsgálatok eredményét nem teszi közzé. 

 c. Válasz 



Igen, a számvevőszék alkalmaz minőség-biztosítási rendszert, de sem a végrehajtott ellenőrzések minőségét 

nem vizsgálják felül évente, sem ezen felülvizsgálatok eredményét nem teszik közzé. 

 d. Válasz 

Nem, a számvevőszék nem alkalmaz minőség-biztosítási rendszert. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

117 A kormányzati hatalom végrehajtóitól eltérő ágának (mint a törvényhozó vagy bírói) 
hozzájárulása is szükséges-e ahhoz, hogy a számvevőszék vezetőjét elmozdíthassák hivatalából? 
 a. Válasz 

Igen, a számvevőszék vezetőjét csak a törvényhozó vagy bírói hatalom mozdíthatja el, vagy szükséges 

hozzájárulását adniuk ahhoz, hogy a kormány leválthassa a számvevőszék vezetőjét. 

 b. Válasz 

Nem, a számvevőszék vezetője elmozdítható a törvényhozó és bírói hatalom hozzájárulása nélkül. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

118 Ki dönt a számvevőszék költségvetéséről? 
 a. Válasz 

A számvevőszék költségvetéséről a törvényhozás vagy a bírói hatalom (vagy egyéb független intézmény) 

dönt, és a kapott források nagyjából elegendőek ahhoz, hogy a számvevőszék ellássa törvényi feladatait. 

 b. Válasz 

A számvevőszék költségvetéséről a kormány dönt, és a kapott források nagyjából elegendőek ahhoz, hogy a 

számvevőszék ellássa törvényi feladatait. 

 c. Válasz 

A számvevőszék költségvetéséről a törvényhozás vagy a bírói hatalom (vagy egyéb független intézmény) dönt, 

de a kapott források elégtelenek ahhoz, hogy a számvevőszék ellássa törvényi feladatait. 

 d. Válasz 

A számvevőszék költségvetéséről a kormány dönt, és a kapott források elégtelenek ahhoz, hogy a 

számvevőszék ellássa törvényi feladatait. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

119 Elérhetővé tesz-e a kormány közérthető magyarázatokat a költségvetésben és a 
költségvetéshez kapcsolódó előforduló kifejezésekre (például glosszárium, szójegyzék 
formájában)? 
 a. Válasz 

Igen, minden fontos kifejezésre elérhető érthető magyarázat. 

 b. Válasz 

Igen, minden fontos kifejezésre elérhető magyarázat, de ezek nem mindig egyértelműek/érthetőek. 

 c. Válasz 

Igen, néhány kifejezésre elérhető magyarázat. 

 d. Válasz 

Nem, a kormány nem tesz közzé ilyen magyarázatokat. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

120 Köteles-e a kormány kikérni a nyilvánosság (lakosság, különböző szervezetek) véleményét 
a költségvetés tervezési és végrehajtási szakaszában? 
 a. Válasz 



Törvény, szabályozás vagy egyéb formai kötelezettség van arra, hogy a kormány kikérje a nyilvánosság 

véleményét mind a tervezési, mind a végrehajtási szakaszban. 

 b. Válasz 

Törvény, szabályozás vagy egyéb formai kötelezettség van arra, hogy a kormány kikérje a nyilvánosság 

véleményét a tervezési vagy végrehajtási szakaszban. 

 c. Válasz 

Nincs formai kötelezettsége a kormánynak, hogy kikérje a nyilvánosság véleményét a tervezési vagy 

végrehajtási szakaszban, de nem intézményesített eljárások vannak arra, hogy a nyilvánosság elmondhassa a 

véleményét a tervezési, végrehajtási vagy mindkét szakaszban. 

 d. Válasz 

Nincs formai kötelezettség és a kormány nem is kéri ki a nyilvánosság véleményét a költségvetési folyamat 

során. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

121 Amikor a költségvetés tervezési szakaszában a kormány kikéri a nyilvánosság (lakosság, 
különböző szervezetek) véleményét, megfelelően hangsúlyozza a konzultációtól elvárt 
eredményeket és elegendő információt biztosít-e a nyilvánosság részére, hogy felkészülten 
alkothassanak véleményt? 
 a. Válasz 

A kormány elegendő információt (beleértve a konzultációtól elvárt eredményeket) biztosít a nyilvánosság 

részére a véleményük kikérése előtt. 

 b. Válasz 

A kormány közzétesz információkat a nyilvánosság számára, de ezek elégtelenek vagy nem érhetőek el a 

vélemény kikérése előtt. 

 c. Válasz 

A kormány biztosít információkat, de ezek elégtelenek és nem is érhetőek el a vélemény kikérése előtt. 

 d. Válasz 

A kormány nem biztosít információkat, vagy nem kéri ki a nyilvánosság véleményét a költségvetési folyamat 

tervezési szakaszában. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

122 Amikor a költségvetés végrehajtási szakaszában a kormány kikéri a nyilvánosság 
(lakosság, különböző szervezetek) véleményét, megfelelően hangsúlyozza a konzultációtól elvárt 
eredményeket és elegendő információt biztosít-e a nyilvánosság részére, hogy felkészülten 
alkothassanak véleményt? 
 a. Válasz 

A kormány elegendő információt (beleértve a konzultációtól elvárt eredményeket) biztosít a nyilvánosság 

részére a véleményük kikérése előtt. 

 b. Válasz 

A kormány közzétesz információkat a nyilvánosság számára, de ezek elégtelenek vagy nem érhetőek el a 

vélemény kikérése előtt. 

 c. Válasz 

A kormány biztosít információkat, de ezek elégtelenek és nem is érhetőek el a vélemény kikérése előtt. 

 d. Válasz 

A kormány nem biztosít információkat, vagy nem kéri ki a nyilvánosság véleményét a költségvetési folyamat 

végrehajtási szakaszában. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 



123 Létrehozott-e a kormány könnyen kezelhető és elérhető gyakorlatokat a nyilvánosság által 
fontosnak tartott költségvetési prioritások (fontossági sorrend) felmérésére? 
 a. Válasz 

Igen, a kormány létrehozott ilyen gyakorlatokat, és ezek széles körben elérhetőek és használtak a lakosság 

részéről. 

 b. Válasz 

Igen, a kormány létrehozott ilyen gyakorlatokat, és bár ezek széles körben elérhetőek, a lakosság nem él ezen 

lehetőségekkel. 

 c. Válasz 

Igen, a kormány létrehozott ilyen gyakorlatokat, de ezek nehezen elérhetőek. 

 d. Válasz 

Nem, a kormány semmilyen gyakorlatot nem hozott létre a társadalom által fontosnak tartott költségvetési 

prioritások felmérésére. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 
124 Létrehozott-e a kormány könnyen kezelhető és elérhető gyakorlatokat a nyilvánosság 
költségvetés végrehajtásáról szóló nézeteinek felmérésére? 
 a. Válasz 

Igen, a kormány létrehozott gyakorlatokat a nyilvánosság költségvetés végrehajtásáról szóló nézeteinek 

felmérésére, és ezek széles körben elérhetőek és használtak a lakosság részéről. 

 b. Válasz 

Igen, a kormány létrehozott gyakorlatokat a nyilvánosság költségvetés végrehajtásáról szóló nézeteinek 

felmérésére, és bár ezek széles körben elérhetőek, a lakosság nem él ezen lehetőségekkel. 

 c. Válasz 

Igen, a kormány létrehozott gyakorlatokat a nyilvánosság költségvetés végrehajtásáról szóló nézeteinek 

felmérésére, de ezek nehezen elérhetőek.  

 d. Válasz 

Nem, a kormány nem hozott létre gyakorlatokat a nyilvánosság költségvetés végrehajtásáról szóló 

nézeteinek felmérésére. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

125 Közzéteszi-e a kormány hivatalos és részletes jelentésben, hogy a nyilvánosságtól kapott 
véleményeket, javaslatokat hogyan hasznosította a költségvetés tervezése során és hogyan 
javították a költségvetés végrehajtását? 
 a. Válasz 

Igen, a kormány közzétesz jelentést arról, hogy milyen véleményeket, javaslatokat kapott a nyilvánosságtól, és 

részletes visszajelzést ad, hogy ezeket hogyan hasznosította. 

 b. Válasz 

Igen, a kormány közzétesz jelentést arról, hogy milyen véleményeket, javaslatokat kapott a nyilvánosságtól, de 

csak korlátozott mértékű, elnagyolt visszajelzést ad arról, hogy ezeket hogyan hasznosította. 

 c. Válasz 

Igen, a kormány közzétesz jelentést arról, hogy milyen véleményeket, javaslatokat kapott a nyilvánosságtól, de 

nem ad visszajelzést arról, hogy ezeket hogyan hasznosította. 

 d. Válasz 

Nem, a kormány nem tesz közzé jelentést erről a témáról. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 



126 Tart-e nyilvános meghallgatást a törvényhozás valamely bizottsága (vagy bizottságai) a 
költségvetés makrogazdasági és fiskális kereteiről, amelyen a kormány illetve a nyilvánosság 
képviselőinek véleményét is meghallgatja? 
 a. Válasz 

Igen, történnek ilyen meghallgatások, és ezeken mind a kormány, mind a nyilvánosság széles rétegének 

képviselői részt vesznek. 

 b. Válasz 

Igen, történnek ilyen meghallgatások, és ezeken mind a kormány, mind a nyilvánosság néhány rétegének 

képviselői részt vesznek. 

 c. Válasz 

Igen, történnek ilyen meghallgatások, de ezen csak a kormány képviselőjének véleményét hallgatják meg, a 

nyilvánosságét nem. 

 d. Válasz 

Nem, nem tartanak ilyen nyilvános meghallgatásokat a költségvetés makrogazdasági és fiskális kereteiről. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

127 A törvényhozási bizottságok tartanak-e nyilvános meghallgatást a központi költségvetés 
főbb intézményeinek (minisztériumok, hivatalok, ügynökségek) egyedi költségvetéseiről a 
kormány képviselőjének részvételével? 
 a. Válasz 

Igen, tartanak ilyen meghallgatásokat, és ezeken az intézmények széles körének költségvetéseit megtárgyalják. 

 b. Válasz 

Igen, tartanak ilyen meghallgatásokat, de ezeken csak a kiemelt intézmények költségvetéseit tárgyalják meg. 

 c. Válasz 

Igen, tartanak ilyen meghallgatásokat, de ezeken csak néhány intézmény költségvetését tárgyalják meg. 

 d. Válasz 

Nem, nem tartanak ilyen nyilvános meghallgatásokat, ahol az intézmények költségvetéseit tárgyalnák meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

128 A törvényhozási bizottságok tartanak-e nyilvános meghallgatást a központi költségvetés 
főbb intézményeinek (minisztériumok, hivatalok, ügynökségek) egyedi költségvetéseiről a 
kormánytól független szervezet képviselőjének részvételével? 
 a. Válasz 

Igen, tartanak ilyen meghallgatásokat, és ezeken az intézmények széles körének költségvetéseit megtárgyalják. 

 b. Válasz 

Igen, tartanak ilyen meghallgatásokat, de ezeken csak a kiemelt intézmények költségvetéseit tárgyalják meg. 

 c. Válasz 

Igen, tartanak ilyen meghallgatásokat, de ezeken csak néhány intézmény költségvetését tárgyalják meg. 

 d. Válasz 

Nem, nem tartanak ilyen nyilvános meghallgatásokat, ahol az intézmények költségvetéseit tárgyalnák meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

129 A törvényhozási bizottságok közzéteszik-e az előző két kérdésben említett nyilvános 
üléseik jegyzőkönyvét? 
 a. Válasz 

Igen, a bizottságok közzéteszik a jegyzőkönyveket, amelyek valamennyi résztvevő írott és szóban elmondott 

véleményét tartalmazzák. 

 b. Válasz 



Igen, a bizottságok közzéteszik a jegyzőkönyveket, amelyek a résztvevők véleményének többségét 

tartalmazzák. 

 c. Válasz 

Igen, a bizottságok közzéteszik a jegyzőkönyveket, de ezek csak néhány résztvevő véleményét tartalmazzák. 

 d. Válasz 

Nem, a bizottságok nem teszik közzé a jegyzőkönyveket vagy nem tartanak ilyen nyilvános meghallgatásokat. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

130 A számvevőszék létrehozott-e vagy fenntart-e hivatalos módot, amelyen keresztül a 
nyilvánosság részt vehet az ellenőrzési terv kialakításában (az ellenőrzésre javasolt intézmények, 
programok, projektek ajánlatával)? 
 a. Válasz 

Igen, a számvevőszék fenntart hivatalos módokat, amelyeken keresztül a nyilvánosság részt vehet az ellenőrzési 

terv kialakításában, és ezen módok könnyen elérhetőek és széles körben használtak. 

 b. Válasz 

Igen, a számvevőszék fenntart hivatalos módokat, amelyeken keresztül a nyilvánosság részt vehet az 

ellenőrzési terv kialakításában, és bár ezek könnyen elérhetőek a nyilvánosság nem él ezen lehetőségekkel. 

 c. Válasz 

Igen, a számvevőszék fenntart hivatalos módokat, amelyeken keresztül a nyilvánosság részt vehet az ellenőrzési 

terv kialakításában, de ezek nehezen elérhetőek a nyilvánosság számára. 

 d. Válasz 

Nem, a számvevőszék nem tart fenn hivatalos módokat, amelyeken keresztül a nyilvánosság részt vehetne az 

ellenőrzési terv kialakításában. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

131 Fenntart-e a számvevőszék hivatalos módokat, amelyeken keresztül a nyilvánosság részt 
vehet az ellenőrzésekben (válaszadóként, tanúként, bizonyítékok átadásával, stb.)? 
 a. Válasz 

Igen, a számvevőszék fenntart hivatalos módokat, amelyeken keresztül a nyilvánosság részt vehet az 

ellenőrzésekben, és ezen módok könnyen elérhetőek és széles körben használtak. 

 b. Válasz 

Igen, a számvevőszék fenntart hivatalos módokat, amelyeken keresztül a nyilvánosság részt vehet az 

ellenőrzésekben, és bár ezek könnyen elérhetőek a nyilvánosság nem él ezen lehetőségekkel. 

 c. Válasz 

Igen, a számvevőszék fenntart hivatalos módokat, amelyeken keresztül a nyilvánosság részt vehet az 

ellenőrzésekben, de ezek nehezen elérhetőek a nyilvánosság számára. 

 d. Válasz 

Nem, a számvevőszék nem tart fenn hivatalos módokat, amelyeken keresztül a nyilvánosság részt vehetne az 

ellenőrzésekben. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

132 Fenntart-e a számvevőszék bármilyen kommunikációs módot az ellenőrzési jelentéseinek 
terjesztésére ezen jelentések közzétételén túl? 
 a. Válasz 

Igen, a jelentések közzétételén túl a számvevőszék további kommunikációs módokat tart fenn, hogy felhívja 

a lakosság figyelmét a jelentések megállapításaira (mint például irodák, amelyek rendszeres tevékenységet 

folytatnak, hogy a jelentések azokhoz is eljussanak, akik egyébként nehezen érhetnék el azokat).  

 b. Válasz 



Nem, a számvevőszék nem tart fenn semmilyen egyéb kommunikációs módot a jelentések közzétételén túl. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

133 Közzétesz-e a számvevőszék hivatalos közleményt, jelentést, amelyben részletezi, hogy a 
nyilvánosságtól kapott javaslatok hogyan hatottak ellenőrzési tervére vagy az egyes jelentései 
tartalmára? 
 a. Válasz 

Igen, a számvevőszék részletes jelentést tesz közzé a nyilvánosságtól kapott javaslatokról, és, hogy ezen 

javaslatokat hogyan hasznosította. 

 b. Válasz 

Igen, a számvevőszék közzétesz jelentést a nyilvánosságtól kapott javaslatokról, de csak korlátozott mértékű 

visszajelzést ad arról, hogy a javaslatokat hogyan hasznosította. 

 c. Válasz 

Igen, a számvevőszék közzétesz jelentést a nyilvánosságtól kapott javaslatokról, de nem ad visszajelzést 

arról, hogy a javaslatokat hogyan hasznosította. 

 d. Válasz 

Nem, a számvevőszék semmilyen jelentést nem tesz közzé, hogy társadalmi konzultációk során milyen 

javaslatokat kapott a nyilvánosságtól. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 


