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Ki az IBP? 
• International Budget Partnership (www.internationalbudget.org) 

• 1997-ben létrejött nemzetközi civil szervezet  

• munkatársai 7 országban élnek, fő központja Washington 

• Célja, hogy a költségvetési rendszereket  

– átláthatóbbá,  

– a nyilvánosság előtt elszámoltathatóbbá és  

– a szegénységben élők problémái iránt fogékonyabbá tegye. 

• Tevékenysége: fejlődő országok civil szervezeteivel együttműködve 
elemzi, figyeli és igyekszik befolyásolni a kormányzati költségvetési 
folyamatot, intézményeket és eredményeket.  

• Magyar partnere a Költségvetési Felelősségi Intézet (www.kfib.hu) 
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Mi az Open Budget Survey? 
• Az IBP kétévenkénti rendszeres felmérése 

• 2006 óta készül, ez a hatodik hullám 

• Nemzetközi szervezetek (IMF, OECD, INTOSAI) elveit követi 

• Tényeken (evidencia), nem véleményeken (percepció) alapul 

• A központi kormányzatot vizsgálja 
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Átláthatóság Részvétel  

Transparency 

Felügyelet 

18 mutató méri a 

nyilvánosság 

részvételének 

lehetőségeit 

109 mutató méri az 

átláthatóságot a 8 

kulcs-dokumentum 

alapján (ez az 

Open Budget 

Index) 

22 mutató méri a 

parlament és a 

számvevőszék 

erejét 



Az OBS kutatási folyamata 

Az ország-szakértők 
kitöltik a kérdőívet 

IBP ellenőriz 

Külső szakértő 
ellenőriz 

Kormányzat 
ellenőriz 

IBP végső döntése 

18 hónapos folyamat 
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Mi az Open Budget Index? 
• Az OBS 149 kérdéséből a 8 legfontosabb költségvetési 

dokumentumot vizsgáló 109 kérdés alkotja az Open Budget Indexet 

• Az egyetlen olyan index, amely  

– a nemzeti költségvetések átláthatóságát méri 

– rendszeresen megjelenik 

– nemzetközi szinten és időben összehasonlítható 

• Kormányok  

– megmérhetik magukat, bizonyíthatják elkötelezettségüket 

– ötleteket kaphatnak a fejlődéshez 

• Befektetők 

– képet kaphatnak a pénzük biztonságáról 

• Donorok, nemzetközi szervezetek 

– elvárásokat támaszthatnak, mielőtt pénzt  adnak  

 (pl. klímaváltozási pénzek, fenntartható fejlődést támogató források) 
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Magyar eredmények: átláthatóság 
• Open Budget Index: 46 pont 

– 57. hely a 115 ország között 

– „korlátozott információ” kategória (41-60 pont) 

– Az EU-ban és az OECD-ben a felmért országok közül  a legrosszabb 

– A Közép-európai régió átlaga (56 pont) alatt 

– Valamivel a világátlag (42 pont) felett  

– Még fekete Afrikában is van 5 jobban teljesítő ország 

• A magyar eredményeket a kormányzat (NGM) véleményezte; az 
IBP több helyen is elfogadta a kormány érveit! 

• A vizsgálat a 2016-ban megjelent dokumentumokon alapul (azóta 
a helyzet enyhén romlott) 

• (2017-ben Magyarország egyedüli EU-tagországként felkerült az 
amerikai külügyminisztérium szerint nem átlátható költségvetésű 
országok listájára!) (https://www.state.gov/e/eb/ifd/oma/fiscaltransparency/273700.htm) 
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https://www.state.gov/e/eb/ifd/oma/fiscaltransparency/273700.htm
https://www.state.gov/e/eb/ifd/oma/fiscaltransparency/273700.htm
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Költségvetési átláthatóság Közép-Európában 



A magyar eredmények főbb okai 
• A 8 kulcsdokumentum közül 3 nem is készül 

– Irányelvek 

– Féléves jelentés 

– Polgárok költségvetése 

• A költségvetési törvényjavaslat tartalma szegényesebb, mint a régiós átlag 

• Nem tartalmazza a megelőző év tényadatait, a folyó évi aktualizált 
előirányzatokat 

• A célok és az intézkedések nincsenek koherens rendszerbe szervezve 

• A funkcionális bontás nem felel meg a nemzetközi sztenderdeknek 

• Az elfogadott költségvetéshez nem frissülnek az indoklás táblái  

• A havi jelentések túlságosan összevontan közlik a kiadásokat és az 
adósság összetételét 

• A számvevőszéki jelentés nem mutatja be a korábbi ellenőrzések  
hatására megtett kormányzati intézkedéseket 
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Pontszám EU 

OECD 
(EU nélkül) 

Régió Világ 

Átláthatóság 46     

Nyilvánosság 
bevonása 

11     

Parlamenti 
felügyelet 

50     

Számvevőszéki 
felügyelet 

95     

- Rosszabb - Ugyanolyan - Jobb 

 

A magyar eredmények nemzetközi 

összehasonlításban 
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Az IBP főbb ajánlásai  

Magyarország számára 

• Átláthatóság 

– készüljenek megfelelő tartalommal nyilvános irányelvek, féléves jelentés és 
polgárok költségvetése 

• Felügyelet 

– Az országgyűlés vitassa meg a költségvetési irányelveket és a vita eredménye 
épüljön be az elfogadott költségvetésbe.  

– Érdemben szűküljenek a kormány lehetőségei arra, hogy közpénzeket a 
parlament által nem jóváhagyott célokra fordítson (tartalékok, maradványok, 
átcsoportosítás) 

– A Költségvetési Tanács tegye közzé a saját makrogazdasági és költségvetési 
előrejelzéseit tartalmazó jelentéseket. 
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A Költségvetési Felelősségi Intézet  

ajánlásai az átláthatóság növelésére 
• Legyen az NGM honlapján minden költségvetési kulcsdokumentum 

egy helyen elérhető; ezen belül az adatok adatformátumban is (excel, 
csv) 

• Az elfogadott költségvetéshez is készüljenek el a törvényjavaslat 
indoklásának mellékletei 

• A költségvetési törvényjavaslat egészüljön ki 

– az előző év tényszámaival és a folyó év várható értékeivel 

– a középtávú (hároméves) kiadási keretszámok funkcionális bontásával (oktatás , 
kultúra, stb.) 

– alappályával 

– tartalmi indoklásokkal, hatásbecslésekkel és teljesítmény-információkkal 

• A zárszámadás egészüljön ki az eredeti tervektől való eltérés okainak 
részletes levezetésével 
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A lényeg 
• Az átláthatóság hiánya  

– sérti az állampolgárok jogait 
– tágítja a korrupció lehetőségeit 
– komoly hátrány a nemzetközi tőkebefektetésekért és a donor-pénzekért 

folytatott versenyben 
– növeli  az államadósság finanszírozási költségét 

• Intézményesített átláthatóságra van szükség 
• A magyar költségvetési rendszer átláthatósága gyenge 
• Az utóbbi években meghozott kormányzati intézkedések 

egyértelműen romló tendenciát mutatnak 
• Az átláthatóság nem pénz, hanem politikai akarat kérdése 
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Köszönöm! 
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Kiegészítő diák 

Az itt következő  diák a sajtóbeszélgetésen 
levetített sorozatban az időkorlátok miatt nem 
szerepeltek, de az ott elhangzottakat egészítik ki, 
részletezik. 



Módszertani részletek 
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Definíciók 
• Átláthatóság: az adott ország kormánya mennyire részletes és 

érthető információkat tesz könnyen elérhetővé valamennyi 
polgára számára 

– Nem csak az információ megléte számít, hanem ennek az érthető 
közzététele (például Polgárok Költségvetése) 

• Nyilvánosság bevonása: a kormány milyen lehetőségeket 
biztosít, hogy felmérje a lakosság kívánalmait a közpénzügyi 
kérdésekben 

– Információ, konzultáció, participáció – fejlődési útja a jó kormányzás felé 

– A lakosságot érdekli a költségvetés, vannak kérdései (lásd Civilek a 
költségvetésről) 

• Intézményi ellenőrzés ereje: a költségvetési folyamatot felügyelő 
intézmények (a parlament és a számvevőszék) hatékonysága 
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Hogyan készül az Open Budget Survey? 

(magyarázat a 4. diához) 

1. 149 kérdésből álló kérdőív 

2. A kérdőívet először minden országban független szakértő tölti ki 

3. Az IBP ellenőrzi a választervek belső összhangját és összeveti azokat 
a nyilvánosan elérhető egyéb információkkal 

4. Országonként legalább egy független, anonim szakértő véleményezi 
a választerveket 

5. A nemzeti kormányok véleményezhetik a választerveket  

  (76 kormány - köztük a magyar - megtette) 

1. Vitás kérdésekben az IBP dönt 

2. Az IBP ellenőrzi az országok közti összhangot 

3. A felméréshez kapcsolódó minden adat és vélemény nyilvánosan 
elérhető az interneten 
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Milyen dokumentumokat vesz figyelembe 

az OBI index? 

• Csak „NYILVÁNOSAN ELÉRHETŐ” dokumentumokat vesz 
figyelembe 

– Az interneten bárki számára díjmentesen hozzáférhető kell, hogy legyen 

– Meghatározott határidőn belül kell nyilvánosságra hozni 

– Minden dokumentum az azt előállító szervezetnél kell, hogy elérhető legyen 

• Ha egy dokumentum nyilvánosan nem elérhető, akkor minden 
ahhoz kapcsolódó válasz 0 pont. 

• A válaszok csak 2016. december 31. előtti dokumentumokat vettek 
figyelembe 
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Az Open Budget Index kérdéseinek megoszlása 

• A 149 kérdés közül az átláthatóságra vonatkozó 109 kérdés alkotja 

– 1‐53 (A kormány költségvetési törvényjavaslata) 

– 54‐58 (Költségvetési irányelvek) 

– 59‐ 63 (Elfogadott költségvetés) 

– 64‐67 (Polgárok költségvetése) 

– 68‐75 (Évközi jelentések) 

– 76‐83 (Féléves jelentés) 

– 84‐96 (Zárszámadás) 

– 97‐102 (Számvevőszéki jelentés) 

– 7 kulcsdokumentum nyilvános elérhetősége (Polgárok költségvetése nélkül) 

• Nem tartoznak bele a nyilvánosság részvételére és a felügyeleti 
szervek erejére vonatkozó kérdések 
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Magyar eredmények 
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Világ EU OECD Régió Magyar
Kérdések 

száma

Vizsgált országok száma 115 14 21 13 1

Átláthatóság (OBI Index) 42 67 69 56 46 109

Költségvetési irányelvek 30 57 47 38 0 6

Költségvetési törvényjavaslat 45 73 74 58 46 54

Elfogadott költségvetés 65 89 85 88 72 6

Polgárok költségvetése 27 26 36 20 0 4

Évközi jelentések 48 81 83 67 78 9

Féléves jelentés 20 31 44 15 0 9

Zárszámadás 39 69 71 62 69 14

Számvevőszéki jelentés 42 70 71 71 57 7

Nyilvánosság bevonása 12 17 22 12 11 18

Parlamenti felügyelet 48 67 67 60 50 12

Számvevőszéki felügyelet 63 82 84 81 95 6

A magyar számszaki eredmények 

nemzetközi összehasonlításban 
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Globális eredmények 
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Globális eredmények - 2017 

• A legtöbb ország elégtelen információkat ad csak 

• Az átláthatóság megteremtése nem pénz, hanem csakis politikai 
akarat kérdése 

• Átlagos eredmények 

– Átláthatóság: 42 (2015-ben 45 volt) 

– Részvétel: 12 

– Felügyelet: 53 

• A fő kategóriák közti megoszlás (átláthatóság) 

– 40 pont alatt: 47 ország 

– 41-60 pont: 42 ország 

– 60 pont felett: 26 ország 
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Nagy javulások 

• Gyakran előfordul, hogy egy ország tartósan a 40-60 pontos sávban 
marad, mivel 60 pont fölött már jellemzően a dokumentumok 
tartalmát kell bővíteni 

• 2015 és 2017 között nagy javulást elérő országok például 

– Georgia: 66  82 

– Mexikó: 66  79 

• A középső kategóriában a nagy javulások főbb okai a 2006-2017 
mérések alapján (ld. GYIK 9-es kérdés) 

– Politikai változások 

– Gazdasági válság 

– Korrupciós botrányok 

– Külső nyomás 
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OBI indexek 2017 



Globális 

rangsor 
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Mit tesznek mások az átláthatóságért? 
• Költségvetési irányelvek 

– Egyesült Királyság: a kormány a stratégiai céljai szerint rendezve mutatja be a tervezett 
intézkedéseket (azok indoklásával és költségvetési hatásával együtt), továbbá a költségvetési 
hatásokat összefoglaló táblázatban mutatja be és külön kiemeli a költségvetési egyenleget 
nem érintő tételeket (pl. vagyonértékesítés) 

– Dél-Afrika: a költségvetési irányelvek a középtávú tervezés részét képezi, ezért az 
irányelvekben 3 évre előre meghatározott funkcionális és területi keretszámok közel 
változatlan formában maradnak 

• Féléves jelentés 
– Sri Lanka: a féléves jelentés helyzetjelentést ad a kormány által kitűzött átfogó 

teljesítménymutatókról, listában felsorolja a hatályba lépett változtatásokat és a 
minisztériumok egyedi kereteiből teljesített kiadásokat, továbbá beszámol az állami 
tulajdonú vállalatok helyzetéről (hitelállomány, eredmény, osztalék és szöveges magyarázat) 

– Pápua Új-Guinea: a féléves jelentés bemutatja a főbb kiadási és bevételi tételek trendjeit és 
ezen megállapítások alapján frissíti az év egészére vonatkozó várható teljesülési számokat 

• Költségvetési törvényjavaslat: 
– Egyesült Államok: a törvényjavaslat melléklete több alternatív forgatókönyv szerint vizsgálja 

a kiadások és bevételek érzékenységét, valamint 20 éves időtávon bemutatja a javasolt főbb 
intézkedések hatását a költségvetési egyenlegre és az államadósságra 

– Dél-Afrika: a javaslatban megtalálható funkcionális bontásban az állami vállalatokkal 
konszolidált kiadások táblázata 
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Ezeket javasoltuk 

2013-ban 

 
Javaslataink közül 

megvalósultak: 

A 2014-es költségvetési 

törvényjavaslat tartalmazta az 

alkalmazott HUF/EUR 

árfolyamot, de a 2015-ös és 

2016-os javaslat már nem 

tartalmazta. 

A parlament költségvetési 

bizottsága 2014 őszén tartott 

egy nem hivatalos ülést, ahova 

meghívtak külső szakértőket, 

hogy fejtsék ki véleményüket a 

költségvetési javaslat makro-

fiskális feltételezéseiről, de a 

2016-os költségvetéssel 

kapcsolatban ilyenre már nem 

került sor. 
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ELLENŐRZŐLISTA A KÖLTSÉGVETÉSI ÁTLÁTHATÓSÁG JAVULÁSÁRÓL 2013-BAN 

IGEN NEM Költségvetési irányelvek (vagy ezzel egyenértékű dokumentum) 

  1. Érthetően megfogalmazza a kormány gazdaságpolitikai szándékait és 
azok számszaki hatását a benyújtandó költségvetésre? 

  Féléves jelentés 

  2. Megtörténik-e az aktuális gazdasági helyzet számszaki összevetése 

a kormány által várt pályával? 

  3. Aktualizálja-e a költségvetési tételekre vonatkozó tervszámokat a 
törvény 1. számú mellékletében megtalálható részletezettségben? 

  2012. évi zárszámadás és kapcsolódó dokumentumai 

  
4. Bemutatja-e az eredetileg tervezett makrogazdasági pálya és a 

tényadatok közötti eltérés tartalmi és számszaki magyarázatát? 

  
5. Bemutatja-e az eredetileg tervezett bevételek és kiadások és a 

tényadatok közötti eltérés tartalmi és számszaki magyarázatát? 

  2014. évi költségvetési törvényjavaslat és kapcsolódó dokumentumai 

  6. Megtalálható a makrogazdasági feltevések között külön a 

versenyszektor és az állami szektor foglalkoztatotti létszáma? 

  
7. Megtalálható a makrogazdasági feltevések között a bruttó és a 

nettó átlagbér? 

  
8. Megtalálható a makrogazdasági feltevések között a jegybanki 

alapkamat? 

  
9. Megtalálható a makrogazdasági feltevések között a HUF/EUR 

árfolyam? 

  
10. Tartalmazza a makrogazdasági pálya a feltételezett, de ki nem 

hirdetett intézkedések számszerű makrogazdasági hatását? 

  
11. Bemutatja a gazdaságpolitikai intézkedések számszerű 

költségvetési hatását? 

  12. Összehasonlítható módon bemutatja-e a 2013-as várható (nem 
előirányzat!) részletes bevételi és kiadási tételeket? 

  13. Érthetően és a melléklet számaival összhangban írja le a 

kormány több évre előretekintő gazdaságpolitikáját? 

  Társadalmi részvétel a költségvetési vitában 

  +1. A költségvetési bizottság nyilvános ülésen meghallgat-e 

bármilyen független szervezetet (MNB-n és ÁSZ-on kívül)? 

 


