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1. fejezet: Általános kérdések
Költségvetési irányelvek

Az irányelvekben mutatja be a kormány a következő költségvetési évre tervezett makrogazdasági és
költségvetési politikai terveit, ösztönözve és elősegítve az ezekről szóló vitákat a részletes költségvetési
törvényjavaslat benyújtása előtt. A költségvetési irányelvek jelentik a költségvetés stratégiai tervezési
folyamatának végét, amely eredményeként a kormány bemutatja, hogyan kívánja megvalósítani kitűzött
céljait a rendelkezésre álló forrásokból. Ez egyben megalapozza a költségvetési törvényjavaslat főbb
paramétereit is, mielőtt a részletes, programszintű finanszírozásokról szóló döntések megszületnének. Az
átfogó paraméterek publikálásával a kormány egyben a költségvetési törvényjavaslattal kapcsolatos
várakozásokat is a megfelelő mederbe tudja terelni. A költségvetési irányelvek a középtávú fiskális
tervezéshez is társulhat, amelynek lényege a célkitűzések, a tervezés és a költségvetés végrehajtásának
összekapcsolása több évre előretekintő módon. A legjobb nemzetközi gyakorlatok alapján a költségvetési
irányelveknek tartalmaznia kell: a költségvetési tervben feltételezett makrogazdasági előrejelzést, a főbb
bevételi és kiadási intézkedéseket és prioritásokat, amelyek alapján meghatározzák a költségvetési
törvényjavaslat részletesen lebontott számait, és a bevételek és kiadások több éves előrejelzését.
PBS-1. Melyik költségvetési évre vonatkozik az Open Budget Survey-ben értékelt költésgvetési
irányelvek?
2017
PBS-2. Mikor hozta nyilvánosságra a kormány a költségvetési irányelveket?
a.

A költségvetési év kezdete előtt legalább négy hónappal és a költségvetési törvényjavaslat benyújtása
előtt legalább egy hónappal publikálja a a kormány az irányelveket.
b. A költségvetési év kezdete előtt legalább kettő, de kevesebb, mint négy hónappal és a költségvetési
törvényjavaslat benyújtása előtt legalább egy hónappal publikálja a a kormány az irányelveket.
c. A költségvetési törvényjavaslat benyújtása előtt legalább egy, de kevesebb, mint kettő hónappal
publikálja a a kormány az irányelveket.
d. A kormány nem teszi nyilvánossá az irányelveket vagy kevesebb, mint egy hónappal a
költségvetési törvényjavaslat benyújtása előtt hozza nyilvánosságra.
PBS-3a.

Ha a kormány publikálta az irányelveket, mikor hozta nyilvánosságra azt?

PBS-3b.

Az alábbi szövegdobozban írja le, milyen módon határozta meg a publikálás időpontját.

PBS-4. Ha a kormány nyilvánosságra hozta az irányelveket, mi a dokumentum internetes elérési útja?
PBS-5. Ha a kormány nyilvánosságra hozta az irányelveket, elérhetőek-e számítógép által olvasható
formátumban az irányelvek számszaki adatai?
a.
b.
c.
d.

Igen, minden számszaki adat elérhető számítógép által olvasható formátumban.
Igen, az adatok egy része elérhető számítógép által olvasható formátumban.
Nem.
Nem értelmezhető.

PBS-6a.
Ha az irányelveket nem hozza nyilvánosságra a kormány, ettől függetlenül készülnek-e
irányelvek?
a.

Nyilvánosságra hozta online, de a módszertani szerinti határidőn túl

b. Nyilvánosságra hozta, de kizárólag nyomtatott formában vagy elektronikus, de online nem
elérhető formában
c. Kizárólag belső használatra készül
d. Egyáltalán nem készül
e. Nem értelmezhető (a dokumentum elérhető nyilvánosan)
PBS-6b.
Ha a PBS-6a kérdésre “c” vagy “d” választ jelölt meg, mutassa be, hogyan határozta meg,
hogy a dokumentum kizárólag belső használatra készül vagy egyáltalán nem készül.
Egyéb közzétett dokumentumok (középtávú költségvetési keret, tervezési körirat) határoztuk meg az
irányelvek valószínű létezését.
PBS-7. Ha az irányelveket nyilvánosságra hozta a kormány, írja ide az irányelvek teljes címét.
PBS-8. Létezik-e “polgári” változata az irányelveknek?
a. Igen
b. Nem

Költségvetési törvényjavaslat és kapcsolódó dokumentumai
A költségvetési törvényjavaslat a kormány fő dokumentuma a soron következő költségvetési év
pénzügyeiről. Ez tartalmazza a részletes bevételi, kiadási és adósságadatokat, a makrogazdasági
feltételezéseket, a visszatekintő és több évre előretekintő költségvetési adatokat és az intézkedésekkel
kapcsolatos információkat. A törvényjavaslat az egyik legfontosabb költségvetési dokumentum, mert ez
tartalmazza, hogy a kormány milyen cselekvéseken keresztül kívánja elérni kitűzött céljait. A dokumentum
felépítése országonként változhat, néha egyetlen dokumentum, máshol több dokumentum együttes
gyűjteménye. Fontos, hogy a törvényjavaslat átlátható legyen, mert a javaslatai határozzák meg a
bevételeket (mennyi adót fizetnek az állampolgárok), a kiadásokat (hogyan osztja el a forrásokat a kormány
az állampolgárok között) és az adósságot (a kormány kiadásainak mekkora arányát viselik a jelenlegi vagy a
következő generációk). A jól informált nyilvános és törvényhozói vitához a legjobb nemzetközi gyakorlat
alapján a kormánynak biztosítania kell az adóbevételek, a kiadások és az adósságfelvétel teljeskörű
magyarázatát jóval a törvényjavaslat elfogadása előtt.
EBP-1a.
Melyik költségvetési évre vonatkozik az Open Budget Survey-ben értékelt költségvetési
törvényjavaslat?
2017
EBP-1b.

Mikor nyújtja be a kormány a törvényhozásnak a törvényjavaslatot?

2016. április 26.
EBP-2. Mikor hozza nyilvánosságra a kormány a törvényjavaslatot?
a. Legalább három hónappal a költségvetési év kezdete előtt és a törvényjavaslat elfogadása
előtt
b. Legalább két hónappal, de kevesebb, mint három hónappal a költségvetési év kezdete előtt és a
törvényjavaslat elfogadása előtt
c. Kevesebb mint két hónappal a költségvetési év kezdete előtt, de a törvényjavaslat elfogadása előtt
d. A törvényjavaslatot nem hozzák nyilvánosságra vagy csak az elfogadása után hozzák nyilvánosságra
EBP-3a.
2016. április 26.

Ha a törvényjavaslatot nyilvánosságra hozzák, mikor hozzák nyilvánosságra?

EBP-3b.
Az alábbi szövegdobozban kérjük, írja le, hogyan határozta meg a törvényjavaslat
publikálási dátumát.
A honlapon ellenőriztük a feltöltés dátumát.
EBP-4. Ha a törvényjavaslatot nyilvánosságra hozták, mi a dokumentum internetes elérési útja?
http://www.parlament.hu/irom40/10377/10377.htm
EBP-5. Ha a törvényjavaslatot nyilvánosságra hozták, az abban és a kapcsolódó dokumentumokban
szereplő számszaki adatok elérhetőek-e számítógép által olvasható formátumban?
a.
b.
c.
d.

Igen, minden számszaki adat elérhető számítógép által olvasható formátumban
Igen, a számszaki adatok egy része elérhető számítógép által olvasható formátumban
Nem
Nem értelmezhető

EBP-6a.

Ha a törvényjavaslat nem érhető el nyilvánosan, ettől még elkészül-e?

a. Elkészítik és internetes nyilvánosságra hozzák, de az elfogadható határidőn túl
b. Elkészítik, de csak nyomtatott formátumban teszik közzé vagy elektronikus formátumban, de
az nem érhető el az interneten
c. Csak belső célokra/használatra készül
d. Egyáltalán nem készítik el
e. Nem értelmezhető (a dokumentum nyilvánosan elérhető)
EBP-6b.
Ha az EBP-6a kérdésnél “c” vagy “d” választ jelölt meg, kérjük, írja le, hogyan határozta
meg, hogy a dokumentum csak belső használatra készült vagy egyáltalán nem készült.
EBP-7. Ha a törvényjavaslat elkészül, kérjük, írja ide a törvényjavaslat teljes címét.
T/10377. számú törvényjavaslat Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
EBP-8. Létezik-e “polgári” változata a törvényjavaslatnak?
a. Igen
b. Nem

Elfogadott költségvetés / Költségvetési törvény

Az elfogadott költségvetés (a költségvetés vagy előirányzatok) tipikusan a törvényhozás által, a
költségvetési törvényjavaslat vitáját követően elfogadott dokumetum. Az elfogadott költségvetés
tartalmazza az alappálya adatait a költségvetési évvel kapcsolatos elemzésekhez. Másképpen fogalmazva, ez
a kiindulópont a költségvetési végrehajtási szakaszának ellenőrzése során. Néhány országban az elfogadott
költségvetés lényegesen különbözik a költségvetési javaslattól, ezért fontos, hogy a két dokumentum
tartalmát egyedileg vizsgáljuk. Az elfogadott költségvetés annál fontosabb, minél nagyobb mértékben eltér
a költségvetési javaslattól. Az elfogadott költségvetés a kormány javaslata és a törvényhozás által törvénybe
iktatott eltérések összehasonlítására is módot ad.
EB-1a. Melyik költségvetési évre vonatkozik az OBS-ben vizsgált elfogadott költségvetés?
2017
EBP-1b.
2016. június 13.

Mikor hagyta jóvá (fogadta el) a törvényhozás a költségvetést?

EB-2. Mikor hozták nyilvánosságra az elfogadott költségvetést?
a.
b.
c.
d.

Legfeljebb két héttel a költségvetés elfogadását követően
Kettő-hat héten belül a költségvetés elfogadása után
Több mint hat héttel, de kevesebb, mint három hónappal a költségvetés elfogadása után
Az elfogadott költségvetést nem hozzák nyilvánosságra vagy az elfogadást követően több,
mint három hónappal hozzák nyilvánosságra

EB-3a. Ha az elfogadott költségvetést nyilvánosságra hozzák, mi a publikálás dátuma?
2016. június 24.
EB-3b. Az alábbi szövegdobozban írja le, hogyan határozta meg az elfogadott költségvetés publikálásának
dátumát!
A Magyar Közlöny megjelenési dátuma jelenti a közzététel időpontját.
EB-4. Ha az elfogadott költségvetést nyilvánosságra hozták, mi a dokumentum internetes elérési útja
(URL)?
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16091.pdf
EB-5. Ha az elfogadott költségvetést nyilvánosságra hozták, a dokumentumban szereplő számszaki
adatok elérhetőek-e számítógép által olvasható formátumban?
a.
b.
c.
d.

Igen, minden adat elérhető számítógép által olvasható formátumban
Igen, az adatok egy része elérhető számítógép által olvasható formátumban
Nem
Nem értelmezhető

EB-6a. Ha az elfogadott költségvetés nem érhető el nyilvánosan, elkészült-e a dokumentum?
a. Elkészült és nyilvánosan közzétették az interneten, de a megadott határidőn túl
b. Elkészült és nyilvánosan közzétették, de kizárólag nyomtatott formátumban vagy elektronikus
formátumban, ami az interneten nem érhető el
c. Kizárólag belső használatra készült
d. Egyáltalán nem készült el
e. Nem értelmezhető (a dokumentum nyilvánosan elérhető)
EB-6b. Ha az EB-6a kérdésben a “c” vagy “d” választ jelölte meg, kérjük, írja le, hogyan határozta meg,
hogy a dokumentum kizárólag belső használatra készült vagy egyáltalán nem készült.
EB-7. Ha az elfogadott költségvetést elkészítették, kérjük, írja le a dokumentum teljes címét.
2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
EB-8. Készült-e “polgári” változata az elfogadott költségvetésnek?
a. Igen
b. Nem

Polgárok Költségvetése
A “Polgárok Költségvetése” egy szakkifejezésektől mentes bemutatása a költségvetési dokumentumnak.
Számos megjelenési formája lehet, de szembeötlő tulajdonsága, hogy a lakosság minél nagyobb hányadát
elérje és a közölt információkat velül megértesse. A készítése során fontos szempont, hogy a legfontosabb
közpénzügyi információkat közvetítse a széles közönségnek. Tipikusan egyszerű nyelvezetet használ és az
információk megértését ábrákkal, vizualizációval segíti a nem szakmai olvasók számára. Leggyakoribb a
költségvetési javaslat és az elfogadott költségvetés “polgári” változata, de ajánlott valamennyi költségvetési
dokumentum
sokak számára
érthető
változata.
Bővebben,
illetve további
példák:
http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/citizens-budgets/.
CB-1. Melyik költségvetési évre vonatkozik az Open Budget Survey-ben értékelt “Polgárok
Költségvetése”?
2017
CB-2a. Az előző kérdésben jelzett költségvetési évre vonatkozóan, elérhető-e nyilvánosan a “polgári”
változat?
a. Elkészült a dokumentum és nyilvánosan elérhető az interneten, de határidőn túl tették közzé
b. Elkészült a dokumentum, de kizárólag nyomtatott formában vagy interneten nem elérhető
elektronikus formában tették közzé
c. Kizárólag belső használatra készült a dokumentum
d. Egyáltalán nem készült dokumentum
e. Nem értelmezhető (a dokumentum nyilvánosan elérhető)
CB-2b. Ha a CB-2a kérdésre “c” vagy “d” választ jelölt meg, kérjük írja le, hogyan határozta meg, hogy a
“polgári” változat csak belső használatra készült vagy egyáltalán nem készült.
Feltételeztük, hogy nincs értelme kizárólag belső használatra készíteni ilyen dokumentumot.
CB-3a. Ha a “polgári” változat nyilvánosan elérhető, mi a dokumentum publikálási dátuma?
CB-3b. Az alábbi szövegdobozban kérjük, írja le, hogyan határozta meg a “polgári” változat közzétételi
dátumát.
CB-4. Ha a “polgári” változatot közzétették, mi a dokumentum internetes elérési útja?
CB-5. Ha készült “polgári” változat, kérjük, írja le a dokumentum teljes címét.
CB-6. Ha készült “polgári” változat, kérjük íra le, hogy melyik költségvetési dokumentumra vonatkozik.

Évközi jelentés
Az évközi jelentéseket az év során, a költségvetés végrehajtásával együtt publikálják a kormányok. Céljuk,
hogy bemutassák a kormány előrehaladását a költségvetés végrehajtásában. Tipikusan az aktuális
kiadásokat intézményi (minisztériumok, hivatalok vagy ügynökségek) szinten mutatják be, hogy biztosítsák
a kiadások elszámoltathatóságát. Néhány országban az intézmények egyedileg teszik közzé jelentéseiket,
míg más országokban egyetlen, konszolidált jelentés készül, amit jellemzően a Kincstár készít el.
IYRs-1.

Melyik költségvetési évre vonatkoznak az Open Budget Survey-ben értékelt évközi
jelentések?
FY 2016
IYRs-2.

Mikor hozták nyilvánosságra az évközi jelentéseket?
a.
b.
c.
d.

Minden hónapban a tárgyidőszak végéhez képest egy hónapon belül
Minden negyedévben, a tárgyidőszak végéhez képest egy hónapon belül
Minden negyedévben, a tárgyidőszakhoz képest három hónapon belül
Az évközi jelentéseket nem hozzák nyilvánosságra, vagy három hónapon túl hozzák
nyilvánosságra

IYRs-3a.
Ha az évközi jelentéseket nyilvánosságra hozták, mik a dokumentumok publikálási
dátumai?
2016. augusztusinak: 2016. szeptember 21.;
2016. júliusinak: 2016. augusztus 22.
2016. júniusinak: 2016. július 21.
2016. májusinak: 2016. június 21.
2016. áprilisinak: 2016. május 19.
2016. márciusinak: 2016. április 21.
2016. febuárinak: 2016. március 21.
IYRs-3b.
Az alábbi szövegdobozba, kérjük, írja le, hogyan határozta meg az évközi jelentések
közzétételi dátumát.
A Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján megjelent közlemény dátumát használtuk.
IYRs-4. Ha az évközi jelentéseket nyilvánosságra hozták, mi a dokumentumok internetes elérési útja?
2016.
augusztus:
http://www.kormany.hu/download/7/d2/d0000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf
2016.
július:
http://www.kormany.hu/download/7/59/c0000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az
%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9
2016.
június:
http://www.kormany.hu/download/0/75/c0000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az
%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9
2016.
május:
http://www.kormany.hu/download/5/7f/b0000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%
20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9
2016.
április:
http://www.kormany.hu/download/9/36/b0000/%C3%9Ajmonitoring_aprvege20160512b%C3
%A1.pdf
2016.
március:
http://www.kormany.hu/download/8/6f/a0000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf
2016.
február:
http://www.kormany.hu/download/1/67/a0000/%C3%9Ajmonitoring__febrvege%202016ar.p
df

IYRs-5.

Ha az évközi jelentéseket nyilvánosságra hozták, a jelentésekben szereplő számszaki
adatok elérhetőek-e számítógép által olvasható formátumban?
a.
b.
c.
d.

IYRs-6a.
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, minden számszaki adat elérhető számítógép által olvasható formátumban
Igen, a számszaki adatok egy része elérhető számítógép által olvasható formátumban
Nem
Nem értelmezhető
Ha az évközi jelentéseket nem hozták nyilvánosságra, elkészítik-e egyáltalán?
Elkészítették, de túl későn tették közzé az interneten (az elfogadható határidőn túl tették
közzé)
Elkészítették, de kizárólag nyomtatott formátumban vagy interneten nem elérhető
elektronikus formátumban
Kizárólag belső célokra/használatra készítették el
Egyáltalán nem készítették el
Nem értelmezhető (a dokumentum nyilvánosan elérhető)

IYRs-6b.
Ha az IYR-6a kérdésnél “c” vagy “d” választ jelölt meg, kérjük, írja le, hogyan határozta
meg, hogy a dokumentum kizárólag belső használatra készült vagy egyáltalán nem készült el.
IYRs-7.

Ha az évközi jelentéseket elkészítették, kérjük, írja le a dokumentumok teljes címét.

Tájékoztató az államháztartás központi alrendszerének 2016. augusztus végi helyzetéről
Tájékoztató az államháztartás központi alrendszerének 2016. július végi helyzetéről
Tájékoztató az államháztartás központi alrendszerének 2016. június végi helyzetéről
Tájékoztató az államháztartás központi alrendszerének 2016. május végi helyzetéről
Tájékoztató az államháztartás központi alrendszerének 2016. április végi helyzetéről
Tájékoztató az államháztartás központi alrendszerének 2016. március végi helyzetéről
Tájékoztató az államháztartás központi alrendszerének 2016. február végi helyzetéről
IYRs-8.

Készült-e “polgári” változat az évközi jelentésekből?
a. Igen
b. Nem

Féléves jelentés
A féléves jelentés részletes magyarázatot és információkat tartalmaz a költségvetés helyzetéről a
költségvetési év első hat hónapjáról.
Annak érdekében, hogy a programokat hatékonyan tudják végrehajtani és azonosíthatóak legyenek a
felmerülő problémák, a kormánynak készítenie kell egy átfogó évközi jelentést a költségvetés
végrehajtásáról a költségvetési év első hat hónapjáról. Ennek az áttekintésnek tartalmaznia kell a gazdasági
helyzet leírását a a kezdeti makrogazdasági feltételezésekhez viszonyítva, és frissítenie kell a gazdasági
előrejelzést az év hátralévő részére. A féléves jelentésnek ugyancsak frissítenie kell a kiadások, bevételek és
az adósságállományra vonatkozó várható értékeket az elérhető tényadatok tükrében. A féléves jelentés
frissített előirányzatainak a gazdasági és technikai változtatások mellett az új intézkedések hatásait is
tartalmaznia kell, beleértve az intézmények közötti átcsoportosításokat és az előirányzatok módosításainak
teljeskörű magyarázatát. Az előirányzatok frissítése mellett az év egészésre vonatkozó várható teljesülést is
tartalmaznia kell a kiadások, bevételek előirányzataira és az államadósság állományára. Szintén azonosítania
kell a felmerülő problémákat, (mint az infláció miatt megnövekedett költségek) és a felmerülő problémákra
megfelelő intézkedéseket kell javasolnia. A féléves jelentés nyilvánosságra hozatalának célja az
elszámoltathatóság erősítése és a hiteles közpénzkezelés megerősítése.
Fontos különbséget tenni a féléves jelentés és a hatodik hónapra vonatkozó évközi jelentés között. A
hatodik hónapra vonatkozó évközi jelentés nem helyettesítheti a féléves jelentést. Az évközi jelentés
tipikusan a tárgyidőszakig teljesült bevételeket és kiadásokat mutatja, de nem tartalmazza, hogy a trendjeik
hogyan viszonyulnak az éves várható értékhez és az eredeti előirányzathoz, ahogy a költségvetés
végrehajtásáról szóló részletes elemzést sem tartalmazza. Ezek tipikusan a féléves jelentés kötelező
tartalmát jelentik.
MYR-1.Melyik költségvetési évre vonatkozik az Open Budget Survey-ben értékelt féléves jelentés?
2016
MYR-2.
a.
b.
c.
d.

Mikor hozták nyilvánosságra a féléves jelentést?
Hat héten belül a félév elteltét követően
Kilenc vagy kevesebb, de több, mint hat héten belül a félév elteltét követően
Több, mint kilenc héttel, de kevesebb, mint három hónappal a félév elteltét követően
A féléves jelentést nem teszik közzé vagy több, mint három hónappal a félév elteltét
követően teszik közzé

MYR-3a.

Ha a féléves jelentést nyilvánosságra hozták, mi a dokumentum közzétételi dátuma?

MYR-3b.

Az alábbi dobozban kérjük, írja le a féléves jelentés közzétételi dátumát.

MYR-4.

Ha a féléves jelentést nyilvánosságra hozták, mi a dokumentum internetes elérési útja?

MYR-5.
Ha a féléves jelentést nyilvánosságra hozták, a dokumentumban szereplő számszaki
adatok elérhetőek-e számítógép által olvasható formátumban?
a.
b.
c.
d.
MYR-6a.

Igen, minden számszaki adat elérhető számítógép által olvasható formátumban
Igen, az adatok egy része elérhető számítógép által olvasható formátumban
Nem
Nem értelmezhető
Ha a féléves jelentést nem hozták nyilvánosságra, elkészítették-e?

a.
b.
c.
d.
e.

Elkészült és az interneten közzétették, de túl későn (az elfogadható határidő után hozták
nyilvánosságra)
Elkészítették, de kizárólag nyomtatott formátumban vagy az interneten nem elérhető
elektronikus formátumban hozták nyilvánosságra
Kizárólag belső használatra/célra készült
Egyáltalán nem készült
Nem értelmezhető (a dokumentum nyilvánosan elérhető)

MYR-6b.
Ha az MYR-6a kérdésre “c” vagy “d” választ jelölt meg, kérjük, írja le, hogyan határozta
meg, hogy a dokumentumot kizárólag belső használatra készítették vagy egyáltalán nem
készítették el.
Az egyéb költségvetési dokumentumokban található információkból (például az Állami Számvevőszék
féléves jelentése) valószínűsítettük, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium vizsgálja az előirányzatok
alakulásának folyamatát és készít összefoglalókat erről.
MYR-7.

Ha a féléves jelentést elkészítették, kérjük, írja le a dokumentum teljes címét.

MYR-8.

Készült-e “polgári” változat a féléves jelentésből?

a. Igen
b. Nem

Éves jelentés (YER)
Az elszámoltathatóság kulcsdokumentuma a kormány által készített éves jelentés, amely részletesen
beszámol a kormány pénzügyi tevékenységéről és a költségvetés végrehajtásának teljesítményéről,
hatékonyságáról. Számos országban a kormány egy éves jelentést tesz közzé, amely konszolidáltan,
egybegyűjtve tartalmazza a bevételek beszedésére, az adósságra és az intézmények kiadásaira vonatkozó
információkat. Más országokban az intézmények egyedileg teszik közzé saját éves jelentésüket. Ehhez
hasonlóan az éves jelentés lehet önálló dokumentum vagy más nagyobb dokumentum részét (mint például
a költségvetési javaslatét) képezheti. A jelentés formája kevésbé fontos, mint a tartalma. A jelentésnek ki
kell térnie a költségvetés minden jelentős előirányzatára, érdemi és tartalmi magyarázatot kell adnia az
eredeti előirányzat (ahogy a törvényhozás jóváhagyta az évre) és a teljesülés tényadata közötti eltérésre a
bevételek, kiadások, adósságadatok és a makrogazdasági előrejelzés vonatkozásában. Ugyanezen jelentés
tartalmazhatja a nem pénzügyi teljesítményinformációkat és egyéb fontos intézkedéseket. Szintén ebben a
dokumentumban szokás megjelentetni a pénzügyi beszámolót.
YER-1. Melyik költségvetési évre vonatkozik az Open Budget Survey-ben értékelt éves jelentés?
2015
YER-2. Mikor hozták nyilvánosságra az éves jelentést?
a.
b.
c.
d.
YER-3a.

Legfeljebb hat hónappal a tárgyév végét követően
Legfeljebb kilenc, de több, mint hat hónappal a tárgyév végét követően
Legfeljebb 12, de több, mint kilenc hónappal a tárgyév végét követően
Az éves jelentést nem teszik közzé vagy a tárgyév végét követően több, mint 12 hónappal
teszik közzé
Ha az éves jelentést nyilvánosságra hozták, mi a dokumentum publikálási dátuma?

2016. szeptember 30.
YER-3b.
Az alábbi szövegdobozban, kérjük, írja le, hogyan határozta meg az éves jelentés
publikálási dátumát.
Az Országgyűlés honlapjának feltöltési dátumát ellenőriztük.
YER-4. Ha az éves jelentést nyilvánosságra hozták, mi a dokumentum internetes elérési útja?
http://www.parlament.hu/irom40/12284/12284.htm
YER-5. Ha az éves jelentést nyilvánosságra hozták, a dokumentumban található számszaki adatok
elérhetőek-e számítógép által olvasható formátumban?
a.
b.
c.
d.
YER-6a.
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, minden számszaki adat elérhető számítógép által olvasható formátumban
Igen, a számszaki adatok egy része elérhető számítógép által olvasható formátumban
Nem
Nem értelmezhető
Ha az éves jelentés nem érhető el nyilvánosan, elkészítették-e a dokumentumot?
Elkészítették és az interneten közzétették, de a túl későn (az elfogadható határidőn túl tették
közzé)
Elkészítették és közzétették, de kizárólag nyomtatott formában vagy az interneten nem
elérhető elektronikus formában
Kizárólag belső használatra/célra készült
Egyáltalán nem készítették el
Nem értelmezhető (a dokumentum nyilvánosan elérhető)

YER-6b.
Ha a YER-6a kérdésnél “c” vagy “d” választ jelölt meg, kérjük, írja le, hogyan határozta
meg, hogy a dokumentumot csak belső használatra készítették vagy egyáltalán nem készítették el.
YER-7. Ha az éves jelentést elkészítették, kérjük, írja le a dokumentum teljes címét.
T/12284. számú törvényjavaslat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény végrehajtásáról
YER-8. Készült-e “polgári” változat az éves jelentésből?
a. Igen
b. Nem

Számvevőszéki jelentés (AR)
A költségvetési év lezárultával az ország állami számvevőszéke éves ellenőrzést hajt végre a pénzügyi
számlákon. Az ellenőrzési jelentés a számvevőszék által lefolytatott ellenőrzés eredményeiról szóló
dokumentum, amelyben értékeli a kormány pénzügyi menedzsmentjének és könyvelésének törvényességét
és szabályosságát. Az állami számvevőszéknek kiemelt szerepe van abban, hogy a kormány
elszámoltatható legyen a törvényhozás és a nyilvánosság felé. A végrehajtó hatalom közpénzek
kezelésének felügyelői szerepében a számvevőszék pénzügyi, megfelelőségi és/vagy teljesítmény
ellenőrzéseket végez számos országban.
Az ellenőrzési alapelvekről szóló limai deklaráció megállapítja, hogy a számvevőszék éves ellenőrzési
jelentését a nyilvánosság számára közzé kell tenni. Az OECD legjobb gyakorlatai szerint a
számvevőszéknek az ellenőrzést a költségvetési év lezárultát követő hat hónapon belül nyilvánosságra kell
hoznia az intézményekről (minisztériumok, igazgatóságok vagy ügynökségek) szóló jelentését.
AR-1. Melyik költségvetési évre vonatkozik az Open Budget Survey felmérésben értékelt ellenőrzési
jelentés?
2015
AR-2. Mikor hozták nyilvánosságra az ellenőrzési jelentést?
a.
b.
c.
d.

Legfeljebb hat hónappal a költségvetési év végét követően
Legfeljebb 12 hónappal, de több, mint 6 hónappal a költségvetési év végét követően
12 hónapnál több, de legfeljebb 18 hónappal a költségvetési év végét követően
Nem teszik közzé vagy a költségvetési év végét követő 18 hónapnál később teszik közzé

AR-3a. Ha az ellenőrzési jelentést nyilvánosságra hozták, mi a dokumentum publikálási dátuma?
2016. szemptember 30.
AR-3b. Az alábbi szövegmezőben, kérjük, írja le, hogyan határozta meg az ellenőrzési jelentés publikálási
dátumát.
Az Országgyűlés és az Állami Számvevőszék honlapján ellenőriztük a megjelenési dátumokat.
AR-4. Ha az ellenőrzési jelentést nyilvánosságra hozták, mi a dokumentum internetes elérési útja?
https://www.asz.hu/storage/files/files/%C3%96sszes%20jelent%C3%A9s/2016/16163.pdf?ctid=268
AR-5. Ha az ellenőrzési jelentést nyilvánosságra hozták, az abban szereplő számszaki adatok elérhetőeke számítógép által olvasható formátumban?
a.
b.
c.
d.

Igen, minden számszaki adat elérhető számítógép által olvasható formátumban
Igen, az adatok egy része elérhető számítógép által olvasható formátumban
Nem
Nem értelmezhető

AR-6a. Ha az ellenőrzési jelentést nem hozták nyilvánosságra, ettől még elkészítették-e?
a. Elkészítették és közzétették, de túl későn (az elfogadható határidőn túl)
b. Elkészítették, de kizárólag nyomtatott formában vagy interneten nem elérhető elektronikus
formában tették közzé
c. Kizárólag belső használatra/célra készítették
d. Nem készítették el
e. Nem értelmezhető (a dokumentum nyilvánosan elérhető

AR-6b. Ha az AR-6a kérdésre “c” vagy “d” választ jelölt meg, kérjük, írja le, hogyan határozta meg, hogy
a dokumentumot csak belső használatra készítették vagy egyáltalán nem készítették el.
AR-7. Ha az ellenőrzési jelentést elkészítették, írja le a dokumentum teljes címét.
Jelentés Magyarország 2015. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről
AR-8. Készült-e “polgári” változat az ellenőrzési jelentésből?
a. Igen
b. Nem

Általános kérdések
A következő kérdések a költségvetési átláthatósághoz és az állampolgárok költségvetési és nem
költségvetési információkhoz történő hozzáféréséhez kapcsolódó kormányzati gyakorlatokról és
törvényekről szólnak.
GQ-1a. Létezik-e egy vagy több honlap vagy webportál a kormányzati költségvetési információk
terjesztésére? Amennyiben igen, kérjük, írja le a szükséges elérhetőségeket a megjegyzések
mezőben.
a. Igen
b. Nem
GQ-1b. A felsorolt honlapokon, portálokon elérhető az aktuális költségvetési év bevételi és kiadási
adatsora összegzett fájlban (vagy fájlgyűjteményben)? Amennyiben igen, kérjük, írja le ezek
elérhetőségét
a
megjegyzések
mezőben.
a. Igen
b. Nem
GQ-1c. A felsorolt honlapokon, portálokon elérhetőek-e a konszolidált bevételi és kiadási adatok több
évre vonatkozóan összehasonlítható szerkezetben? Amennyiben igen, kérjük, írja le ezek
elérhetőségét
a
megjegyzések
mezőben.
a. Igen
b. Nem
GQ-1d. A felsorolt honlapokon, portálokon található-e az adatokhoz való hozzáférést, azok elemzését
megkönnyító infografika, vizualizáció vagy egyéb eszköz? Amennyiben igen, kérjük, a
megjegyzések
mezőben
írja
le
ezek
elérhetőségét
és
részleteit.
a. Igen
b. Nem
GQ-2. Léteznek-e törvények az államháztartás irényelveiről és/vagy ellenőrzéséről? Amennyiben igen,
kérjük, írja le ezek részleteit és elérhetőségét a megjegyzések mezőben, továbbá hogy
,tartalmaznak-e, és ha igen, hol, előírásokat a költségvetési átláthatóságról és/vagy részvételről.
a. Igen
b. Nem
GQ-3. Léteznek-e törvények az (1) információhoz való hozzáférésről, (2) a kormányzati átláthatóságról,
vagy (3) az állampolgárok részvételéről? Amennyiben igen, kérjük, írja le a megjegyzések mezőben
ezen törvények elérhetőségét és részleteit, hogy melyik pontban tartalmazzák az átláthatóságról
és/vagy állampolgári részvételről szóló szabályokat.
a. Igen
b. Nem

2. fejezet: A költségvetési javaslat teljeskörűsége
Bevezetés
Az Open Budget kérdőív első kérdéscsoportja a törvényhozásnak megfontolásra benyújtott költségvetési javaslatban közzétett információkat és azok
bemutatási módját vizsgálja meg. Általában a költségvetési javaslat nagyobb figyelmet kap – mind a törvényhozástól, médiában, a lakosság részéről – a
többi, kormány által rendszeresen közzétett költségvetési dokumentumhoz képest. Ez a megkülönböztetett figyelem elengedhetetlenné teszi, hogy a
javaslat és annak kapcsolódó dokumetumai széles körben elérhetőek legyenek, egyértelmű és teljeskörű információt tartalmazzanak.
A költségvetési javaslat az egyik legfontosabb dokumentum, amelyet évente közzétesznek egy országban, mert a költségvetésen keresztül fordítja át a
kormány a politikai céljait cselekvési tervvé. A költségvetési javaslat szerkezete országonként változik, néha egyetlen dokumentum, néha több
dokumentum gyűjteménye. A költségvetési javaslat átláthatósága azért fontos, mert az ebben foglalt javaslatok határozzák meg a bevételeket (mennyi
adót kell fizetniük a lakosoknak), a kiadásokat (hogyan osztja el a kormány az erőforrásokat a lakosok között) és az adósságállományt (a kormányzat
hogyan osztja el a terheket a jelenlegi és a jövő generációi között). Ahhoz, hogy jól informált és tartalmi vita lehessen a lakosok és a törvényhozás
köreiben, a legjobb gyakorlat alapján szükséges az adózás, a kiadási és hitelfelvételi tervek kormányzati bemutatása jóval a javaslat elfogadása előtt. A
kérdőív ezen fejezete a költségvetési javaslat tartalmát értékeli.
A kiadások három típusú besorolását különböztetjük meg. Mindegyik besorolásnak más előnyei vannak és más kérdésre válaszol:
 Irányítási egységek  ki költi el a pénzt
 Funkcionális besorolás  milyen célra költik el a pénzt
 Közgazdasági besorolás  mire költik el a pénzt
(KFIB megjegyzés: a különböző besorolások ugyanazt a kiadást mutatják, csak a szempont változik meg. Minden besorolás szerint a teljes összeg
megegyezik.)
Az irányítási egységek (adminisztratív) besorolása általában minden országban egyedi, de a kormányzati költségvetések funkcionális és közgazdasági
besorolását nemzetközi intézmények fejlesztették és egységesítették. Az országok közötti összehasonlításokat megkönnyíti ezen nemzetközi
szabványoknak történő megfelelés.
A kiadások besorolására vonatkozó kérdések ismétlődnek a kérdőívben, ahogy a különböző költségvetési dokumentumokat vizsgálja. Fontos, hogy a
költségvetési adatok összehasonlítható módon legyenek elérhetőek a költségvetési folyamat különböző fázisaiban, hogy elősegítse az átláthatóságot és az
elszámoltathatóságot.
1. Tartalmazza-e a törvényjavaslat vagy valamely kapcsolódó dokumentum a kiadási előirányzatokat irányítási egységek (minisztériumok, intézmények,
ügynökségek, hivatalok) szerinti bontásban?
a. Igen, minden kiadási előirányzat irányítási egységre lebontva szerepel.
b. Igen, a kiadási előirányzatok legalább kétharmada, de nem az összes, irányítási egységre lebontva szerepel.

c. Igen, a kiadási előirányzatok kevesebb, mint kétharmada irányítási egységre lebontva szerepel.
d. A kiadási előirányzatok nem szerepelnek irányítási egység szerinti bontásban.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
2. A költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentuma tartalmazza-e a kiadási előirányzatokat funkcionális bontásban?
a. Igen, a kiadási előirányzatok szerepelnek funkcionális bontásban.
b. Nem, a kiadási előirányzatok nem szerepelnek funkcionális bontásban.
c. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
3. 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. Igen, a funkcionális bontás összhangban van a nemzetközi szabványokkal.
b. Nem, a funkcionális bontás nincs összhangban a nemzetközi szabványokkal, vagy a kiadási előirányzatok nem szerepelnek funkcionális bontásban.
c. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
4. A költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentuma tartalmazza-e a tárgyévi kiadási előirányzatokat közgazdasági bontásban?
a. Igen, a kiadási előirányzatok közgazdasági szerepelnek bontásban.
b. Nem, a kiadási előirányzatok nem szerepelnek közgazdasági bontásban.
c. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
5. 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. Igen, a közgazdasági bontás összhangban van a nemzetközi szabványokkal.
b. Nem, a közgazdasági bontás nincs összhangban a nemzetközi szabványokkal, vagy a kiadási előirányzatok nem szerepelnek
közgazdasági bontásban.
c. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
6. A költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentum tartalmazza-e az egyedi programokra vonatkozó kiadási előirányzatokat a
tárgyévre vonatkozóan?
a. Igen, a kiadások egésze megtalálható programokra lebontva.
b. Igen, a kiadások legalább kétharmada -de nem az összes- megtalálható programokra lebontva.
c. Igen, a kiadások kevesebb, mint kétharmada megtalálható programokra lebontva.

d. Nem, a kiadások nem szerepelnek program szerinti bontásban.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
A tárgyévre vonatkozó költségvetési döntések az utána következő évek költségvetésére is hatással lehetnek. Hasznos tehát a kiadásokat és bevételeket
több évre előre megtervezni, figyelemmel arra, hogy az előirányzatok felülvizsgálatra szorulhatnak a körülmények változása esetén. Az eljárást néhány
országban középtávú költségvetési keretnek (Medium Term Expenditure Framework, MTEF) nevezik, amelynek a három éves periódusa – azaz a
tárgyév és a következő két év – általában megfelelő időhorizont a költségvetési tervezés számára.
7. 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.
b.
c.
d.
e.

Igen, a több évre előretekintő kiadási előirányzatok mindhárom bontásban (intézményi, közgazdasági vagy funkcionális bontásban) megtalálhatóak.
Igen, de a három közül csak két bontásban találhatóak meg a kiadási előirányzatok több éves előrejelzései.
Igen, de a három közül csak egy bontásban találhatóak meg a kiadási előirányzatok több éves előrejelzései.
Nem, a kiadási előirányzatok több éves előrejelzései egyik bontásban sem találhatóak meg.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

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

Igen, a kiadások egészének több éves előrejelzése megtalálható programokra lebontva.
Igen, a kiadások legalább kétharmadának - de nem az összesnek- több éves előrejelzése megtalálható programokra lebontva.
Igen, de a kiadások kevesebb, mint kétharmadának több éves előrejelzése található meg programokra lebontva.
Nem, a kiadások több éves előrejelzése nem szerepel programok szerinti bontásban.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

A bevételeket általában két fő csoportra oszhatjuk: “adó” és “nem adó” bevételek. Az adók az állam kényszerítő hatalmából eredő kötelező befizetések.
Az adóbevételek legnagyobb forrásai a személyi és vállalati jövedelmek adója, valamint az áruk és szolgáltatások forgalmára kivetett adó, mint az ÁFA. A
nem adó jellegű bevételek sokkal különfélébbek, a nemzetközi intézményektől és külföldi kormányoktól kapott támogatásoktól a kormány által nyújtott
javak és szolgáltatások értékesítéséig terjed. Fontos kiemelni, hogy néhány bevételi tétel, mint például a társadalombiztosítási alapokba fizetett
hozzájárulás, mindkét kategóriába tartozhat a befizetés tartalmától függően. Amennyiben a különböző bevételi tételek eltérő jellemzőkkel rendelkeznek,
mint például, hogy ki viseli az adóterhet, a gazdasági helyzet hogyan hat az adóbeszedésre, különösen hasznos, ha a bevételi előirányzatoknak részletes,
egyedi források szerinti bontása is megtalálható a dokumentumban.
További
információk
találhatóak
a
GFS
2001-es
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/app4.pdf).

kézikönyvében,

különösen

a

4-es

függelékben

(angolul):

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

Igen, az adóbevételek egyes forrásai a teljes adóbevételre különállóan megtalálhatóak.
Igen, az adóbevételek egyes forrásai az adóbevételek legalább kétharmadára, de nem a teljes összegre különállóan megtalálhatóak.
Igen, de az adóbevételek egyes forrásai csak az adóbevételek kevesebb, mint kétharmadára találhatóak meg különállóan.
Nem, az adóbevételek egyes forrásai nincsenek feltüntetve.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

10. A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban egyedileg azonosíthatóak-e a nem adójellegű bevételek (például díjak,
tulajdonosi jövedelem, szolgáltatások költségtérítése) a tárgyévre vonatkozóan?
a. Igen, a nem adójellegű bevételek egyes forrásai a teljes adóbevételre különállóan megtalálhatóak.
b. Igen, a nem adójellegű bevételek egyes forrásai a nem adójellegű bevételek legalább kétharmadára, de nem a teljes bevételre
különállóan megtalálhatóak.
c. Igen, de a nem adójellegű bevételek egyes forrásai csak a nem adójellegű bevételek kevesebb, mint kétharmadára különállóan megtalálhatóak.
d. Nem, a nem adójellegű bevételek egyes forrásai nincsenek feltüntetve.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
11. 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. Igen, a bevételekre vonatkozó több éves előrejelzések kategóriákra bontva megtalálhatóak.
b. Nem, a bevételekre vonatkozó több éves előrejelzések nem találhatóak meg kategóriákra bontva.
c. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
12. Tartalmazza-e a költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentuma a bevételi előirányzatok több éves előrejelzését egyedi bevételi
források szerint megbontva?
a. Igen, bevételek egészének több éves előrejelzése megtalálható egyedi bevételi forrásokra lebontva.
b. Igen, a bevételek legalább kétharmadának, de nem a teljes bevétel több éves előrejelzése megtalálható egyedi bevételi forrásokra
lebontva.
c. Igen, de csak a bevételek kevesebb, mint kétharmadának több éves előrejelzése található meg egyedi bevételi forrásokra lebontva.
d. Nem, nem található meg a bevételek több éves előrejelzése egyedi bevételi forrásokra lebontva.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

13. 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.
b.
c.
d.
e.

Igen, az állami hitelfelvételhez és adóssághoz kapcsolódó mindhárom adat megtalálható.
Igen, de az állami hitelfelvételhez és adóssághoz kapcsolódó három adatból csak kettő található meg.
Igen, de az állami hitelfelvételhez és adóssághoz kapcsolódó három adatból csak egy található meg.
Nem, az állami hitelfelvételhez és adóssághoz kapcsolódó három adatból egyik sem található meg.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

Az adósság a kormány által, különböző módokon kölcsönvett pénzek összege. A kormány kölcsönvehet a lakosságtól, belföldi bankoktól, vállalatoktól
(belföldi adósság), vagy külföldi hitelezőktől (külföldi adósság). A külföldi adósságot tipikusan kereskedelmi bankok, más kormányok vagy nemzetközi
pénzügyi intézmények (Világbank, IMF) felé fennálló tartozások jelentik.
A nettó új hitelfelvétel az új adósság összege, ami a tárgyévben a bevételeket meghaladó kiadások finanszírozásához szükséges. A nettó új hitelfelvétel
hozzáadódik a felhalmozott adóssághoz. Nem egyezik meg a bruttó hitelfelvétellel, amelybe azok a hitelfelvételek is beletartoznak, amelyek a tárgyév
során lejáró adósságelemek visszafizetéséhez szükségesek. A megújított (vagy továbbgörgetett) hitel nem adódik hozzá a teljes felhalmozott adóssághoz.
(KFIB megjegyzés: a hitelfelvétel szót adósság keletkezéseként kell érteni, tehát a hiteleken túl beletartozik például az államkötvények, diszkont
kincstárjegyek kibocsátása is.)
Az adósság kamatkiadásai (vagy az adósságszolgálati költség) tipikusan rendszeres időközönként történő fizetési kötelezettségek, és ezen fizetések
időben történő teljesítése szükséges ahhoz, hogy az ország elkerülje az adósságon jelentett csődöt (default). A kamatkiadások különállóak a tőke
visszafizetésétől, amely az adósság lejáratakor történik és a kölcsönvett összeg teljes megtérítését jelenti.
14. A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-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.
b.
c.
d.
e.

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információk is találhatóak a teljes adósságállomány összetételére vonatkozóan.
Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak a teljes adósságállomány összetételére vonatkozóan.
Igen, találhatóak információk, de egyes kiemelt információk hiányoznak.
Nem található információ a teljes adósságállomány összetételére vonatkozóan.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

Az adósság kamata határozza meg a hitelezőknek fizetendő kamatösszeget. A lejárati szerkezet mutatja az adósság visszafizetésének időpontját, amikor a
hátralévő tőkeösszeget (és a hozzá tartozó kamatot) meg kell fizetni. A kormányzati adósság rendszerint vegyesen tartalmaz rövid és hosszú lejáratú
adósságot. Ahogy a 13-as kérdésben is vizsgáltuk, a belföldi adósság az ország lakossága, bankjai és vállalatai felé áll fenn, míg a külföldi adósság a
külföldi szereplők felé. A fenti tényezők az adósság szerkezetével együtt felhívhatják a figyelmet az államadósság kockázataira és végső soron arra, hogy
a felhalmozott adóssághoz kapcsolódó kiadások megfizethetőek-e az ország számára.
A kiemelt információkon túl a kormány továbbiakat is bemutathat az adósság szerkezetével kapcsolatban: a kamatozás típusa fix vagy változó, az
adósság a lejárat előtt visszahívható-e, az adósság devizaneme, a hitelezők összetétele (kétoldalú intézmények, többoldalú intézmények, kereskedelmi
bankok, központi bankok, stb.), az adósság kockázatairól szóló elemzés, vagy az adósságból szerzett összeg felhasználása (ahol értelmezhető).
15. A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-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.
b.
c.
d.
e.

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információk is találhatóak a makrogazdasági kilátásokra vonatkozóan.
Igen, a makrogazdasági kilátásokra vonatkozó kiemelt információk megtalálhatóak.
Igen, találhatóak információk, de egyes kiemelt információkat hiányoznak.
Nem található információ a makrogazdasági kilátásokról.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

Habár a kiemelt makrogazdasági adatoknak költségvetési javaslat kötelező elemeinek kellene lenniük, az egyes feltételezések fontossága országonként
változhat. Például néhány országban a költségvetési előirányzatokra érdemi hatással lehet az olaj vagy más nyersanyag ára.
Néhány kormány a kiemelt információkon túl további információkat is bemutat, mint például a rövid és hosszú távú kamatok, a foglalkoztatottság és
munkanélküliségi ráta, a GDP-deflátor, az olaj vagy egyéb nyersanyag ára, a folyó fizetési mérleg, az árfolyam vagy a GDP-növekedés összetétele.
16. A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban megtalálható-e a különböző makrogazdasági forgatókönyvek
hatásának (érzékenységvizsgálat) bemutatása a költségvetésre?
(Kiemelt információ az infláció, reál GDP-növekedés és kamatlábak különböző alakulásával számoló forgatókönyvek hatása a kiadásokra, bevételekre és
az adósságra.)
a.

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információk találhatóak a különböző makrogazdasági forgatókönyvek költségvetési
hatására vonatkozóan.
b. Igen, a kiemelt információk megtalálhatók a különböző makrogazdasági forgatókönyvek költségvetési hatására vonatkozóan.

c. Igen, találhatóak információk, de egyes kiemelt információk hiányoznak.
d. Nem szerepel információ a különböző makrogazdasági forgatókönyvekről.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
Az érzékenységvizsgálat megmutatja, hogy a költségvetésben hogyan jelenik meg néhány makrogazdasági feltevés változása és segít megérteni a
költségvetés gazdaságtól való függését. Például hogyan alakulnának a költségvetés bevételei, ha a GDP-növekedés elmaradna a feltételezettől? Vagy
hogyan alakulnának a kiadások, ha az infláció magasabb lenne a feltételezettnél? Mi történne a bevételekkel az olajár csökkenése esetén?
Ahogy a 15-ös kérdésben is jeleztük, bizonyos makrogazdasági feltételezések megváltoztatása jelentős hatással lehet a költségvetési előirányzatokra. Az
érzékenységvizsgálat segítségével ezek a kiemelt feltételezések megváltozásának költségvetésre gyakorolt hatása is vizsgálható.
17. 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.
b.
c.
d.
e.

Igen, valamennyi tervezett intézkedés kiadási hatása megtalálható, és emellett szöveges magyarázat is kíséri őket.
Igen, valamennyi tervezett intézkedés kiadási hatása megtalálható, de szöveges magyarázat nem kíséri őket.
Igen, egyes tervezett intézkedések kiadási hatása megtalálható, de nem mindegyiké.
Nem, a tervezett intézkedések kiadásra gyakorolt hatása nem található meg.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

18. 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.
b.
c.
d.
e.

Igen, valamennyi tervezett intézkedés bevételi hatása megtalálható, és emellett szöveges magyarázat is kíséri őket.
Igen, valamennyi tervezett intézkedés bevételi hatása megtalálható, de szöveges magyarázat nem kíséri őket.
Igen, egyes tervezett intézkedések bevételi hatása megtalálható, de nem mindegyiké.
Nem, a tervezett intézkedések bevételi hatása nem található meg.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

A 17-es és 18-as kérdések a költségvetésben megjelenő új intézkedésekről szólnak. Egy adott évben a kiadások és bevételek legnagyobb része a meglévő
intézkedések folytatását tükrözi. Ugyanakkor, a költségvetési javaslatról szóló vita során a figyelem nagy részét az új intézkedések kapják, akár egy
meglévő program eltörléséről, akár egy új program bevezetéséről vagy egy meglévő megváltoztatásáról van szó. Rendszerint az új intézkedések a
kiadások és/vagy bevételek növelésével, csökkenésével vagy átcsoportosításával járnak együtt. Mivel a változtatásoknak eltérő hatása lehet az egyes
társadalmi csoportok életére, a költségvetési javaslatnak megfelelő részletezettséggel kell tartalmaznia az intézkedések leírását és költségvetési hatását.

Az előző évre vonatkozó információk fontos támpontot adnak a tárgyévi költségvetési javaslatok értékelésekor. Az előző évekre vonatkozó
előirányzatok a tárgyévivel megegyező szerkezetben (csoportosításban) kell szerepelniük, hogy érdemi összehasonlítást lehessen tenni. Például ha a
költségvetésben egy adott feladatot áthelyeznek egyik intézménytől egy másikhoz – például a nővérek képzése az egészségügyi minisztériumtól az
oktatási minisztériumhoz kerül – az előző évi adatot módosítani kell ezzel, mielőtt az egyes intézmények évek közötti adatait összehasonlítanánk.
Általában a költségvetési javaslat benyújtásakor a tárgyévet megelőző év (az aktuális év) még nem ért véget, tehát a kormány az évre vonatkozó várható
teljesülést tudja bemutatni. Ezeknek az előirányzatoknak a megbízhatósága szorosan összefügg, hogy milyen mértékben vették figyelembe az előirányzat
felülvizsgálatakor a benyújtási rendelkezésre álló tényleges teljesülési adatokat, a törvényhozás által tett változtatásokat, a várható makrogazdasági
hatásokat és az év hátralévő részében előforduló egyéb hatásokat.
Az első év, amelyre tényszámokat közölhet a kormány általában a tárgyév előtti második év. Ezáltal az OECD ajánlásában a tárgyév előtti két év
adatainak bemutatását fogalmazza meg (a tárgyéven túl két év előrejelzésével együtt), hogy teljes egészében értékelni lehessen a költségvetési trendeket.

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

Igen, a tárgyévet megelőző évi kiadások mindhárom bontásban (intézményi, közgazdasági és funkcionális) megtalálhatóak.
Igen, de a tárgyévet megelőző évi kiadások a három bontás közül csak kettőben találhatóak meg.
Igen, de a tárgyévet megelőző évi kiadások a három osztályozási rendszer közül csak egyben találhatóak meg.
Nem, a tárgyévet megelőző évi kiadások egyik bontásban sem találhatóak meg.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

20. A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban megtalálhatóak-e a tárgyév előtti év kiadásainak programszintű
bontása?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, a teljes előző évi kiadás megtalálható programokra lebontva.
Igen, de csak az előző évi kiadások legalább kétharmada, de nem az összes, található meg programokra lebontva.
Igen, de csak az előző évi kiadások kevesebb, mint kétharmada található meg programokra lebontva.
Nem, az előző évi kiadások nem találhatóak meg programszintű bontásban.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

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

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

b. Nem, az előző év eredeti kiadási előirányzatait nem frissítették a tényadatokkal.
c. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
22. 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.

Igen, tárgyévet megelőző második év és az azt megelőző évek kiadásai mindhárom bontásban (intézményi, közgazdasági és funkcionális)
megtalálhatóak.
b. Igen, de a tárgyévet megelőző második év és az azt megelőző évek kiadásai a három bontás közül csak kettő szerint találhatóak meg.
c. Igen, de tárgyévet megelőző második év és az azt megelőző évek kiadásai a három bontás közül csak egy szerint találhatóak meg.
d. Nem, tárgyévet megelőző második év és az azt megelőző évek kiadásai egyik bontás szerint sincsenek bemutatva.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
23. A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban megtalálhatóak-e a tárgyév előtti második év, illetve az azt megelőző
évek kiadásai program szintű bontásban?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, a tárgyévet megelőző második év és a korábbi évek teljes kiadása megtalálható programokra lebontva.
Igen, a tárgyévet megelőző második év és a korábbi évek kiadásainak legalább kétharmada, de nem az összes, megtalálható programokra lebontva.
Igen, de a tárgyévet megelőző második év és a korábbi évek kiadásainak csak kevesebb, mint kétharmada található meg programokra lebontva.
Nem, a tárgyévet megelőző második év és a korábbi évek kiadásai nem találhatóak meg programszintű bontásban.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

24. A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban melyik a legutolsó év, amelyre a kiadási tényadatok elérhetőek?
a.
b.
c.
d.
e.

A tárgyévet megelőző második év (tárgyév-2).
A tárgyévet megelőző harmadik év (tárgyév-3).
A tárgyévet megelőző harmadik évnél korábbi év.
Nem találhatóak kiadási tényadatok a törvényjavaslatban vagy annak kapcsolódó dokumentumaiban.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

25. 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. Igen, az előző évi bevételi előirányzatok kategóriákra bontva megtalálhatóak.

b. Nem, az előző évi bevételi előirányzatok nem találhatóak kategóriákra bontva.
c. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
26. A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban megtalálhatóak-e a tárgyév előtti év bevételei egyedi bevételi
forrásokra bontva?
a. Igen, az előző évi bevételek egészére vonatkozóan megtalálható egyedi bevételi forrásokra lebontva.
b. Igen, az előző évi bevételek legalább kétharmadára, de nem az összes bevételre vonatkozóan megtalálható egyedi bevételi forrásokra
lebontva.
c. Igen, de csak a bevételek kevesebb, mint kétharmadára vonatkozóan található meg egyedi bevételi forrásokra lebontva.
d. Nem, az előző évi bevételek egyes forrásai nem találhatóak meg.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
27. A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban a tárgyévet megelőző év eredetileg elfogadott bevételi előirányzatait
frissítették-e a tényadatokkal?
a. Igen, az előző év eredetileg elfogadott bevételi előirányzatait frissítették a tényadatokkal.
b. Nem, az előző év eredetileg elfogadott bevételi előirányzatait nem frissítették a tényadatokkal.
c. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
28. 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. Igen, a tárgyév előtti második év és a korábbi évek bevételi előirányzatai megtalálhatóak kategóriákra bontva.
b. Nem, a tárgyév előtti második év és a korábbi évek bevételi előirányzatai nem találhatóak kategóriákra bontva.
c. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
29. 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. Igen, a tárgyév előtti második év és az azt megelőző évek teljes bevételi összege megtalálható egyedi bevételi forrásokra lebontva.
b. 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. Igen, de csak tárgyév előtti második év és az azt megelőző évek bevételi összegének legfeljebb kétharmada található meg egyedi bevételi forrásokra
lebontva.
d. Nem, a tárgyév előtti második év és az azt megelőző évek bevételeinek egyes forrásai nem találhatóak meg.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

30. A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban melyik a legutolsó év, amelyre a bevételi tényadatok elérhetőek?
a.
b.
c.
d.
e.

A tárgyévet megelőző második év (tárgyév-2).
A tárgyévet megelőző harmadik év (tárgyév-3).
A tárgyévet megelőző harmadik évnél korábbi év.
Nem szerepelnek bevételi tényadatok a törvényjavaslatban vagy annak kapcsolódó dokumentumaiban.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

31. 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.

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információk is találhatóak a kormányzati hitelfelvételre és az adósságra
vonatkozóan.
b. Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak a kormányzati hitelfelvételre és adósságra vonatkozóan.
c. Igen, található információ, de egyes kiemelt információk hiányoznak.
d. Nem található információ a kormányzati hitelfelvételről és adósságról.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
32. A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban melyik a legutolsó év, amelyre vonatkozóan az államadósság
tényadatként szerepel?
a.
b.
c.
d.
e.

A tárgyévet megelőző második év (tárgyév-2).
A tárgyévet megelőző harmadik év (tárgyév-3).
A tárgyévet megelőző harmadik évnél korábbi év.
Nem találhatóak államadósságra vonatkozó tényadatok a törvényjavaslatban vagy annak kapcsolódó dokumentumaiban.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

Alapvető fontosságú, hogy az összes, (aktuális vagy jövőbeni évekre vonatkozó) költségvetést érintő kormányzati tevékenység teljes egészében
megjelenjen a törvényhozás és a nyilvánosság részére készített költségvetési dokumentumokban. Néhány országban például a központi kormányzaton
kívüli szereplők (pl. az állami vállalatok) látnak el költségvetési tevékenységeket, amelyek befolyásolhatják a jelenlegi és jövőbeni költségvetéseket.
Hasonlóan más tevékenységek -- mint a fizetési hátralékok, tartozások vagy a feltételes kötelezettségek -- szintén jelentős hatással lehetnek a
költségvetésre, de ezeket a tételeket néha nem tartalmazzák a bevételek, kiadások és adósság rendszeresen közzétett adatai.

33. A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e információ a költségvetésen kívüli alapokra (extrabudgetary 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.
b.
c.
d.
e.

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információk is találhatóak a költségvetésen kívüli alapokra vonatkozóan.
Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak a költségvetésen kívüli alapokra vonatkozóan.
Igen, található információ, de egyes kiemelt információk, illetve egyes költségvetésen kívüli alapok hiányoznak.
Nem található információ a költségvetésen kívüli alapokról.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

A legtöbb országban a kormány néhány tevékenysége nem jelenik meg a központi kormány költségvetésében. A költségvetésen kívüli alapok (extrabudgetary funds) méretben és feladataikban is különbözőek. Például az országok többsége költségvetésen kívüli alapokat hoz létre a nyugdíj- és
társdalombiztosítási programokra, ezáltal a költségvetésen kívüli, elkülönített alapokban gyűjti összes a bevételeket és ezekből teljesíti a kiadásokat. A
másik jellegzetes példa a szénhidrogén vagy egyéb ásványi nyersanyagokból jelentős bevételt szerző országokban található, ahol ezen termékek
kitermeléséből és eladásából szerzett bevételeket az éves költségvetésen kívüli rendszerek kezelik.
Néhány esetben a költségvetésen kívüli alap elkülönítése jogos politikai célt szolgál és az alap pénzügyei, tevékenysége megfelelően dokumentáltak. Más
esetekben viszont az elkülönítés a bevételek elrejtését szolgálja, és keveset vagy semmit sem lehet tudni az alap pénzügyeiről, tevékenységéről.
A költségvetésen kívüli alapokról szóló információk elérhetősége rendkívüli fontos, hogy teljeskörű képet lehessen alkotni a kormány tényleges pénzügyi
helyzetéről. A kiemelt információkon túl az alapokról szóló további információk is kívánatosak. Ezek közé sorolható az alapokkal kapcsolatos
kockázatok leírása, a kiadások közgazdasági, funkcionális vagy irányítási egységek szerinti bontása, valamint az alap kezelésére és irányítására vonatkozó
szabályok és előírások leírása.
A költségvetésen kívüli alapokról bővebb információ található Guide to Transparency in Public Finances: Looking Beyond the Core Budget
(http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-Budget.pdf) és az IMF költségvetési átláthatóságról szóló kézikönyvének
2.1.5-ös alpontjában (61-64.o. (https://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/101907m.pdf).
34. A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e információ a központi kormányzat konszolidált
(költségvetésen belüli halmozódásoktól mentes) gazdálkodására vonatkozóan legalább a tárgyévre?
a. Igen, a központi kormányzat gazdálkodásának konszolidált adatai megtalálhatóak.
b. Nem, a központi kormányzat gazdálkodásának konszolidált adatai nem találhatóak meg.
c. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

A pénzügyi jelentések egyik fontos szempontja a dokumentumban bemutatott tevékenységek köre. A költségvetési dokumentumoknak a kormány
valamennyi pénzügyi tevékenységét tartalmaznia kell. Számos országban a költségvetésen kívüli tevékenységek jelentős mértékűek és érdemi hányadot
képviselhetnek a központi kormányzat tevékenységeiből. Ahhoz, hogy teljes képpel alkothassunk a központi kormányzat pénzügyeiről, szükséges, hogy
a költségvetésben részletezett és azon kívüli tevékenységeket is megvizsgáljuk. A kérdés erre vonatkozik, vagyis közzétett-e a kormány konszolidált
jelentést, amely valamennyi tevékenységet tartalmazza.
A központi kormányzat csak az egyik része az államháztartásnak. Az államháztartási szektor részei még az állami és önkormányzat, valamint az állami
vállalatok. (Bővebben lásd az IMF Költségvetési átláthatóságról szóló kézikönyvének ábráját az 1.1.1 alfejezetben, 18-19.oldalakon,
https://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/101907m.pdf). A kérdés megválaszolásakor, kérjük, kizárólag a központi kormányzat szintjét vegye
figyelembe.
35. A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e információ az államháztartáson belüli transzferekről
(például központi kormányzattól az önkormányzatoknak nyújtott támogatásokról) legalább a tárgyévre vonatkozóan?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, valamennyi államháztartáson belüli transzfer megtalálható, és emellett szöveges magyarázat is kíséri őket.
Igen, valamennyi államháztartáson belüli transzfer megtalálható, de szöveges magyarázat nem kíséri őket.
Igen, egyes államháztartáson belüli transzferek megtalálhatóak, de nem mindegyik.
Nem, az államháztartáson belüli transzferek nem találhatóak meg.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

A 35-ös kérdés az államháztartáson belüli pénzmozgásokról szól. Sok esetben a központi kormányzat a források államháztartáson belüli transzfereinek
segítségével támogatja, hogy az alsóbb szintű kormányzati szereplők (önkormányzatok) elláthassák feladataikat. Ez indokolt, hiszen az adott ország
adminisztrációs szintek közötti feladatmegosztásától függetlenül a helyi kormányzatok bevételtermelő képessége elégtelen lehet a kiadásai fedezetére.
Ugyanakkor, mivel a tevékenységet nem a központi kormányzat egyik szereplője látja el, a költségvetésben kisebb hangsúlyt kaphat ezeknek a
transzfereknek és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeknek a bemutatása. Ezért fontos, hogy a költségvetési javaslat külön tartalmazza az ilyen jellegű
trasnzferek összegeit és céljait.
36. 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.
b.
c.
d.
e.

Igen, a kiadások legalább három alternatív bontásban megtalálhatóak.
Igen, a kiadások két alternatív bontásban megtalálhatóak.
Igen, a kiadások egy alternatív bontásban találhatóak meg.
Nem, a kiadások nem találhatóak meg alternatív bontásban, amely láthatóvá tenné az intézkedéseknek az állampolgárok különböző
csoportjaira gyakorolt hatása.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

Az IMF felülvizsgálja a Költségvetési átláthatóság irányelveit (Fiscal Transparency Code) és az elérhető tervezet alapján a szervezet nagyobb hangsúllyal
hívja fel a kormányok figyelmét, hogy tegyenek közzé részletes információt a jelentősebb intézkedések pénzügyi hatásairól a jövedelem, nem, kor vagy
regionális szempontból eltérő társadalmi csoportokra vonatkozóan (https://www.imf.org/external/np/exr/consult/2013/fisctransp/pdf/070113.pdf).
Hasonló módon az Egyesült Nemzetek Szervezete is támogatja a nemekre érzékeny költségvetést (gender budgeting), amely a költségvetés férfi-nő
szerinti bemutatását, a nemek közötti egyenlőséget és a női jogok érvényesülését jelentheti. Bővebben: http://www.gender-budgets.org/. Az egyéb
alternatív bontások közé tartozik az ország egyes régióiba jutó kiadások vagy a különböző jövedelmi csoportoknak juttatott kiadások megoszlása.
Például Indiában az éves költségvetés forrásokat rendel a Védett kasztok alfejezethez, amely program a hagyományok szerint alsóbbrendű osztályok
(vagy kasztok) részére nyújtott segítséget jelenti. Bővebben lásd India 2011-es költségvetési javaslatának második kötetének 4. oldalát:
https://docs.google.com/folderview?pli=1&id=0ByA9wmvBrAnZeVdkbjlfUDROaFU&tid=0ByA9wmvBrAnZN3ZrdzNzcS1JZzg. Spanyol nyelvű
példa Mexikó 2014. évi költségvetési javaslata, amely külön kiemeli a bennszülött lakosság részére javasolt forrásokat:
http://www.diputados.gob.mx/PEF2014/temas/anexos/metodologia/metodologia_indigenas.pdf.
37. A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e információ az állami vállalatoknak juttatott transzferekről
legalább a tárgyévre vonatkozóan?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, minden állami vállalatnak juttatott transzfer előirányzata megtalálható, és emellett szöveges magyarázat is kíséri őket.
Igen, minden állami vállalatnak juttatott transzfer előirányzata megtalálható, de szöveges magyarázat nem kíséri őket.
Igen, egyes állami vállalatnak juttatott transzferek előirányzatai megtalálhatóak, de nem mindegyik.
Nem, az állami vállalatnak juttatott transzferek előirányzatai nem találhatóak meg.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

38. 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.
b.
c.
d.
e.

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információk is találhatóak a kvázi-fiskális tevékenységekre vonatkozóan.
Igen, de csak a kiemelt információk találhatóak meg a kvázi-fiskális tevékenységekre vonatkozóan.
Igen, található információ, de egyes kiemelt információk, illetve egyes kvázi-fiskális tevékenységek hiányoznak.
Nem található információ a kvázi-fiskális tevékenységekről.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

A “kvázi-fiskális tevékenységek” kifejezés azokat a tevékenységeket jelenti, amelyek jellege költségvetési, és a költségvetés rendszerén keresztül is
végrehajtható lenne, mégsem így történik. Például kvázi-fiskális tevékenység történik, amikor a költségvetésből adott közvetlen támogatás helyett egy

állami tulajdonú pénzügyi intézmény piaci kamatlábak alatt nyújt hitelt adott tevékenységekre. Hasonlóan szintén kvázi-fiskális tevékenységnek minősül,
amikor egy vállalat piaci ár alatt ad el terméket vagy nyújt szolgáltatásokat bizonyos egyéneknek vagy csoportoknak, hogy a kormány gazdaságpolitikai
céljait támogassa.
A fenti példák gazdaságpolitikai döntések, és előfordul, hogy a kormány és a törvényhozás is jóváhagyta őket. Ugyanakkor a kvázi-fiskális tevékenységek
olyan intézkedéseket is tartalmazhat, amelyek megsértik vagy megkerülik az ország költségvetési jóváhagyási folyamatait vagy nem tartoznak a
törvényhozás felügyelete alá. Például a kormány nem hivatalos utasítást adhat egy kormányzati intézménynek, állami vállalatnak, hogy szolgáltatást
nyújtson vagy terméket adjon el a kormánynak, amelyet egyébként a törvényhozás által jóváhagyott forrásból kellene megtennie. Minden kvázi-fiskális
tevékenységet nyilvánosságra kellene hozni, hogy a lakosok megismerhessék annak tartalmát.
Az IMF Költségvetési átláthatóságról szóló kézikönyve (https://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/101907m.pdf) megemlíti a kvázi-fiskális
tevékenységek és azok mérésének nehézségeit, de egyúttal felhívja a figyelmet, hogy a költségvetési dokumentumok tartalmazzanak egy kvázi-fiskális
tevékenységekről szóló jelentést, ami elegendő információt tartalmaz, hogy felmérhető legyen a tevékenység költségvetési jelentősége és – ahol
lehetséges – a főbb tevékenységek számszaki adatait is mutassa be.
Az alapvető információk mellett néhány kormány többletinformációt is közzétesz a tevékenységekről, mint például a tevékenység várható futamideje, a
tevékenység számszaki adatai és az ezt alátámasztó feltevések, a tevékenység költségvetési jelentőségéről és kockázatairól szóló leírás, ami a tevékenység
kormányzati szervre gyakorolt hatását is bemutatja. Az IMF Költségvetési átláthatóságról szóló kézikönyvének 80. oldalán található szövegdobozban
(https://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/101907m.pdf) bemutat néhány példát a kvázi-fiskális tevékenységekre. További részletek találhatóak
a kvázi-fiskáli tevékenységekről a Közpénzügyek átláthatóságáról szóló útmutatóban (http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/LookingBeyond-the-Budget.pdf).
39. 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.
b.
c.
d.
e.

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információk is találhatóak a pénzügyi eszközökre vonatkozóan.
Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak a pénzügyi eszközökre vonatkozóan.
Igen, található információ, de egyes kiemelt információk, illetve pénzügyi eszközök hiányoznak.
Nem található információ a pénzügyi eszközökről.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

40. 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.

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információk is találhatóak a nem pénzügyi eszközökre vonatkozóan.

b.
c.
d.
e.

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak a nem pénzügyi eszközökre vonatkozóan.
Igen, található információ, de egyes kiemelt információk, illetve nem pénzügyi eszközök hiányoznak.
Nem található információ a kormányzat nem pénzügyi eszközeiről.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

41. A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e információ a kormányzat által felhalmozott fizetési
hátralékokról legalább a tárgyévre vonatkozóan?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, valamennyi fizetési hátralék megtalálható, és emellett szöveges magyarázat is kíséri őket.
Igen, valamennyi fizetési hátralék megtalálható, de szöveges magyarázat nem kíséri őket.
Igen, egyes fizetési hátralékok megtalálhatóak, de nem mindegyik.
Nem, a fizetési hátralékok nem találhatóak meg.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

A 41-es kérdés a fizetési hátralékokról szóló becslésekre vonatkozik. Fizetési hátralék keletkezik, amikor a kormány kötelezettséget vállalt valamely
kiadásra, de nem teljesítette a fizetést, amikor az esedékes volt. (Bővebb információ található az IMF GFS kézikönyvében a 3.49 és 3.50 alpontokban a
29. oldalon http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/all.pdf). Ez egyenértékű a hitelfelvétellel, de ez a kötelezettség gyakran nem jelenik
meg a költségvetésben, ami megnehezíti a kormány pénzügyi pozíciójának meghatározását. Továbbá az ilyen típusú hitelek visszafizetése hatással lehet a
kormányzat más tevékenységeknél felmerülő fizetési képességére.
42. 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.
b.
c.
d.
e.

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információ is található valamennyi feltételes kötelezettségre vonatkozóan.
Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak valamennyi feltételes kötelezettségre vonatkozóan.
Igen, található információ, de egyes kiemelt információk, illetve kötelezettségek hiányoznak.
Nem található információ a feltételes kötelezettségekről.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

A feltételes kötelezettségek csak akkor jelennek meg a pénzforgalmi elszámolásokban, amikor a kötelezettség megvalósul és a kifizetés megtörténik.
Egyik példája ezeknek a kötelezettségeknek a központi kormányzat által garantált hitelek, ami az állami bankoknak, állami tulajdonú vállalatoknak,
önkormányzatoknak és magánvállalatoknak nyújtot hiteleket is tartalmazhatja. A garanciák esetén a kormány átvállalja a hitel fizetését, amennyiben a
hitelt eredetileg felvevő becsődöl. Ezáltal az egyik kulcsfontosságú eleme az ilyen kötelezettsége számszerűsítésének a kötelezettség felmerülésének
valószínűsége.

Az OECD ajánlása alapján a költségvetésben – ahol megoldható – a feltételes kötelezettségek teljes összegét be kell mutatni és jellemzőik alapján főbb
kategóriákba kell sorolni, továbbá – ahol elérhető – a hitelcsődök visszamenőleges információit is közölni kell. Ha a feltételes kötelezettségek nem
számszerűsíthetőek, fel kell őket sorolni és leírni a tartalmukat.
43. 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.

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információ is található a kormányzat jövőbeli kötelezettségeiről, illetve a
költségvetés hosszú távú fenntarthatóságáról.
b. Igen, a kiemelt információk megtalálhatók a kormányzat jövőbeli kötelezettségeiről, illetve a pénzügyek hosszú távú fenntarthatóságáról.
c. Igen, található információ, de egyes kiemelt információk hiányoznak.
d. Nem, nem található információ a kormányzat jövőbeli kötelezettségeiről, illetve a pénzügyek hosszú távú fenntarthatóságáról.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
A jó közpénzügyi gazdálkodásnak része a költségvetés fenntarthatóságáról szóló elemzés. Az IMF Költségvetési átláthatósági útmutatójának tervezete
(https://www.imf.org/external/np/exr/consult/2013/fisctransp/pdf/070113.pdf) ajánlásai szerint a kormányoknak rendszeresen közzé kell tenniük a
költségvetési folyamatok hosszú távú alakulásáról szóló előrejelzéseiket (2.4.4 alpont). A jövőbeni kötelezettségek különösen fontos elemei annak, hogy
megítéljük a közpénzügyek hosszú távú fenntarthatóságát. A jövőbeni kötelezettségek a kormányzati kötelezettségvállalások eredményei, amik a
feltételes kötelezettségektől eltérően, szinte biztosan esedékessé válnak valamikor és kiadást fognak jelenteni. Tipikus példája ezeknek a kormányzati
kötelezettségeknek a jövőbeni nyugdíjasok nyugdíjkiadásai és egészségügyi kiadásai. A pénzforgalmi szemléletben csak a megtörtént kiadások jelennek
meg a költségvetésben, ezért a jövőbeni kötelezettségek költségvetésre gyakorolt hatását indokolt egy különálló mellékletben bemutatni.
44. A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e információ a kapott pénzügyi vagy természetbeni
segélyekről forrásairól?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, valamennyi segély megtalálható, és emellett szöveges magyarázat is kíséri őket.
Igen, valamennyi segély megtalálható, de szöveges magyarázat nem kíséri őket.
Igen, egyes segélyek megtalálhatóak, de nem mindegyik.
Nem, a segélyek forrásai nem találhatóak meg.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

45. 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.
b.
c.
d.
e.

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információ is található valamennyi adókedvezményre vonatkozóan.
Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak valamennyi adókedvezményre vonatkozóan.
Igen, található információ, de egyes kiemelt információk, illetve adókedvezmények hiányoznak.
Nem található információ az adókedvezményekről.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

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

Igen, minden elkülönített bevétel megtalálható, és emellett szöveges magyarázat is kíséri őket.
Igen, minden elkülönített bevétel megtalálható, de szöveges magyarázat nem kíséri őket.
Igen, egyes elkülönített bevételek megtalálhatóak, de nem mindegyik.
Nem, az elkülönített bevételek nem találhatóak.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

47. 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.

Igen, található információ arról, hogy a költségvetés hogyan kapcsolódik a kormány valamennyi gazdaságpolitikai céljához a tárgyévben, és ezt
szöveges magyarázatban is kifejti.
b. Igen, található információ arról, hogy a költségvetés hogyan kapcsolódik a kormány valamennyi gazdaságpolitikai céljához a tárgyévben, de ezt
szöveges magyarázatban nem fejti ki.
c. Igen, található információ arról, hogy a költségvetés hogyan kapcsolódik a kormány egyes gazdaságpolitikai céljaihoz a tárgyévben, de
ez nem fed le minden célt.
d. Nem található arra vonatkozó információ, hogy a költségvetés hogyan kapcsolódik a kormány tárgyévi céljaihoz.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
A 47-es és 48-as kérdés arra vonatkozik, hogy a költségvetés (mind az új és meglévő intézkedéseken keresztül) hogyan kapcsolódik a kormány céljaihoz.
A költségvetés a kormány fő gazdaságpolitikai és politikai dokumentuma, a végrehajtó hatalom tervezési és költségvetési folyamatainak összefoglalója.
Ezáltal egyértelmű leírással kell szolgálnia a politikai célok és a költségvetés kapcsolatáról, vagyis a kormány politikai céljai hogyan jelennek meg a
költségvetési döntésekben. Erre példa Új-Zélandon megjelent szándéknyilatkozat, amelynek 13-18. oldalain megtalálható ennek leírása:
http://www.treasury.govt.nz/publications/abouttreasury/soi/2011-16.

Néhány országban a kormány stratégiákat, fejlesztési terveket készít. Ezek a tervek tartalmazzák a kormány által tervezett intézkedéseket a költségvetési
évre, de gyakran több évre előre. Néhány esetben viszont ezek a tervek nem egyeznek a költségvetési dokumentumokkal, sőt előfordulhat, hogy teljesen
mást tartalmaznak, mint a költségvetési javaslat. Ezt vizsgálva a kérdések arra vonatkoznak, hogy a kormány intézkedési tervei megfelelően vannak-e
lefordítva a kiadások és bevételek nyelvezetére a költségvetési dokumentumokban.
48. 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 két évet felölelő) gazdaságpolitikai
céljaihoz?
a.

Igen, található információ arról, hogy a költségvetés hogyan kapcsolódik a kormány valamennyi többéves gazdaságpolitikai céljához, és ezt szöveges
magyarázatban is kifejti.
b. Igen, található információ arról, hogy a költségvetés hogyan kapcsolódik a kormány valamennyi többéves gazdaságpolitikai céljához, de ezt szöveges
magyarázatban nem fejti ki.
c. Igen, található információ arról, hogy a költségvetés hogyan kapcsolódik a kormány többéves gazdaságpolitikai céljainak némelyikéhez, de ez nem
fed le minden célt.
d. Nem található arra vonatkozó információ, hogy a költségvetés hogyan kapcsolódik a kormány többéves céljaihoz.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
A költségvetésnek nem csak az egyes előírányzatokra vonatkozó pénzösszegeket kellene bemutatnia, hanem a kiadások elemzéséhez szükséges
információkat is. Nem pénzügyi adatok és a teljesítménymutatók hozzárendelésével az előirányzatok, intézkedések végrehajtásának sikeressége is
mérhető. Például, még amennyiben az előirányzott forrásokat a terveknek megfelelően használták fel, kérdéses, hogy az intézkedés elérte tervezett célját.
Nem pénzügyi adat információt adhat:
 A felhasznált erőforrásokról (inputokról) – Ezeket az erőforrásokat rendelték a cél eléréséhez. Például az oktatásban nem pénzügyi adat lehet az
egyes iskolák részére biztosított könyvek száma vagy az iskolák építéséhez, felújításához biztosított alapanyagok mennyisége.
 A kimenetekről (outputokról) – A felhasznált erőforrások eredményeként létrejövő termékekről és szolgáltatásokról. Például az oktatott
gyermekek száma, a védőoltatást kapott gyermekek száma vagy a társadalombiztosítási ellátásban részesülők száma.
 Eredményekről – A szándékolt hatásról vagy elért intézkedési célokról. Például az írástudók aránya a 10 év alatti gyermekek körében vagy a
gyermekágyi halálozási arány csökkenése.
Ezen felül a kormányok teljesítménycélokat tűzhetnek ki, de ezeknek nem pénzügyi adatokat kell használniuk a kimenetekre és eredményekre
vonatkozóan, hogy megállapítható legyen a célok teljesülése.
49. 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.

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

b.
c.
d.
e.

Igen, találhatóak nem pénzügyi adatok minden irányítási egységre (vagy funkcióra) vonatkozóan, de egyes (vagy akár az összes) programra nem.
Igen, találhatóak nem pénzügyi adatok egyes irányítási egységekre (vagy funkciókra) és/vagy egyes programokra vonatkozóan.
Nem, nem találhatóak nem pénzügyi adatok az erőforrásokról.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

50. 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.

Igen, találhatóak az eredményeket számszerűsítő nem pénzügyi adatok valamennyi irányítási egységen belüli programra (vagy funkcióra)
vonatkozóan.
b. Igen, találhatóak eredményeket számszerűsítő nem pénzügyi adatok a legtöbb irányítási egységhez kapcsolódóan, de néhány programhoz (vagy
funkcióhoz) nincsen.
c. Igen, találhatóak eredményeket számszerűsítő nem pénzügyi adatok néhány programhoz (vagy funkcióhoz) és/vagy néhány irányítási
egységhez kapcsolódóan.
d. Nem, nem pénzügyi adatok nem találhatóak a dokumentumokban.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
51. A költségvetési törvényjavaslatban vagy annak bármely kapcsolódó dokumentumában társítottak-e teljesítménymutatókat az eredményeket
számszerűsítő nem pénzügyi adatokhoz?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, valamennyi az eredményeket számszerűsítő nem pénzügyi adathoz társítottak teljesítmény-mutatót.
Igen, a legtöbb eredményeket számszerűsítő nem pénzügyi adathoz társítottak teljesítmény-mutatót.
Igen, néhány eredményeket számszerűsítő nem pénzügyi adathoz társítottak teljesítmény-mutatót.
Nem, az eredményeket számszerűsítő nem pénzügyi adatokhoz nem társítottak teljesítmény-mutatót, vagy nem találhatóak az
eredményeket számszerűsítő nem pénzügyi adatok.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

52. A költségvetési törvényjavaslatban 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.
b.
c.
d.
e.

Igen, valamennyi intézkedésre vonatkozóan elkülönítetten megtalálható a kiadási előirányzat, továbbá ezek szöveges magyarázata.
Igen, valamennyi intézkedésre vonatkozóan elkülönítetten megtalálható a kiadási előirányzat, de ezek szöveges magyarázata hiányzik.
Igen, néhány, de nem az összes intézkedésre vonatkozóan elkülönítetten megtalálható a kiadási előirányzat.
Nem, a leghátrányosabb helyzetben lévők helyzetét javító intézkedések kiadási előirányzatai nem találhatóak meg.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

53. Publikál-e a kormány ütemtervet a költségvetési törvényjavaslat elkészítésének kiemelt dátumaival (például annak határidejével, ameddig a
kormányzati szerveknek el kell küldeniük költségvetési terveiket a pénzügyminisztériumnak vagy a költségvetés előkészítésével megbízott
intézménynek)?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, részletes ütemtervet közzétesz a kormány.
Igen, közzétesz ütemtervet, de néhány részletében hiányos a dokumentum.
Igen, közzétesz ütemtervet, de fontos részletek hiányoznak a dokumentumból.
Nem, nem publikál ütemtervet.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

3. fejezet: A további kulcsdokumentumok információtartalma
Bevezető:
Az Open Budget kérdőív második kérdéscsoportja a költségvetési folyamat négy fő fázisa során publikált további hét költségvetési dokumentumra
vonatkozik. Az első két fázis – a tervezés és jóváhagyás – végeredménye az elfogadott költségvetés. Ezekben a fázisokban határozzák meg a
költségvetés prioritásait, ezáltal ekkor van lehetősége a lakosságnak, civil szervezeteknek, hogy alakíthassák a költségvetést. A másik két fázis –
végrehajtás és beszámolás/ellenőrzés – a költségvetés elfogadása után történik. Ezek a későbbi fázisok azért fontosak, mert ilyenkor jelennek meg az
információk arról, hogy a kormány milyen mértékben tartja be azokat a megállapodásokat, amelyeket a költségvetési prioritások meghatározásakor
kötött és olyan minőségben nyújtja-e a kormány a lakosság által kívánt szolgáltatásokat, ahogy a tervekben szerepel. Ezek az információk segítenek a
kormány elszámoltatásában és nyújtanak segítséget a jövőbeni költségvetések vitájához.

Költségvetési irányelvek
A költségvetési irányelvek szerepe a kormány következő költségvetési évre vonatkozó gazdasági és költségvetési terveinek bemutatása és a
költségvetésről szóló vita elősegítése. A költségvetési irányelveket a részletes költségvetési javaslat közzététele előtt kell publikálni. A költségvetési
irányelvek a költségvetés tervezési folyamatában a stratégiai rész lezárását jelenti, ennek eredményeként rendeli hozzá a kormány tervezett
intézkedéseihez a költségvetési keretszámokban meghatározott erőforrásokat. A folyamat részeként határozza meg a kormány azokat a paramétekeret,
amelyek később a költségvetési javaslatban a források részletes programok közötti szétosztását meghatározza. A költségvetés főbb paramétereinek
előzetes ismertetésével a dokumentum segíthet a költségvetési javaslattal kapcsolatos megfelelő várakozások kialakításában is. A költségvetési irányelvek
egyben a középtávú kiadási tervezés része is lehet, amelyben több évre előre kívánják egymáshoz rendelni az intézkedéseket, a tervezést és a költségvetés
megalkotását.

A legjobb nemzetközi gyakorlatok alapján a költségvetési irányelveknek tartalmaznia kell: a költségvetés alapjául szolgáló makrogazdasági előrejelzést, a
főbb bevételi és kiadási intézkedéseket és a tervezés alatt álló költségvetés részletes számait meghatározó prioritásokat, valamint a bevételek és kiadások
több éves előrejelzését.
54. A költségvetési irányelvekben megtalálható-e a költségvetés tervezéséhez felhasznált makrogazdasági előrejelzés?
(Az előrejelzésnek kiemelt információként tartalmaznia kell a gazdasági környezet leírását a becsült nominális GDP, inflációs ráta, reál GDP-növekedés
és kamatlábak értékeit.)
a.

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak a költségvetési irányelvekben, és emellett további információkat is tartalmaz a makrogazdasági
előrejelzés.
b. Igen, de csak a kiemelt információkat tartalmazzák a költségvetési irányelvek.
c. Igen, a makrogazdasági előrejelzés néhány részlete megtalálható, de a kiemelt információk közül néhány hiányzik.
d. Nem, a makrogazdasági előrejelzés nem található meg.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
55. A költségvetési irányelvek bemutatják-e azon információkat, prioritásokat, amelyek alapján megtervezi a kormány a kiadási előirányzatok részletes
számait?
(A dokumentumnak kiemelt információként tartalmaznia kell a kiadásokat meghatározó intézkedések, prioritások leírását és a teljes kiadási főösszeg
becslését.)
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak a költségvetési irányelvekben, és emellett további információk is találhatóak erre vonatkozóan.
Igen, de csak a kiemelt információk találhatóak meg a kiadási intézkedésekkel és prioritásokkal kapcsolatban.
Igen, található információ a kiadási intézkedésekkel és prioritásokkal kapcsolatban, de néhány kiemelt információ hiányzik.
Nem, a kiadási intézkedésekkel és prioritásokkal kapcsolatos információk nem találhatóak meg a költségvetési irányelvekben.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

56. A költségvetési irányelvek bemutatják-e azon információkat, prioritásokat, amelyek alapján megtervezi a kormány a bevételi előirányzatok részletes
számait?
(A dokumentumnak kiemelt információként tartalmaznia kell a bevételeket meghatározó intézkedések, prioritások leírását és a teljes kiadási főösszeg
becslését.)
a. Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak a költségvetési irányelvekben, és emellett további információk is találhatóak erre vonatkozóan.
b. Igen, de csak a kiemelt információk találhatóak meg a bevételi intézkedésekkel és prioritásokkal kapcsolatban.
c. Igen, található információ a bevételi intézkedésekkel és prioritásokkal kapcsolatban, de néhány kiemelt információ hiányzik.

d. Nem, a bevételi intézkedésekkel és prioritásokkal kapcsolatos információk nem találhatóak meg a költségvetési irányelvekben.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
57. 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.
b.
c.
d.
e.

Igen, mindhárom államadósságra vonatkozó adat megtalálható.
Igen, de a három államadósságra vonatkozó adatból csak kettő található meg.
Igen, de a három államadósságra vonatkozó adatból csak egy található meg.
Nem, egyik államadósságra vonatkozó adat sem található meg.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

58. Megtalálható-e a költségvetési irányelvekben a kiadási főösszeg becslése a tárgyéven túli időszakra (legalább a tárgyévet követő további két
költségvetési évre)?
a. Igen, a kiadási főösszeg becslése legalább a tárgyéven túli két évre megtalálható.
b. Nem, nem található meg a kiadási főösszeg becslése a tárgyéven túli időszakra.
c. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

Elfogadott költségvetés
A kormány költségvetési javaslatának megtárgyalását követően a törvényhozás általában elfogadja a költségvetés vagy előirányzatok valamilyen formáját,
amire elfogadott költségvetésként hivatkozik. Az elfogadott költségvetés biztosítja a költségvetési év folyamatainak elemzéséhez szükséges alapvető
információkat. Ugyanez jelenti a kiindulási pontot a költségvetés végrehajtási fázisának ellenőrzéséhez. Néhány országban az elfogadott költségvetés
jelentős mértékben eltér a költségvetési javaslattól, ezért fontos külön-külön értékelni a két dokumentum információtartalmát. Az elfogadott
költségvetés jelentősége annál nagyobb, minél nagyobb mértékben eltér a költségvetési javaslattól. Az elfogadott költségvetés egyben arra is módot ad,
hogy össze lehessen hasonlítani a javaslatot a törvényhozás által törvénybe iktatott költségvetés tartalmával.
59. Megtalálhatóak-e az elfogadott költségvetésben a kiadási előirányzatok az alábbi három bontásban: intézményi, közgazdasági és funkcionális?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, az elfogadott költségvetésben mindhárom bontásban (intézményi, közgazdasági és funkcionális) megtalálhatóak a kiadási előirányzatok.
Igen, de az elfogadott költségvetésben a három bontás közül csak kettő szerint találhatóak meg a kiadási előirányzatok.
Igen, de az elfogadott költségvetésben a három bontás közül csak egy szerint találhatóak meg a kiadási előirányzatok.
Nem, az elfogadott költségvetésben egyik bontás szerint sem találhatóak meg a kiadási előirányzatok.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

60. Megtalálható-e az elfogadott költségvetésben a kiadási előirányzatok programszintű bontása?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, az elfogadott költségvetésben valamennyi kiadási előirányzat megtalálható programszintű bontásban.
Igen, az elfogadott költségvetésben a kiadási előirányzatok legalább kétharmada, de nem az összes megtalálható programszintű bontásban.
Igen, de az elfogadott költségvetésben legfeljebb a kiadási előirányzatok kétharmada található meg programszintű bontásban.
Nem, az elfogadott költségvetésben nem találhatóak meg az egyes kiadási előirányzatok programszintű bontásban.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

61. Tartalmazza-e az elfogadott költségvetés a bevételi előirányzatokat főbb kategóriák szerint (mint adó- és nem adójellegű bevételek)?
a. Igen, az elfogadott költségvetésben megtalálhatóak a bevételi előirányzatok kategóriák szerint.
b. Nem, az elfogadott költségvetésben nem találhatóak meg a bevételi előirányzatok kategóriák szerint.
c. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
62. Bemutatja-e az elfogadott költségvetés a bevételi előirányzatok egyedi forrásait?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, a bevételek teljes egésze egyedi bevételi forrásokra bontva megtalálható az elfogadott költségvetésben.
Igen, a bevételek legalább kétharmada, de nem az egésze megtalálható egyedi bevételi forrásokra bontva az elfogadott költségvetésben.
Igen, de a bevételek kevesebb, mint kétharmada található csak meg egyedi bevételi forrásokra bontva az elfogadott költségvetésben.
Nem, az elfogadott költségvetési törvényben nem találhatóak meg a bevételek egyedi forrásai.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

63. Bemutatja-e az elfogadott költségvetés 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.
b.
c.
d.
e.

Igen, mindhárom adat megtalálható az elfogadott költségvetésben.
Igen, de a három adatból csak kettő található meg az elfogadott költségvetésben.
Igen, de a három adatból csak egy található meg az elfogadott költségvetésben.
Nem, a három adatból egy sem található meg az elfogadott költségvetésben.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

Polgárok költségvetése
A következő kérdések az egyre szélesebb körben elterjedő polgárok költségvetésének tervezésére és közzétételére vonatkoznak. A költségvetési
információk ezen népszerű bemutatása számos formában megjelenhet. Megkülönböztethető jellemzője, hogy az információknak a lakosság minél
nagyobb hányada számára is elérhetővé és érthetővé tételének céljával készült. A polgárok költségvetése a költségvetés egyszerűsített összefoglalója,
amely megkönnyíti a költségvetésről szóló párbeszédet. A kormányoknak erőteljesen ajánlott ilyen dokumentumok elkészítése. A kormány által publikált

polgárok költségvetésének egyik célja, hogy intézményesíti a kormány elkötelezettségét, hogy intézkedéseit közérthető módon teszi elérhetővé a
nyilvánosság számára.
64. 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.
b.
c.
d.
e.

A polgárok költségvetése valamennyi kiemelt fontosságú információt tartalmazza, és emellett további információk is megtalálhatóak.
A polgárok költségvetésében csak a kiemelt fontosságú információk találhatóak meg.
A polgárok költségvetése nem tartalmazza az összes kiemelt fontosságú információt.
A kormány nem publikálja / nem készíti el a polgárok költségvetését.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

65. Hogyan érhető el a polgárok költségvetése a lakosok számára?
a.

A polgárok költségvetése széles körben elérhető, amihez legalább három különböző terjesztési csatornát (mint például internet, hirdetőtáblák,
rádióműsorok, újságok, stb.) használ a kormány.
b. A polgárok költségvetésének terjesztéséhez két csatornát használ a kormány, és nem tesz további erőfeszítéseket a dokumentum elérhetőségének
javítása érdekében.
c. A polgárok költségvetését egy terjesztési csatornán keresztül teszi elérhetővé a kormány.
d. A kormány nem publikálja / nem készíti el a polgárok költségvetését.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
66. Létrehozott-e a kormány különféle lehetőségeket annak érdekében, hogy még a polgárok költségvetésének publikálása előtt felmérje a lakossági
igényeket a dokumentum információtartalmára vonatkozóan?
a.

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. 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. 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. Nem, a kormány nem hozott létre semmilyen lehetőséget, hogy a lakosság kifejezhesse igényeit a polgárok költségvetése
információtartalmával kapcsolatban.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

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

A költségvetési dokumentumok polgári változatait a költségvetési folyamat mind a négy szakaszában (a költségvetés előkészítése, elfogadása,
végrehajtása és ellenőrzése) publikálja a kormány.
b. A költségvetési dokumentumok polgári változatait a költségvetési folyamat legalább két szakaszában publikálja a kormány.
c. A költségvetési dokumentumok polgári változatait a költségvetési folyamat legalább egy szakaszában publikálja a kormány.
d. Nem publikál a kormány polgári változatot a költségvetési dokumentumokból.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

Évközi jelentések
Az évközi jelentéseket a költségvetés végrehajtása során teszi közzé a kormány. Fő feladatuk, hogy bemutassák a kormány előrehaladását a költségvetés
végrehajtásában. Általában a dokumentumok a teljesült kiadásokat mutatják be intézményi bontásban (minisztériumok, igazgatóságok, ügynökségek
szerint), hogy biztosítsák az intézmények vezetőinek elszámoltathatóságát. Néhány országban az intézmények egyedileg teszik közzé ezeket a
jelentéseket, míg más országokban az információk egy összevont, konszolidált jelentésben jelennek meg, amit rendszerint a kincstár publikál. Mind az
egyedi jelentések, mind az összevont jelentés elfogadható a kérdések megválaszolásakor.
Néhány országban a végrehajtó hatalom helyett központi bank teszi közzé a jelentéseket a kormány bankszámlájának egyenlege alapján. Ezekben az
esetekben a központi bank jelentéseit kell figyelembe venni, amennyiben a jelentések tartalmazzák a tényleges kiadásokat, nem pedig csak az
intézmények részére átutalt havi összegeket. Ha a jelentések kizárólag az intézmények részére átutalt összegeket tartalmazzák, a “d” választ kell
megjelölni.
68. Tartalmazza-e az évközi jelentés a teljesített kiadásokat az alábbi három bontásban: intézményi, közgazdasági és funkcionális bontás?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, az évközi jelentésben a teljesített kiadások mindhárom bontásban (intézményi, közgazdasági és funkcionális) megtalálhatóak.
Igen, de a három közül csak két bontásban találhatóak meg a teljesített kiadások az évközi jelentésben.
Igen, de a három közül csak egy bontásban találhatóak meg a teljesített kiadások az évközi jelentésben.
Nem, az évközi jelentésben egyik bontás szerint sem találhatóak meg a teljesített kiadások.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

69. Tartalmazza-e az évközi jelentés a teljesített kiadások programszintű bontását?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, a teljesített kiadások teljes összege megtalálható az évközi jelentésben programszintű bontásban.
Igen, a teljesített kiadások legalább kétharmada, de nem az összes megtalálható az évközi jelentésben programszintű bontásban.
Igen, de a teljesített kiadások legfeljebb kétharmada található csak meg az évközi jelentésben programszintű bontásban.
Nem, a teljesített kiadások nem találhatóak meg az évközi jelentésben programszintű bontásban.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

70. Tartalmazza-e az évközi jelentés a teljesített kiadások összehasonlítását az eredetileg elfogadott előirányzat időarányos részével vagy az előző időszak
ugyanazon időszakával?
a. Igen, az évközi jelentésben megtalálható az összehasonlítás a teljesített kiadásokra vonatkozóan.
b. Nem, az évközi jelentésben nem található meg az összehasonlítás a teljesített kiadásokra vonatkozóan.
c. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
71. Tartalmazza-e az évközi jelentés a teljesített bevételeket főbb kategóriák (mint adó- és nem adójellegű bevételek) szerint?
a. Igen, a teljesített bevételek megtalálhatóak kategóriák szerint az évközi jelentésben.
b. Nem, a teljesített bevételek nem találhatóak meg kategóriák szerint az évközi jelentésben.
c. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
72. Tartalmazza-e az évközi jelentés a teljesített bevételeket egyedi bevételi források szerint?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, a teljesített bevételek teljes összege megtalálható az évközi jelentésben egyedi bevételi források szerinti bontásban.
Igen, a teljesített bevételek legalább kétharmada, de nem az egésze megtalálható az évközi jelentésben egyedi bevételi források szerinti bontásban.
Igen, de a teljesített bevételek kevesebb, mint kétharmada található csak meg az évközi jelentésben egyedi bevételi források szerinti bontásban.
Nem, a teljesített bevételek nem találhatóak meg az évközi jelentésekben egyedi bevételi források szerinti bontásban.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

73. Tartalmazza-e az évközi jelentés a teljesített bevételek összehasonlítását az eredetileg elfogadott előirányzat időarányos részével vagy az előző
időszak ugyanazon időszakával?
a. Igen, az évközi jelentésben megtalálható az összehasonlítás a teljesített bevételekre vonatkozóan.
b. Nem, az évközi jelentésben nem található meg az összehasonlítás a teljesített bevételekre vonatkozóan.
c. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
74. 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.
b.
c.
d.
e.

Igen, mindhárom államadósságra vonatkozó érték megtalálható az évközi jelentésben.
Igen, de a három közül csak kettő érték található meg az államadósságra vonatkozóan.
Igen, de a három közül csak egy érték található meg az államadósságra vonatkozóan.
Nem, a három közül egyik érték sem található meg az évközi jelentésben az államadósságra vonatkozóan.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

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

Igen, az államadósság összetételére vonatkozó valamennyi kiemelt információ megtalálható, és emellett további információkat is tartalmaz az évközi
jelentés.
b. Igen, az az államadósság összetételére vonatkozó valamennyi kiemelt információ megtalálható.
c. Igen, az évközi jelentésben található az államadósság összetételére vonatkozó információ, de némely kiemelt információ hiányzik.
d. Nem, az évközi jelentésben nem található információ az államadósság összetételére vonatkozóan.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

Féléves jelentés
A féléves jelentés részletes magyarázattal szolgál a költségvetés helyzetéről az év első hat hónapját követően. Annak érdekében, hogy a programokat
hatékonyan hajtsa végre és azonosítsa a felmerülő problémákat a kormánynak ajánlott elkészítenie a költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló
teljeskörű jelentést. A jelentésnek vizsgálnia kell a gazdaság állapotát a makrogazdasági feltételezéshez képest és frissítenie az előrejelzést az év hátralévő
részére vonatkozóan. A féléves jelentésnek ugyancsak frissítenie kell a kiadások, bevételek és államadósság értékeit a féléves teljesülések alapján, valamint
a teljes évre vonatkozó becsléseket is meg kell fogalmaznia. A féléves jelentés frissített előirányzatainak egyaránt tartalmaznia kell a gazdasági és
technikai okok miatti változásokat, ahogy az új intézkedési javaslatok hatását is, beleértve a források intézmények közötti átcsoportosítását, valamint a
változtatások teljeskörű magyarázatát. A problémákat (mint például az infláció miatt emelkedő költségeket vagy egyéb váratlan eseményeket) azonosítani
kell és javaslatot kell tenni a megfelelő intézkedésekre. A féléves jelentés nyilvánosságra hozatala erősíti az elszámoltathatóságot és a hatékony
végrehajtást.
Fontos megkülönböztetni a féléves jelentést a hatodik hónapról szóló évközi jelentéstől. A hatodik havi évközi jelentés nem helyettesítheti a féléves
jelentést, és a kérdőívben az összes féléves jelentésre vonatkozó kérdésre “d” választ kell adni, amennyiben a kormány nem tett közzé féléves jelentést.
Az évközi jelentés tipikusan a kiadások és bevételek aktuális teljesülését mutatja be, de nem tér ki arra, hogy ezek trendjei hogyan hatnak az éves várható
teljesülésre. Továbbá nem tartalmaz elemzést a költségvetés előirányzatainak végrehajtásáról, ami jellemzője a féléves jelentésnek.
76. Tartalmaz-e a féléves jelentés felülvizsgált makrogazdasági előrejelzést a költségvetési évre vonatkozóan?
a.

Igen, a makrogazdasági előrejelzés felülvizsgált értékei megtalálhatóak a féléves jelentésben, és emellett tartalmazza az eredeti és felülvizsgált
előrejelzés eltéréseinek teljes körű magyarázatát is.
b. Igen, a makrogazdasági előrejelzés felülvizsgált értékei megtalálhatóak a féléves jelentésben, és tartalmazza az eredeti és felülvizsgált előrejelzés
néhány értékének eltérésére vonatkozó magyarázatát.
c. Igen, a makrogazdasági előrejelzés felülvizsgált értékei megtalálhatóak a féléves jelentésben, de hiányzik az eredeti és a felülvizsgált előrejelzés
eltérésének magyarázata.

d. Nem, a féléves jelentésben nem található meg felülvizsgált makrogazdasági előrejelzés.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
77. Bemutatja-e a féléves jelentés a kiadási előirányzatok felülvizsgált, év végére várható értékeit?
a.

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. Igen, a féléves jelentésben megtalálhatóak a kiadási előirányzatok felülvizsgált, év végén várható értékei, és tartalmazza az eredeti és felülvizsgált
értékek néhány eltérésének magyarázatát.
c. Igen, a féléves jelentésben megtalálhatóak a kiadási előirányzatok felülvizsgált, év végén várható értékei, de hiányzik az eredeti és felülvizsgált
értékek eltérésének magyarázata.
d. Nem, a féléves jelentésben nem találhatóak meg a kiadási előirányzatok felülvizsgált értékei.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
78. Tartalmazza-e a féléves jelentés a kiadási előirányzatokat az alábbi bontásokban: intézményi, közgazdasági és funkcionális?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, a kiadási előirányzatok mindhárom bontásban (intézményi, közgazdasági és funkcionális) megtalálhatóak a féléves jelentésben.
Igen, de a három bontás közül csak kettő szerint találhatóak meg a kiadási előirányzatok a féléves jelentésben.
Igen, de a három bontás közül csak egy szerint találhatóak meg a kiadási előirányzatok a féléves jelentésben.
Nem, a kiadási előirányzatok egyik bontás szerint sem találhatóak meg a féléves jelentésben.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

79. Tartalmazza-e a féléves jelentés a kiadási előirányzatokat programszintű bontásban?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, a kiadások egésze megtalálható a féléves jelentésben programszintű bontásban.
Igen, a kiadások legalább kétharmada, de nem az egésze található meg a féléves jelentésben programszintű bontásban.
Igen, de a kiadások kevesebb, mint kétharmada található csak meg a féléves jelentésben programszintű bontásban.
Nem, a kiadások nem találhatóak meg a féléves jelentésben programszintű bontásban.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

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

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. Igen, a féléves jelentésben megtalálhatóak a bevételi előirányzatok felülvizsgált év végén várható értékei, és tartalmazza az eredeti és felülvizsgált
értékek néhány eltérésének magyarázatát.

c.

Igen, a féléves jelentésben megtalálhatóak a bevételi előirányzatok felülvizsgált év végén várható értékei, de hiányzik az eredeti és felülvizsgált
értékek eltérésének magyarázata.
d. Nem, a féléves jelentésben nem találhatóak meg a bevételi előirányzatok felülvizsgálat értékei.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
81. Bemutatja-e a féléves jelentés a bevételi előirányzatokat kategóriák szerint (mint adó- és nem adójellegű bevételek)?
a. Igen, a féléves jelentésben megtalálható a bevételi előirányzatok kategóriák szerinti bontása.
b. Nem, a féléves jelentésben nem található meg a bevételi előirányzatok kategóriák szerinti bontása.
c. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
82. Megtalálható-e a féléves jelentésben a bevételek egyedi források szerint?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, a bevételek teljes egésze megtalálható a féléves jelentésben egyedi források szerinti bontásban.
Igen, a bevételek legalább kétharmada, de nem a teljes egésze megtalálható a féléves jelentésben egyedi források szerinti bontásban.
Igen, de a bevételek kevesebb, mint kétharmada található csak meg a féléves jelentésben egyedi források szerinti bontásban.
Nem, a féléves jelentésben nem találhatóak meg a bevételek egyedi források szerinti bontásban.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

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

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. Igen, az államadósságra vonatkozó értékek felülvizsgált változata megtalálható a féléves jelentésben, de az eredeti és felülvizsgált értékek esetében
csak néhány eltérésre ad magyarázatot.
c. Igen, az államadósságra vonatkozó értékek felülvizsgált változata megtalálható a féléves jelentésben, de hiányzik az eredeti és felülvizsgált értékek
eltéréseinek magyarázata.
d. Nem, az államadósságra vonatkozó értékek felülvizsgált változata nem található meg a féléves jelentésben.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

Éves jelentés / Zárszámadás
Az éves jelentés a beszámolás, elszámoltatás fő dokumentuma. Sok országban a kormány összevont éves jelentést készít, amely dokumentum
tartalmazza a bevételek beszedéséről, az adósságról és az intézmények kiadásairól szóló információkat. Más országokban az egyes intézmények önállóan
teszik közzé éves jelentéseiket. Az éves jelentés lehet egy önálló dokumentum, de más dokumentum, például a költségvetési javaslat külön
mellékleteként is megjelenhet. A jelentés a formája helyett a tartalma fontos. A jelentésnek tartalmaznia kell a költségvetés minden lényeges tételét,

magyarázatot kell adnia az eredeti előirányzatok (a törvényhozás módosításait is beleértve) és a tényleges teljesülés közötti eltérések okaira a kiadások,
bevételek, adósság és makrogazdasági feltételezések esetében. A jelentés egyúttal lehetőséget nyújt a nem pénzügyi teljesítménymutatók áttekintésére és
egyéb fontos intézkedések hatásainak bemutatására. A jelentés tartalmazhatja a pénzügyi kimutatást is.
84. Megtalálhatóak-e az éves jelentésben a kiadási előirányzatok eredeti előirányzatai (a törvényhozás évközi módosításait is beleértve) és tényadatai
közötti eltérések?
a. Igen, valamennyi előirányzatra vonatkozóan megtalálható az eredeti előirányzat és a tényadat eltérése, továbbá az eltérés okának
szöveges magyarázata.
b. Igen, valamennyi előirányzatra vonatkozóan megtalálható az eredeti előirányzat és a tényadat eltérése, de az eltérés okára már nem található
szöveges magyarázat.
c. Igen, megtalálhatóak a kiadásai előirányzatok eredeti előirányzatai és tényadatai közötti eltérések, de csak néhány előirányzatra vonatkozóan.
d. Nem, a kiadásai előirányzatok eredeti előirányzatai és tényadatai közötti eltérések nem találhatóak meg az éves jelentésben.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
85. Megtalálhatóak-e az éves jelentésben a kiadásai előirányzatok az alábbi három bontásban: intézményi, közgazdasági és funkcionális?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, a kiadási előirányzatok mindhárom bontásban (intézményi, közgazdasági és funkcionális) megtalálhatóak.
Igen, de a három közül csak kettő szerinti bontásban találhatóak meg az éves jelentésben a kiadási előirányzatok.
Igen, de a három közül csak egy bontás szerint találhatóak meg az éves jelentésben a kiadási előirányzatok.
Nem, az éves jelentésben egyik bontás szerint sem találhatóak meg a kiadási előirányzatok.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

86. Megtalálhatóak-e az éves jelentésben a kiadási előirányzatok programszintű bontásban?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, a kiadások teljes egésze megtalálható az éves jelentésben programszintű bontásban.
Igen, a kiadások legalább kétharmada, de nem a teljes egésze megtalálható az éves jelentésben programszintű bontásban.
Igen, de csak a kiadások kevesebb, mint kétharmada található meg az éves jelentésben programszintű bontásban.
Nem, a féléves jelentésben nem található meg a kiadások programszintű bontása.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

87. Megtalálhatóak-e az éves jelentésben a bevételi előirányzatok eredeti előirányzatai (a törvényhozás évközi módosításait is beleértve) és tényadatai
közötti eltérések?
a. Igen, valamennyi előirányzatra vonatkozóan megtalálható az eredeti előirányzat és a tényadat eltérése, továbbá az eltérés okának
szöveges magyarázata.

b. Igen, valamennyi előirányzatra vonatkozóan megtalálható az eredeti előirányzat és a tényadat eltérése, de az eltérés okára már nem található
szöveges magyarázat.
c. Igen, megtalálhatóak a bevételi előirányzatok eredeti előirányzatai és tényadatai közötti eltérések, de csak néhány előirányzatra vonatkozóan.
d. Nem, a bevételi előirányzatok eredeti előirányzatai és tényadatai közötti eltérések nem találhatóak meg az éves jelentésben.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
88. Megtalálható-e az éves jelentésben a bevételi előirányzatok kategóriák szerinti (mint adó- és nem adójellegű bevételek) bontása?
a. Igen, az éves jelentésben megtalálható a bevételek kategóriák szerinti bontása.
b. Nem, az éves jelentésben nem található meg a bevételek kategóriák szerinti bontása.
c. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
89. Megtalálható-e az éves jelentésben a bevételek egyedi források szerinti bontása?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, a bevételek teljes egésze megtalálható az éves jelentésben egyedi források szerinti bontásban.
Igen, a bevételek legalább kétharmada, de nem a teljes egésze megtalálható az éves jelentésben egyedi források szerinti bontásban.
Igen, de csak a bevételek kevesebb, mint kétharmada található meg az éves jelentésben egyedi források szerinti bontásban.
Nem, az éves jelentésben nem található meg a bevételek egyedi források szerinti bontása.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

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

Igen, az éves jelentésben megtalálható az államadósságra vonatkozó információk törvényben elfogadott eredeti értéke és tényadatai közötti
eltérések, továbbá az eltérés okainak szöveges magyarázata.
b. 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. Igen, az éves jelentésben az államadósságra vonatkozó információk közül néhány esetében megtalálható a törvényben eredetileg
elfogadott és a tényadat közötti eltérés.
d. Nem, az éves jelentésben nem található meg az államadósságra vonatkozó információkra vonatkozóan a törvényben eredetileg elfogadott és a
tényadat közötti eltérés.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
91. Bemutatja-e az éves jelentés a tárgyévre vonatkozó eredeti makrogazdasági előrejelzés és a tényadatok közötti eltérést?
a. Igen, az éves jelentésben megtalálható a tárgyévre vonatkozó eredeti makrogazdasági előrejelzés és a tényadatok közötti eltérés,
továbbá az eltérés okait szöveges magyarázatban részletezi.

b. 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. Igen, néhány adat esetében megtalálható a tárgyévre vonatkozó eredeti makrogazdasági előrejelzés és tényadatok közötti eltérés.
d. Nem, az éves jelentésben nem található meg a tárgyévre vonatkozó eredeti makrogazdasági előrejelzés és a tényadatok közötti eltérés.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
92. Bemutatja-e az éves jelentés az erőforrások nem pénzügyi adataira (a feladat ellátásához igénybe vett létszám, informatikai háttér, stb.) vonatkozó
eredeti előrejelzések és a tényadatok közötti eltérést?
a.

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. 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. Igen, néhány adatra vonatkozóan megtalálható az éves jelentésben az inputok nem pénzügyi adataira vonatkozó eredeti előrejelzések
és a tényadatok közötti eltérés.
d. Nem, az éves jelentésben nem található meg az inputok nem pénzügyi adataira vonatkozó eredeti előrejelzések és a tényadatok közötti eltérés.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
93. Bemutatja-e az éves jelentés az eredményekre vonatkozó nem pénzügyi adatok eredeti előrejelzései és a tényadatok közötti eltérést?
a.

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. 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. Igen, néhány adat esetében megtalálható az éves jelentésben az eredményekre vonatkozó nem pénzügyi adatok eredeti előrejelzései és a tényadatok
közötti eltérés.
d. Nem, az éves jelentésben nem található meg az eredményekre vonatkozó nem pénzügyi adatok eredeti előrejelzései és a tényadatok
közötti eltérés.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
94. Bemutatja-e az éves jelentés a leghátrányosabb helyzetben lévők érdekében hozott (meglévő és új) intézkedések kiadásai esetében az eredetileg
elfogadott kiadások és azok tényadatai közötti eltéréseket?
a.

Igen, az éves jelentésben megtalálhatóak a leghátrányosabb helyzetben lévők érdekében hozott intézkedések kiadásainak esetében az eredetileg
elfogadott és tényadata közötti eltérések, és emellett az eltérések okait szöveges magyarázatban részletezi.
b. Igen, az éves jelentésben megtalálhatóak a leghátrányosabb helyzetben lévők érdekében hozott intézkedések kiadásainak esetében az eredetileg
elfogadott és tényadata közötti eltérések, de az eltérések okaira nem tartalmaz szöveges magyarázatot.

c. Igen, néhány intézkedésre vonatkozóan megtalálható az éves jelentésben a leghátrányosabb helyzetben lévők érdekében hozott
intézkedések kiadásainak esetében az eredetileg elfogadott és tényadata közötti eltérések.
d. Nem, az éves jelentésben nem található meg a leghátrányosabb helyzetben lévők érdekében hozott intézkedések kiadásainak esetében az eredetileg
elfogadott és tényadata közötti eltérések.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
95. Bemutatja-e az éves jelentés a költségvetésen kívül alapok eredeti előirányzatainak és tényadatainak eltérését?
a.

Igen, az éves jelentésben megtalálható a költségvetésen kívüli alapok eredeti előirányzatainak és tényadatainak eltérései, és emellett az eltérés okait
szöveges magyarázatban részletezi.
b. Igen, az éves jelentésben megtalálható a költségvetésen kívüli alapok eredeti előirányzatainak és tényadatainak eltérései, de az eltérés okaira nem ad
szöveges magyarázatot.
c. Igen, az éves jelentésben megtalálható a költségvetésen kívüli alapok eredeti előirányzatainak és tényadatainak eltérései, de egyes
alapok hiányoznak.
d. Nem, az éves jelentésben nem található meg a költségvetésen kívüli alapok eredeti előirányzatainak és tényadatainak eltérései.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
96. Az éves jelentés részeként vagy külön dokumentumban közzétesz-e a kormány éves pénzügyi beszámolót?
a. Igen, a kormány közzétesz éves pénzügyi beszámolót az éves jelentés részeként vagy különálló dokumentumban.
b. Nem, a kormány sem az éves jelentés részeként, sem különálló dokumentumban nem tesz közzé éves pénzügyi beszámolót.
c. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

Számvevőszéki jelentés
Az ország számvevőszéke által készített ellenőrzési jelentés célja a kormányzat közpénzügyi irányításának és könyvelésének jogszerűségének és
szabályszerűségének vizsgálata. A számvevőszéknek alapvető fontosságú szerepe van abban, hogy a kormány elszámoltatható legyen a törvényhozás és a
nyilvánosság felé. A kormány közpénzügyi felügyeletének feladatával megbízott számvevőszék sok országban pénzügyi, megfelelőségi vagy teljesítmény
ellenőrzéseket végez.
Minden költségvetési év végén a számvevőszék elvégzi a költségvetési számlák éves ellenőrzését. Néhány esetben ezt az ellenőrzést a kormányzati
számlák igazolásának hívják. Az ellenőrzés alapelveiről szóló Limai Nyilatkozat egyértelműen kijelenti, hogy a számvevőszék éves jelentését
nyilvánosságra
kell
hozni
és
elérhetővé
kell
tenni
a
lakosság
számára.
(VI.
Jelentéskészítés
16.§
1.,
https://www.asz.hu/storage/files/files/Ellenorzes_szakmai_szabalyok/issai_1_limai_nyilatkozat_hun_vegleges.pdf) Az OECD által közzétett legjobb
gyakorlat szerint a számvevőszéknek a költségvetési év végétől számított hat hónapon belül végre kell hajtania az intézmények (minisztériumok,
igazgatóságok, ügynökségek) ellenőrzését.

97. A számvevőszék milyen típusú (megfelelőségi, pénzügyi vagy teljesítmény) ellenőrzéseket hajtott végre és tette közzé ezek jelentéseit?
a. A számvevőszék mindhárom típusú (megfelelőségi, pénzügyi és teljesítmény) ellenőrzést végrehajtott, és az ezekről szóló jelentéseket
elérhetővé tette a nyilvánosság számára.
b. A számvevőszék a három közül kétféle ellenőrzést hajtott végre, és tette elérhetővé az ezekről szóló jelentéseket a nyilvánosság számára.
c. A számvevőszék a három közül csak egyféle típusú ellenőrzést hajtott végre, és tette elérhetővé az ezekről szóló jelentéseket a nyilvánosság számára.
d. A számvevőszék a három közül egyik típusú ellenőrzést sem hajtott végre, vagy nem tette elérhetővé az ezekről szóló jelentéseket.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
98. A számvevőszék a hatáskörébe tartozó kiadások mekkora hányadának ellenőrzését végezte el (auditálta)?
a.
b.
c.
d.
e.

A számvevőszék a hatáskörébe tartozó valamennyi kiadást ellenőrizte.
A számvevőszék a hatáskörébe tartozó kiadások legalább kétharmadát, de nem a teljes egészét ellenőrizte.
A számvevőszék a hatáskörébe tartozó kiadások legfeljebb kétharmadát ellenőrizte.
A számvevőszék nem ellenőrizte a kiadásokat.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

A számvevőszék hatáskörát rendszerint az alkotmány állapítja meg. A kérdés megválaszolásakor kizárólag a központi kormányzathoz tartozó
intézményeknek a számvevőszék hatáskörébe tartozó kiadásait kell figyelembe venni. (A költségvetésen kívüli alapokra a 99-es kérdés vonatkozik.)
Továbbá, a kérdés nem vonatkozik a “titkos programokra”, mint például a bizalmas titkosszolgálati kiadások. Ezen túl, amennyiben a számvevőszék
mandátuma lehetőséget ad az ellenőrzések egy részének kiszervezésére, akkor azokat az ellenőrzéseket is figyelembe kell venni a kérdés
megválaszolásakor.
A pénzügyi és megfelelőségi ellenőrzéseket (vagy a kettőt egyesítő ellenőrzések) vehetőek figyelembe a kérdés megválaszolásakor. Teljesítmény
ellenőrzések nem.
99. A számvevőszék hatáskörébe tartozó költségvetésen kívüli alapok mekkora hányadának ellenőrzését végezte el (auditálta)?
a.
b.
c.
d.
e.

A számvevőszék a hatáskörébe tartozó valamennyi költségvetésen kívüli alapot ellenőrizte.
A számvevőszék a hatáskörébe tartozó költségvetésen kívüli alapok kiadásainak legalább kétharmadát, de nem a teljes egészét ellenőrizte.
A számvevőszék a hatáskörébe tartozó költségvetésen kívüli alapok kiadásainak legfeljebb kétharmadát ellenőrizte.
A számvevőszék nem ellenőrizte a költségvetésen kívüli alapok kiadásait.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

100. Tartalmaz-e a számvevőszéki jelentés vezetői összefoglalót?
a. Igen, a számvevőszéki jelentés egy vagy több vezetői összefoglalóban összegzi a jelentés tartalmát.

b. Nem, a számvevőszéki jelentésben nem található vezetői összefoglaló.
c. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
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.
b.
c.
d.
e.

Igen, a kormány közzétesz jelentést arról, hogy milyen lépéseket tett a számvevőszéki megállapítások hatására.
Igen, a kormány külön jelentést tesz közzé, amelyben a számvevőszéki megállapítások jelentős hányadára reagál.
Igen, a kormány külön jelentést tesz közzé, amelyben a számvevőszéki megállapítások némelyikére reagál.
Nem, a kormány nem tesz közzé jelentést a számvevőszéki megállapítások kezelése érdekében tett lépésekről.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

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

Igen, a számvevőszék vagy a törvényhozó hatalom közzétesz jelentést a kormány intézkedéseiről a számvevőszéki javaslatok megvalósításával
kapcsolatban.
b. Igen, a számvevőszék vagy törvényhozó hatalom közzétesz jelentést, amelyben a számvevőszéki javaslatokkal kapcsolatban tett kormányzati
intézkedések jelentős hányadát nyomon követi.
c. Igen, a számvevőszék vagy törvényhozó hatalom közzétesz jelentést, amelyben a számvevőszéki javaslatokkal kapcsolatban tett kormányzati
intézkedések némelyikét nyomon követi.
d. Nem, sem a számvevőszék, sem a törvényhozó hatalom nem tesz közzé jelentést a számvevőszéki javaslatokkal kapcsolatban tett
kormányzati intézkedésekről.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
A kérdés arra vonatkozik, hogy a számvevőszék vagy a törvényhozás nyomon követi-e a számvevőszéki ellenőrzések eredményeként megfogalmazott
javaslatokra adott kormányzati intézkedések megvalósulását. Miután az ellenőrzések eredményeit és javaslatait megvitatatta és jóváhagyta a
törvényhozás, a törvényhozás felkéri a kormányzatot az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat kezelő intézkedések végrehajtására. Az
elszámoltathatóság szempontjából fontos, hogy a nyilvánosság számára is elérhető legyen ezen intézkedések végrehajtásának állapota. A kormány ezen
intézkedésekről szóló beszámolóján felül, a számvevőszék és a törvényhozás – mint kulcsfontosságú felügyeleti intézmények – felelőssége, hogy a
nyilvánosságot tájékoztassa a kormány intézkedéseiről az ellenőrzések során feltárt hiányosságokra vonatkozóan.

4. fejezet: A költségvetési felügyeletet gyakorló intézmények hatékonysága
Bevezető:
Ebben a szekcióban a kormányzat költségvetési folyamat közbeni felügyeletéhez szükséges előfeltételek és lehetőségek állapotát mérik fel a kérdések.
Néhány kérdés arra vonatkozik, hogy milyen mértékben használják ki a gyakorlatban a lehetőségeket, néhány a különböző felügyeleti szervek közötti
kapcsolatokra kérdez rá.
Az előző Open Budget Survey-ktől eltérően a kérdések az aktuális gyakorlatra fókuszálnak, mintsem a különböző intézmények és eljárások meglétére.
Az első négy kérdés a felügyeletet végző szereplők egy újonnan elterjedő csoportjára – a független költségvetési intézményekre – vonatkoznak,
amelyeknek intézményi megjelenési formája rendkívüli változatos, de fő funkciójuk megegyezik. A költségvetési intézmények független testületek,
amelyek feladata a törvényhozás vagy a végrehajtó hatalom részére jelentések készítése a költségvetési folyamatokról és teljesítményről. A legtöbb
esetben az intézmények parlamenti költségvetési hivatalok vagy költségvetési tanácsok.
Korlátozott számú kérdés nem nyújthat teljeskörű értékelést az egyes felügyeleti intézmények teljesítményéről, akár a költségvetési intézményről, akár a
számvevőszékről van szó. Ezért a szekció célja, hogy a költségvetési rendszer tágabb intézményi környezete megfelelő hatékonysággal lássa el feladatát a
közpénzek elszámoltathatóságában és felhasználásának tisztaságában.

Költségvetési tanács
103. Létezik-e független költségvetési intézmény, amely költségvetési elemzéseket készít a költségvetés elkészítése és/vagy elfogadása során?
a. Igen, létezik ilyen intézmény, amelynek függetlenségét törvény mondja ki, és megfelelő forrásokkal és létszámmal rendelkezik, hogy
elvégezze a feladatait.
b. Igen, létezik ilyen intézmény, de vagy a függetlenségét nem garantálja törvény vagy nem áll a rendelkezésére megfelelő erőforrás, létszám, hogy
elvégezze a feladatait.
c. Igen, létezik ilyen intézmény, de a függetlenségét nem garantálja törvény és nem áll rendelkezésére megfelelő erőforrás, létszám, hogy elvégezze a
feladatait.
d. Nincs ilyen intézmény.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
A kérdés azt vizsgálja, hogy létezik-e független költségvetési intézmény, amely költségvetési elemzéseivel hozzájárul a költségvetés megalkotásának
és/vagy jóváhagyásának folyamatához. Az OECD Tanácsa által 2014-ben elfogadott független költségvetési intézményekről szóló alapelvek szerint a
független költségvetési intézmények közpénzből működő, a törvényhozás vagy a végrehajtó hatalom alá tartozó független testületek. Elfogulatlan
elemzéseket, néha javaslatokat készítenek a költségvetési intézkedésekről és teljesítményről, továbbá feladatuk a kockázatok és veszélyek előretekintő ex
ante jelzése. A gyakorlatban két fő intézményi formája van: a parlamenti költségvetési hivatal (mint a Kongresszus Költségvetési Hivatala az USA-ban
vagy a Közpénzügyi Kutatások Központja Mexikóban) vagy a költségvetési tanács (mint a Költségvetési Felelősségi Iroda az Egyesült Királyságban vagy
a Svéd Közpénzügyi Tanács).

104. Publikál-e a független költségvetési intézmény makrogazdasági és/vagy költségvetési előrejelzéseket?
a. Igen, az intézmény saját makrogazdasági és költségvetési előrejelzést publikál.
b. Igen, az intézmény saját makrogazdasági vagy költségvetési előrejelzést publikál.
c. Nem, az intézmény nem publikál saját makrogazdasági vagy költségvetési előrejelzést, de közzéteszi a kormány hivatalos
makrogazdasági és/vagy költségvetési előrejelzéséről szóló értékelését.
d. Nincs ilyen intézmény, vagy az intézmény nem publikál saját makrogazdasági és/vagy költségvetési előrejelzést, és a kormány hivatalos előrejelzéseit
sem értékeli.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
A kérdés arra vonatkozik, hogy a független költségvetési intézmény hozzájárul-e a költségvetés makrogazdasági előrejelzésének (GDP- növekedés,
infláció, kamatlábak, stb.) elkészítéséhez, és ha igen, mekkora szerepe van benne. A makrogazdasági és/vagy költségvetési előrejelzések a költségvetési
intézmények egyik alapfeladata, de szerepük az előrejelzésben többféle is lehet. Néhány intézmény csak makrogazdasági előrejelzést készít, mások teljes
költségvetési előrejelzést (aminek a feltételezéseihez szükséges egy makrogazdasági előrejelzés). Néhány esetben a költségvetési előrejelzések a hatályos
szabályok változatlanságát tételezik fel, alappályát biztosítva a törvényhozás, média és a lakosság számára, hogy értékelhessék a kormány által benyújtott
javaslatok költségvetésre gyakorolt hatását, és egy alap feltételezéshez viszonyíthassák a kormány által benyújtott költségvetési javaslatot.
Néhány esetben a költségvetési intézmény készíti el a hivatalos, költségvetési javaslathoz felhasznált makrogazdasági és költségvetési előrejelzést. Más
esetekben az intézmény nem készíti el az önálló előrejelzését, csak a hivatalos előrejelzést értékelését végzi el, amely során véleményt mond vagy
hozzájárulást ad az előrejelzéshez. Továbbá előfordulnak esetek, amikor az intézmények semmilyen szerepe nincs az előrejelzésben.
105. Publikálja-e a független költségvetési intézmény az új intézkedésekre vonatkozó saját költségbecslését, hogy felmérje a költségvetésre gyakorolt
hatásukat?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, az intézmény az összes új intézkedés költségbecslését publikálja.
Igen, az intézmény a főbb intézkedések költségbecslését publikálja.
Igen, de csak néhány új intézkedés költségbecslését publikálja.
Nincs ilyen intézmény, vagy az intézmény nem publikálja az új intézkedések költségbecslését.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

A kérdés arra vonatkozik, hogy független költségvetési intézménynek van-e szerepe a költségvetési hatásbecslésben (a bevételeket és kiadásokat érintő új
intézkedések költségvetési hatásainak felmérésében), és ha igen, milyen szerepe van. Számos költségvetési intézménynek van költségvetési hatásbecslési
feladata, de jelentős eltérések vannak feladataik tartalma és kiterjedése között. Néhány intézmény lényegében minden intézkedési javaslatot értékel, míg
mások az új intézkedési javaslatoknak csak egy részét. Szintén előfordul néhány intézménynél, hogy kizárólag a kormány által tett javaslatokról
fogalmaznak meg véleményt vagy értékelik részéletesebben.

106. Az elmúlt 12 hónapban hányszor vett részt a törvényhozás valamely bizottságának ülésén és szólt hozzá érdemben a független költségvetési
intézmény egyik vezetője?
a.
b.
c.
d.
e.

Gyakran (öt vagy több alkalommal).
Néha (három vagy több alkalommal, de kevesebb, mint öt alkalommal).
Ritkán (egyszer vagy kétszer).
Soha.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

A kérdés két fontos felügyeleti szereplő közötti együttműködésre és a független költségvetési intézmény törvényhozási bizottsági munkához történő
hozzájárulására vonatkozik. Szinte minden költségvetési intézmény kapcsolatban áll a törvényhozással valamilyen módon, de a kapcsolat szorossága
változó. A kérdés ezt vizsgálja azzal, hogy az elmúlt 12 hónapban milyen gyakran vett részt és számolt be a költségvetési intézmény vezetője vagy vezető
munkatársa a törvényhozási bizottsági üléseken. A kérdés a résztvevők aktív részvételét vizsgálja, tehát nem kell figyelembe venni, ha a vezető passzív
megfigyelőként vett részt az üléseken, és csak akkor szólalt fel, ha kérdést intéztek hozzá. A válaszadó a válasza bizonyításához a bizottsági ülések
hivatalos jegyzőkönyveit, a költségvetési intézmény honlapját, éves jelentéseit, sajtóközleményeket és a média beszámolóit is felhasználhatja.

Törvényhozás
107. Megvitatja-e a törvényhozó hatalom vagy a törvényhozás releváns bizottsága a tervezett költségvetési intézkedéseket a törvényjavaslat benyújtása
előtt?
a.

Igen, a teljes törvényhozás megvitatja a költségvetési intézkedéseket a törvényjavaslat benyújtása előtt, és ajánlásokat fogalmaz meg a benyújtandó
törvényjavaslatra vonatkozóan.
b. Igen, a törvényhozás bizottsága megvitatja a költségvetési intézkedéseket a törvényjavaslat benyújtása előtt, és ajánlásokat fogalmaz meg a
benyújtandó törvényjavaslatra vonatkozóan.
c. Igen, a teljes törvényhozás és/vagy törvényhozási bizottság megvitatja a költségvetési intézkedéseket a törvényjavaslat benyújtása előtt, de nem
fogalmaz meg ajánlásokat a benyújtandó törvényjavaslatra vonatkozóan.
d. Nem, sem a teljes törvényhozás, sem bármely bizottsága nem vitatja meg a költségvetési intézkedéseket a törvényjavaslat benyújtása
előtt.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
A kérdés azt vizsgálja, hogy a törvényhozás megvitatja-e a költségvetés főbb irányait a költségvetési javaslat benyújtása előtt. Általánosságban a
következő költségvetés megvitatása előtt a törvényhozásnak lehetőséget kellene biztosítani, hogy áttekinthesse a kormány által kitűzött főbb
költségvetési prioritásokat és a költségvetés főbb paramétereit. Gyakran ezeket az információkat a költségvetési irányelvek tartalmazzák, amelyek egyik
célja, hogy a kormány elegendő információt biztosítson a törvényhozásban lefolytatandó vitához.

Az országok egy része a költségvetési év kezdete előtt fél évvel tart költségvetési vitát a törvényhozásban. Néhány esetben a törvényhozás törvényt alkot
a költségvetés irányairól, mint Brazíliában vagy Svédországban. Egy költségvetés benyújtása előtti vita két fő célt szolgálhat: 1) a kormány
tájékoztathatja a törvényhozást költségvetéspolitikai szándékairól az éves és többéves költségvetési stratégiája és költségvetési prioritásai bemutatásával,
2) “kemény” több éves költségvetési kereteket vagy célokat határozhat meg a kormány számára, amelyeket a kormánynak be kell tartani a költségvetés
elkészítése során.
108. A tárgyév kezdete előtt hány hónappal kapja meg a törvényhozás a költségvetési törvényjavaslatot?
a.
b.
c.
d.
e.

A törvényhozás legalább három hónappal a tárgyév megkezdése előtt megkapja a törvényjavaslatot.
A törvényhozás legalább kettő, de kevesebb, mint három hónappal a tárgyév megkezdése előtt kapja meg a törvényjavaslatot.
A törvényhozás legalább egy, de kevesebb, mint kettő hónappal a tárgyév megkezdése előtt kapja meg a törvényjavaslatot.
A törvényhozás a tárgyév kezdete előtt kevesebb, mint egy hónappal kapja meg a törvényjavaslatot, vagy egyáltalán nem kapja meg.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

109. Mikor fogadja el a törvényhozás a költségvetési törvényjavaslatot?
a.
b.
c.
d.
e.

A törvényhozás legalább egy hónappal a tárgyév megkezdése előtt jóváhagyja a törvényjavaslatot.
A törvényhozás kevesebb, mint egy hónappal, de még a tárgyév megkezdése előtt jóváhagyja a törvényjavaslatot.
A törvényhozás a tárgyév megkezdését követő egy hónapon belül jóváhagyja a törvényjavaslatot.
A törvényhozás több, mint egy hónappal a tárgyév megkezdése után vagy egyáltalán nem hagyja jóvá a törvényjavaslatot.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

110. Van-e törvényben rögzített joga a törvényhozásnak, hogy módosítsa a költségvetési törvényjavaslatot?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, a törvényhozás korlátlanul módosíthatja a törvényjavaslatot.
Igen, a törvényhozásnak van joga a törvényjavaslat módosítására, de ez enyhe korlátozásokat tartalmaz.
Igen, a törvényhozásnak van joga a törvényjavaslat módosítására, de ez szigorú korlátozásokat tartalmaz.
Nem, a törvényhozásnak nincsen joga a törvényjavaslat módosítására.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

111. A legutóbbi költségvetés jóváhagyása során a törvényhozás élt-e törvényben rögzített jogával, hogy módosítsa a benyújtott törvényjavaslatot?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, a törvényhozás élt a törvényjavaslat módosítására vonatkozó jogával, és legalább néhány módosítását elfogadta.
Igen, a törvényhozás élt a törvényjavaslat módosítására vonatkozó jogával, de egyetlen módosítását sem fogadta el.
Nem, a törvényhozás nem élt a törvényjavaslat módosítására vonatkozó jogával.
A törvényhozásnak nincs joga a törvényjavaslat módosítására.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

112. A legutóbbi költségvetés jóváhagyása során megvizsgálta-e a törvényhozás költségvetési vagy pénzügyi bizottsága a költségvetési törvényjavaslatot?
a.

Igen, a költségvetési vagy pénzügyi bizottságnak legalább egy hónapja volt a törvényjavaslat értékelésére, és még a költségvetés elfogadása előtt
jelentést is közzétett a törvényjavaslattal kapcsolatos megállapításairól és ajánlásairól.
b. Igen, a költségvetési vagy pénzügyi bizottságnak kevesebb, mint egy hónapja volt a törvényjavaslat értékelésére, és még a költségvetés
elfogadása előtt jelentést is közzétett a törvényjavaslattal kapcsolatos megállapításairól és ajánlásairól.
c. Ige, a költségvetési vagy pénzügyi bizottság megvizsgálta a költségvetési törvényjavaslatot, de a törvényjavaslat elfogadása előtt nem tett közzé
jelentést a törvényjavaslattal kapcsolatos megállapításairól és ajánlásairól.
d. Nem, költségvetési vagy pénzügyi bizottság nem vizsgálta meg a költségvetési törvényjavaslatot.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
113. A legutóbbi költségvetés jóváhagyása során az egyes területek törvényhozási bizottságai (pl.: egészségügy, oktatás, védelem, stb.) megvizsgálták-e a
költségvetési törvényjavaslat saját területükre vonatkozó kiadásait?
a.

Igen, az egyes területekért felelős bizottságoknak legalább egy hónapjuk volt a költségvetési törvényjavaslat vizsgálatára, és még a költségvetés
elfogadása előtt jelentést is közzétettek a törvényjavaslattal kapcsolatos megállapításaikról és ajánlásaikról.
b. Igen, az egyes területekért felelős bizottságoknak kevesebb, mint egy hónapjuk volt a költségvetési törvényjavaslat vizsgálatára, és még
a költségvetés elfogadása előtt jelentést is közzétettek a törvényjavaslattal kapcsolatos megállapításaikról és ajánlásaikról.
c. Igen, az egyes területekért felelős bizottságok megvizsgálták a költségvetési törvényjavaslatot, de a költségvetés elfogadása előtt nem tettek közzé
jelentést a törvényjavaslattal kapcsolatos megállapításaikról és ajánlásaikról.
d. Az egyes területekért felelős bizottságok nem vizsgálják meg a költségvetési törvényjavaslatot.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
114. Az elmúlt 12 hónapban a törvényhozás valamely bizottsága megvizsgálta-e az elfogadott költségvetés évközi végrehajtását a releváns végrehajtási
időszakra vonatkozóan?
a.

Igen, egy bizottság a tárgyév során legalább három alkalommal megvizsgálta a költségvetés évközi végrehajtását, és jelentést is közzétett a vizsgálat
megállapításairól és ajánlásairól.
b. Igen, egy bizottság a tárgyév során legalább egy, de kevesebb, mint három alkalommal megvizsgálta a költségvetés évközi végrehajtását, és jelentést
is közzétett a vizsgálat megállapításairól és ajánlásairól.
c. Igen, egy bizottság megvizsgálta a költségvetési törvény évközi végrehajtását, de nem tett közzé jelentést a vizsgálat megállapításairól és ajánlásairól.
d. Egyik bizottság sem vizsgálta meg a költségvetési törvény évközi végrehajtását.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

115. 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.

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. A kormány a törvényhozás jóváhagyását kéri az irányítási egységek közötti átcsoportosítások előtt, de ez nem törvényben vagy egyéb szabályban
rögzített kötelessége.
c. 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. 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. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
A kérdés azt vizsgálja, hogy a kormány kéri-e a törvényhozás hozzájárulását, mielőtt az irányítási egységek között forrásokat csoportosít át, és van-e erre
vonatkozó jogszabály az országban.
Néhány országban a kormánynak törvényben szabályozott jogköre, hogy bizonyos, előre meghatározott előirányzatok kiadási szintjét módosítsa a
költségvetés végrehajtása során. A kérdés az irányítási egységek (minisztériumok, igazgatóságok, ügynökségek) vagy az elfogadott költségvetésben
meghatározott egyéb finanszírozási csoportok (“vote”) közötti átcsoportosításokra vonatkozik.
A feltételeknek, amelyek teljesülése esetén a kormány saját hatáskörben hajthat végre eseti átcsoportosításokat, egyértelmű módon, nyilvánosan elérhető
szabályzatban vagy törvényben kell szerepelnie. Továbbá a kormány saját hatáskörében átcsoportosítható források mértékének nem szabad olyan
mértékűnek lennie, hogy aláássa a kormány törvényhozás általi elszámoltathatóságát.
116. 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.

A kormány törvényben vagy egyéb szabályban rögzített kötelezettsége, hogy a törvényhozás jóváhagyását kérje a többletbevételek elköltése előtt, és
a gyakorlatban is így cselekszik.
b. A kormány a törvényhozás jóváhagyását kéri a többletbevételek elköltése előtt, de ez nem törvényben vagy egyéb szabályban rögzített kötelessége.
c. 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. 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. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

117. A kormányzat kéri-e a törvényhozás jóváhagyását, mielőtt az elfogadott törvényben rögzítetthez képest csökkenti a kiadásokat a bevételek
elmaradása (az eredetileg vártnál kevesebb bevétel esetén) vagy a költségvetés végrehajtása során felmerülő egyéb ok miatt, és törvényileg kötelezett-e
jóváhagyás kérésére?
a.

A kormány törvényben vagy egyéb szabályban rögzített kötelezettsége, hogy a törvényhozás jóváhagyását kérje a kiadások csökkentése előtt, és a
gyakorlatban is így cselekszik.
b. A kormány a törvényhozás jóváhagyását kéri a kiadások csökkentése előtt, de ez nem törvényben vagy egyéb szabályban rögzített kötelessége.
c. A kormány törvényben vagy egyéb szabályban rögzített kötelezettsége, hogy a törvényhozás jóváhagyását kérje a kiadások csökkentése előtt, de a
gyakorlatban a kormány a törvényhozás jóváhagyása előtt végrehajtja a csökkentéseket.
d. A kormány a törvényhozás jóváhagyása nélkül csökkenti a kiadásokat, és semmilyen törvény vagy szabály nem kötelezi, hogy a
törvényhozás jóváhagyását kérje.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
118. A törvényhozás bármely bizottsága megvizsgálja-e az éves költségvetésről szóló számvevőszéki jelentést?
a.

Igen, egy bizottság a publikálást követő három hónapon belül megvizsgálja a számvevőszéki jelentést, és jelentést is közzétesz a vizsgálat
megállapításairól és ajánlásairól.
b. Igen, egy bizottság a publikálást követő 3-6 hónapon belül megvizsgálja a számvevőszéki jelentést, és jelentést is közzétesz a vizsgálat
megállapításairól és ajánlásairól.
c. Igen, egy bizottság megvizsgálja a számvevőszéki jelentést, de a közzételét követő hat hónapon túl vagy nem tesz közzé jelentést a
vizsgálat megállapításairól és ajánlásairól.
d. Nem, egyik bizottság sem vizsgálja meg a számvevőszéki jelentést.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

Számvevőszék
119. A számvevőszék jelenlegi vezetőjének kinevezési (vagy újbóli kinevezési) folyamata biztosította-e a vezető kormánytól való függetlenségét?
a. Igen, a számvevőszék vezetőjét csak a törvényhozó vagy a bírói hatalom nevezheti ki, vagy ezen hatalmaknak kell végül
jóváhagyniuk a kinevezést.
b. Nem, a végrehajtó hatalom a törvényhozói vagy bírói hatalom nélkül kinevezheti a számvevőszék vezetőjét.
c. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
120. A kormányzati hatalom végrehajtóitól eltérő ágának (mint a törvényhozó vagy bírói) hozzájárulása is szükséges-e ahhoz, hogy a számvevőszék
vezetőjét elmozdíthassák hivatalából?

a. Igen, a számvevőszék vezetőjét csak a törvényhozó vagy bírói hatalom mozdíthatja el, vagy valamelyik hatalom
hozzájárulásaszükséges ahhoz, hogy a kormány leválthassa a számvevőszék vezetőjét.
b. Nem, a számvevőszék vezetője elmozdítható a törvényhozó és bírói hatalom hozzájárulása nélkül.
c. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
121. Ki dönt a számvevőszék költségvetéséről?
a. A számvevőszék saját maga dönt költségvetéséről (például a kormánynak megküldött költségvetést változtatás nélkül vagy
minimális változtatással fogadják el vagy a költségvetését közvetlenül a törvényhozásnak nyújtja be), vagy költségvetéséről a
törvényhozás, a bírói hatalom vagy egyéb független intézmény dönt. A kapott források nagyjából elegendőek ahhoz, hogy a
számvevőszék ellássa törvényi feladatait.
b. A számvevőszék költségvetéséről a kormány dönt, és a kapott források nagyjából elegendőek ahhoz, hogy a számvevőszék ellássa törvényi
feladatait.
c. 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. A számvevőszék költségvetéséről a kormány dönt, és a kapott források elégtelenek ahhoz, hogy a számvevőszék ellássa törvényi feladatait.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
122. Törvényben szabályozott joga-e a számvevőszéknek, hogy szabadon dönthessen a lefolytatandó ellenőrzésekről?
a. A számvevőszék teljes szabadságot kap a lefolytatandó ellenőrzések eldöntésében.
b. A számvevőszék meglehetősen nagy szabadságot élvez a lefolytatandó ellenőrzések eldöntésében, de néhány esetben korlátozásokkal
szembesül.
c. A számvevőszéknek van döntési jogköre a lefolytatandó ellenőrzésekről, de jelentős korlátozásokkal szembesül.
d. A számvevőszéknek semmilyen döntési jogköre nincs a lefolytatandó ellenőrzésekkel kapcsolatban.
e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
123. Független intézmény ellenőrzi-e a számvevőszék ellenőrzési folyamatait?
a. Igen, éves rendszerességgel ellenőrzi független intézmény a számvevőszék ellenőrzési folyamatait, és erről jelentést is közzétesz.
b. Igen, független intézmény az elmúlt öt évben legalább egyszer (de nem éves rendszerességgel) ellenőrizte a számvevőszék
ellenőrzési folyamatait, és erről jelentést is közzétett.
c. Független intézmény nem, de a számvevőszéken belüli osztály rendszeresen ellenőrzi a számvevőszék ellenőrzési folyamatait.
d. Nem, a számvevőszék ellenőrzési folyamatait sem független intézmény, sem a számvevőszéken belüli osztály nem ellenőrzi.

e. Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)
124. Az elmúlt tizenkét hónapban hányszor vett részt és szólt hozzá érdemben a törvényhozás valamely bizottságának ülésén a számvevőszék vezető
beosztású személye?
a.
b.
c.
d.
e.

Gyakran (legalább öt alkalommal).
Néha (legalább három, de kevesebb mint öt alkalommal).
Ritkán (egyszer vagy kétszer).
Soha.
Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki)

5. fejezet: A nyilvánosság bevonása a költségvetési folyamatba
Bevezető:
A költségvetési átláthatóság szükséges kiegészítője a nyilvánossággal folytatott párbeszéd. A költségvetési információkhoz való hozzáférés biztosítása csak az első
lépés, amelyet kötelező kiegészíteni a releváns intézményeknek (mint a kormány, a törvényhozás vagy a számvevőszék) kapcsolatfelvételi lehetőségekkel, hogy a
lakosság véleményét megismerhessék a költségvetés mind a négy szakaszában.
Az Open Budget kérdőív ezen alfejezetének kérdései különösen relevánsak, mert az ezekre adott válaszok segítenek a nyilvánossággal folytatott párbeszéd jó
nemzetközi gyakorlatairól szóló adatbázis felépítésében. A válaszadók megjegyzései és hivatkozásai a teljes kérdőív során fontosak, de ez különösen érvényes erre az
alfejezetre, mert lehetővé teszik az IBP és partnerei számára, hogy megbízható és pontos példatárat állíthassanak össze a lakossággal folytatott párbeszéd jó
nemzetközi gyakorlatairól.
125. Biztosít-e a kormány lehetőséget a lakosság számára, hogy a költségvetési törvényjavaslat elkészítése során (a törvényjavaslat benyújtása előtt) javaslatokat
tehessenek?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, a kormány nyilvános lehetőségeket biztosít, amelyek segítségével a lakosság tagjai és a kormány tisztviselői megtárgyalhatják a költségvetéssel kapcsolatos
javaslatokat.
Igen, a kormány nyilvános lehetőségeket biztosít, hogy a lakosság javaslatokat tehessen a költségvetéssel kapcsolatban.
Igen, a kormány biztosít részvételi lehetőséget a költségvetés elkészítése során, de ezek a lehetőségek csak néhány nézetnek adnak teret vagy a
kormány csak néhány személyt, szervezetet hív meg a költségvetés megvitatására (a gyakorlatban a részvétel nem mindenki számára nyílt).
A “c” vagy a fölötti válasz követelményei nem teljesülnek.
Nem értelmezhető (kérjük, fejtse ki).

126. A 125-ös kérdésben azonosított lehetőségekkel kapcsolatban a kormány tesz-e érdemi intézkedéseket, hogy a lakosság legkiszolgáltatottabb és érdekét nehezen
érvényesítő csoportjait is bevonja a költségvetés előkészítésébe?
a.

Igen, a kormány érdemi lépéseket tesz, hogy a lakosság kiszolgáltatott és alulreprezentált csoportjainak tagjai és/vagy képviselői is részt vegyenek a költségvetés
előkészítésében.
b. Az “a” válasz követelményei nem teljesülnek.
c. Nem értelmezhető (kérjük, fejtse ki).
127. A költségvetés előkészítési szakaszában az alábbi témák közül melyeket tárgyalja meg a kormány a lakossággal?
A kérdés megválaszolásakor a kiemelt témák az alábbiak:

1. Makrogazdasági ügyek
2. Bevételi előrejelzések, intézkedések és a bevételekhez kapcsolódó adminisztráció
3. Szociális kiadásokkal kapcsolatos intézkedések
4. Költségvetési hiány és államadósság
5. Kormányzati beruházási projektek
6. Közszolgáltatások
a.
b.
c.
d.
e.

A kormány a lakossági részvételi lehetőség során mind a hat témát érinti.
A kormány a lakossági részvételi lehetőség során legalább három, de kevesebb, mint hat témát érint.
A kormány a lakossági részvételi lehetőség során legalább egy, de kevesebb, mint három témát érint.
A “c” vagy afölötti válasz követelményei nem teljesültek.
Nem értelmezhető (kérjük, fejtse ki).

128. Biztosít-e a kormány lehetőséget a lakosság számára, hogy a költségvetés végrehajtásának felügyeletéhez javaslatokat tehessenek?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, a kormány nyilvános lehetőséget biztosít a lakosság számára, hogy a költségvetés végrehajtása során a lakosság tagjai és a kormányzati tisztségviselők
megtárgyalhassák észrevételeiket.
Igen, a kormány nyilvános lehetőséget biztosít a lakosság számára, hogy észrevételeket tehessen a költségvetés végrehajtása során.
Igen, a kormány biztosít részvételi lehetőséget a költségvetés végrehajtása során, de ezek a lehetőségek csak néhány nézetnek adnak teret vagy a kormány csak
néhány személyt, szervezetet hív meg a költségvetés megvitatására (a gyakorlatban a részvétel nem mindenki számára nyílt).
A “c” vagy afölötti válasz követelményei nem teljesülnek.
Nem értelmezhető (kérjük, fejtse ki).

129. A 125-ös kérdésben azonosított lehetőségekkel kapcsolatban a kormány tesz-e érdemi intézkedéseket, hogy a lakosság legkiszolgáltatottabb és érdekét nehezen
érvényesítő csoportjainak véleményét is meghallgassa a költségvetés végrehajtásáról?
a.

a. Igen, a kormány érdemi lépéseket tesz, hogy a lakosság kiszolgáltatott és alulreprezentált csoportjainak tagjainak és/vagy képviselőinek a véleményét is
meghallgassa a költségvetés végrehajtásáról.
b. Az “a” válasz követelményei nem teljesülnek.
c. Nem értelmezhető (kérjük, fejtse ki).
130. A kormány lakossággal folytatott konzultációja a költségvetés végrehajtása során melyik témákat érinti?
A kérdés során kiemelt témák az alábbiak:
1. A makrogazdasági körülmények változásai
2. A közszolgáltatások színvonala

3. A bevételek beszedése
4. A szociális kiadások végrehajtása
5. Költségvetési hiány és az államadóssága változása
6. Kormányzati beruházási projektek megvalósítása
a.
b.
c.
d.
e.

A kormány lakossággal folytatott konzultációja mind a hat témát érinti.
A kormány lakossággal folytatott konzultációja legalább három, de kevesebb, mint hat fent említett témát érint.
A kormány lakossággal folytatott konzultációja legalább egy, de kevesebb, mint három fent említett témát érint.
A “c” vagy afölötti válaszok követelményei nem teljesültek.
Nem értelmezhető (kérjük, fejtse ki).

131. Amikor a kormány a lakossággal konzultál, biztosít-e előzetesen elegendő és teljeskörű információt a konzultációval kapcsolatban, hogy a lakosság megfelelően
informált módon vehessen részt?
A teljeskörű információnak legalább három elemet tartalmaznia kell az alábbiak közül:
1. Cél
2. Hatáskör
3. Korlátok
4. Elérni kívánt eredmények
5. Folyamat és ütemterv
a.
b.
c.
d.
e.

A kormány megfelelő időben teljeskörű információt biztosít a lakosság számára mind a költségvetés előkészítéséről, mind a végrehajtásáról szóló konzultáció
során.
A kormány megfelelő időben teljeskörű információt csak az egyik konzultáció során biztosít a lakosság számára (a költségvetés előkészítéséről vagy a
végrehajtásáról szóló során).
A kormány megfelelő időben biztosít információt az egyik vagy mindkét konzultáció során, de az információk nem teljeskörűek.
A “c” vagy afölötti válaszok követelményei nem teljesültek.
Nem értelmezhető (kérjük, fejtse ki).

132. A 125-ös kérdésben azonosított lehetőségekkel kapcsolatban a kormány ad-e bármilyen visszajelzést, hogy a lakosság észrevételeit hogyan hasznosította a
költségvetés előkészítése során?
a. Igen, a kormány írásos visszajelzést ad, ami tartalmazza a fogadott észrevételeket és részletes jelentést az észrevételek hasznosulásáról.
b. Igen, a kormány írásos visszajelzést ad, ami tartalmazza a fogadott észrevételeket és összefoglaló jelentést az észrevételek hasznosulásáról.
c. Igen, a kormány írásos visszajelzést ad, ami tartalmazza a fogadott észrevételeket vagy egy részletes/összefoglaló jelentést az észrevételek hasznosulásáról.

d. A “c” vagy afölötti válaszok követelményei nem teljesültek.
e. Nem értelmezhető (kérjük, fejtse ki).
133. A 128-as kérdésben azonosított lehetőségekkel kapcsolatban a kormány ad-e bármilyen visszajelzést, hogy a lakosság észrevételeit hogyan hasznosította a
költségvetés végrehajtásának felügyelete során?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, a kormány írásos visszajelzést ad, ami tartalmazza a fogadott észrevételeket és részletes jelentést az észrevételek hasznosulásáról.
Igen, a kormány írásos visszajelzést ad, ami tartalmazza a fogadott észrevételeket és összefoglaló jelentést az észrevételek hasznosulásáról.
Igen, a kormány írásos visszajelzést ad, ami tartalmazza a fogadott észrevételeket vagy egy részletes/összefoglaló jelentést az észrevételek hasznosulásáról.
A “c” vagy afölötti válaszok követelményei nem teljesültek.
Nem értelmezhető (kérjük, fejtse ki).

134. A részvételi mechanizmusokat tartalmazza-e a költségvetési törvényjavaslat elkészítéséről szóló ütemterv?
a. Igen, a kormány belefoglalja a lakossági konzultációt az ütemtervbe és az ütemterv nyilvánosan elérhető.
b. Az “a” válasz követelményei nem teljesülnek.
c. Nem értelmezhető (kérjük, fejtse ki).
135. Egy vagy több minisztérium tart-e lakossági konzultációt, amely során a lakosság a költségvetés előkészítésével vagy végrehajtásával kapcsolatban észrevételt
tehet?
a. Igen, legalább egy minisztérium tart lakossági konzultációt, amely során a lakosság tagjai és a kormányzati tisztviselők megtárgyalhatják észrevételeiket.
b. Igen, legalább egy minisztérium tart lakossági konzultációt, amely során a lakosság tagjai észrevételeket tehetnek a költségvetéssel kapcsolatban.
c. Igen, legalább egy minisztérium biztosít részvételi lehetőséget a költségvetés előkészítése vagy végrehajtása során, de ezek a lehetőségek csak néhány nézetnek
adnak teret vagy a minisztérium csak néhány személyt, szervezetet hív meg a költségvetés megvitatására (a gyakorlatban a részvétel nem mindenki számára nyílt).
d. A “c” vagy afölötti válasz követelményei nem teljesülnek.
e. Nem értelmezhető (kérjük, fejtse ki).
136. A törvényhozás vagy annak releváns bizottsága tart-e nyílt ülést és/vagy biztosít-e egyéb részvételi lehetőséget, amelyen keresztül a lakosság észrevételt tehet a
költségvetés megvitatása során (aká a törvényjavaslat előkészítése, akár a törvényjavaslat jóváhagyásának szakaszában)?
a. Igen, tart nyilvános üléseket, amelyeken a lakosság, civil szervezetek képviselői is felszólalnak.
b. Igen, tart nyilvános üléseket. A lakosság képviselői nem szólalnak fel az ülés során, de más csatornákon keresztül fogadják a lakossági észrevételeket.
c. Igen, tart nyilvános üléseket. A lakosság képviselői nem szólalnak fel, és más csatornákon keresztül sem juttatják el észrevételeiket, de a törvényhozás meghív
néhány személyt vagy szervezet képviselőjét (a gyakorlatban a részvétel nem mindenki számára nyílt).
d. A “c” vagy afölötti válasz követelményei nem teljesülnek.

e. Nem értelmezhető (kérjük, fejtse ki).
137. A törvényhozás tanácskozása során (akár a költségvetési törvényjavaslat előkészítésének, akár jóváhagyásának szakaszában) az alábbiak közül melyik témákat
érinti a lakossági meghallgatás?
A kérdés során kiemelt témák az alábbiak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
a.
b.
c.
d.
e.

Makrogazdasági ügyek
Bevételi előrejelzések, intézkedések és a bevételekhez kapcsolódó adminisztráció
Szociális kiadásokkal kapcsolatos intézkedések
Költségvetési hiány és államadósság
Kormányzati beruházási projektek
Közszolgáltatások

A törvényhozás mind a hat témában várja az észrevételeket.
A törvényhozás legalább három, de kevesebb, mint hat témában várja az észrevételeket.
A törvényhozás legalább egy, de kevesebb, mint három témában várja az észrevételeket.
A “c” vagy afölötti válasz követelményei nem teljesülnek.
Nem értelmezhető (kérjük, fejtse ki).

138. A törvényhozás ad-e visszajelzést, hogy a lakosság észrevételeit hogyan hasznosították a költségvetési törvényjavaslat megfontolása során?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, a törvényhozás írásos visszajelzést ad, ami tartalmazza a fogadott észrevételek listáját és egy részletes jelentést, hogy a törvényjavaslat megfontolása során
hogyan hasznosultak a lakossági észrevételek.
Igen, a törvényhozás írásos visszajelzést ad, ami tartalmazza a fogadott észrevételek listáját és egy összefoglalót, hogy a törvényjavaslat megfontolása során
hogyan hasznosultak a lakossági észrevételek.
Igen, a törvényhozás írásos visszajelzést ad, ami tartalmazza a fogadott észrevételek listájának vagy az észrevételek hasznosulásáról szóló részletes jelentés,
összefoglaló egyikét.
A “c” vagy afölötti válaszok követelményei nem teljesültek.
Nem értelmezhető (kérjük, fejtse ki).

139. A törvényhozás tart-e nyílt ülést és/vagy biztosít-e lehetőséget a nyilvánosság számára, hogy a lakosság észrevételeket tegyen a számvevőszéki jelentés
megvitatása során?
a.

Igen, a törvényhozás tart nyílt ülést a számvevőszéki jelentésről, amelyen a lakosság, civil szervezetek tagjai felszólalhatnak.

b. Igen, a törvényhozás tart nyílt ülést a számvevőszéki jelentésről. Az ülésen nem szólalnak fel a lakosság tagjai, de észrevételeiket más csatornákon eljuttathatják a
törvényhozásnak.
c. Igen, a törvényhozás tart nyílt ülést a számvevőszéki jelentésről. Az ülésen nem szólalnak fel a lakosság tagjai és más módokon sem juttathatják el
észrevételeiket, de a törvényhozás meghív néhány személyt vagy szervezet képviselőjét, hogy meghallgassa az ülésen vagy fogadja az észrevételeit (a gyakorlatban
a részvétel nem mindenki számára nyílt).
d. A “c” és afölötti válaszok követelményei nem teljesülnek.
e. Nem értelmezhető (kérjük, fejtse ki).
140. 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. Igen, a számvevőszék fenntart ilyen hivatalos módokat, amelyeken keresztül eseteket, témákat lehet ajánlani az ellenőrzési tervhez.
b. Az “a” válasz követelményei nem teljesültek.
c. Nem értelmezhető (kérjük, fejtse ki).
141. Ad-e visszajelzést a számvevőszék arról, hogy a lakossági észrevételek hogyan hasznosultak az ellenőrzési terv kialakításakor?
a.
b.
c.
d.
e.

Igen, a számvevőszék írásos visszajelzést ad, ami tartalmazza a fogadott észrevételek listáját és egy részletes jelentést, hogy a lakossági észrevételek hogyan
hasznosultak az ellenőrzési terv kialakításakor.
Igen, a számvevőszék írásos visszajelzést ad, ami tartalmazza a fogadott észrevételek listáját és egy összefoglalót, hogy a lakossági észrevételek hogyan
hasznosultak az ellenőrzési terv kialakításakor.
Igen, a számvevőszék írásos visszajelzést ad, ami tartalmazza a fogadott észrevételek listájának vagy az észrevételek hasznosulásáról szóló
részletes jelenté, összefoglaló egyikét.
A “c” és afölötti válaszok követelményei nem teljesülnek.
Nem értelmezhető (kérjük, fejtse ki).

142. Fenntart-e a számvevőszék hivatalos módokat, amelyeken keresztül a nyilvánosság részt vehet az ellenőrzésekben (válaszadóként, tanúként, bizonyítékok
átadásával, stb.)?
a. Igen, a számvevőszék fenntart hivatalos módokat, amelyeken keresztül a lakosság részt vehet az ellenőrzésekben.
b. Az “a” válasz követelményei nem teljesültek.
c. Nem értelmezhető (kérjük, fejtse ki).

