
 

Open Budget Survey 2019 

Magyarország az Open Budget Survey (OBS) 2019-es felmérésén 45 pontot ért el a lehetséges 100-

ból, elmaradva a költségvetés átláthatóság „megfelelő” szintjét jelentő 61 pontos alsó határtól. A 

vizsgált EU-s országok között utolsó, míg Európából csak Észak-Macedónia, Szerbia és Bosznia-

Hercegovina végzett hátrébb. 

Az eredmény nem azt jelenti, hogy a kormány nem tesz eleget a vonatkozó hazai jogszabályoknak a 

költségvetés vonatkozásában, hanem azt, hogy sok fontos, a megértést könnyítő részletet kihagy a 

dokumentumokból. Ilyen, hogy a költségvetési törvényjavaslatban nem található meg a kiadások, 

bevételek előző évre tervezett értéke vagy a legutolsó tényadat értéke, a javasolt új intézkedések 

számszerűsített hatása, nem tesz közzé részletes féléves értékelést a végrehajtás során, vagy a 

költségvetés benyújtása előtt nem vitathatóak meg a kormány tervezett intézkedései. Az 

átláthatóság elsősorban nem pénz, hanem politikai akarat kérdése, amit jól mutat, hogy olyan 

országok értek el kiváló eredményt, mint Georgia, Mexikó, Ukrajna, Bulgária vagy Guatemala.  

A lassan javuló nemzetközi trendekkel szemben a hazai helyzet lassan romló irányt mutat. A 2015-ös 

49 és a 2017-es 46 pont után minimálisan, de megint csökkent az érték. Az előrehaladás felgyorsítása 

érdekében a felmérést koordináló International Budget Partnership közös cselekvésre hívja a 

kormányok mellett a civil társadalmat, donor országokat és vállalatokat, hogy tegyenek többet az 

átláthatóságért. 

A felmérés a költségvetési dokumentumok átláthatóság mellett két másik területet is vizsgál. A 

nyilvánosság bevonása a költségvetési döntésekbe kevés kormánynak erőssége, de a magyar 

kormány ebben a világátlag alatt teljesít. A harmadik terület, a költségvetés feletti parlamenti és 

számvevőszéki felügyelet Magyarországon kifejezetten romló tendenciát mutat, mivel a költségvetési 

döntésekből a lakosság mellett immár a törvényhozás is egyre jobban kiszorul.  

Az OBS független, összehasonlítható és objektív értékelése a költségvetési átláthatóságnak, a 

nyilvánosság költségvetési döntéshozatalba bevonásának és a költségvetés felügyeletének. A kutatók 

a felmérés során adott válaszaikat tényekkel bizonyítják, majd a válaszokat anonim szakértő és a 

kormány véleményezi. Ezt a magyar kormány is megtette. 

A felmérés eredményeiről bővebben a Költségvetési Felelősségi Intézet honlapján olvashat vagy 

térképen, diagramon böngészheti azokat. 

 

https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/call-open-budgets
http://kfib.hu/hu/obs2019
http://kfib.hu/uploads/OBS2017/interactive/obs2019map.html
http://kfib.hu/uploads/OBS2017/interactive/obs2019chart.html

