
 

KÖZÉRTHETŐ KÖLTSÉGVETÉS 

Adatvizualizációs eszköz önkormányzatok számára 

 

Az önkormányzatok és költségvetéssel foglalkozó szakértők 

közreműködésével kifejlesztett adatvizualizációs eszköz célja, hogy a 

helyi közélet szereplői és a szélesebb társadalom számára is 

átláthatóbbá, közérthetőbbé tegye az önkormányzatok gazdálkodását.  

 

 

A költségvetési vizualizáció célja 

 

A K-Monitor és partnerei által fejlesztett eszköz alkalmas az éves költségvetések terv- és tényadatainak 

bemutatására a megrendelő önkormányzat által meghatározott részletezettségű bontásban. Az adatokhoz 

kapcsolva egyes bevételi és kiadási előirányzatok tartalmának ismertetése is lehetővé válik. Az eszköz 

példákkal, illusztrációkkal érthetővé, átélhetővé teszi az önkormányzatok szerteágazó, fontos feladatait 

olyan hétköznapi állampolgárok számára is, akik kevés ismerettel rendelkeznek a közpénzügyek területén. 

Segítségével olyanok is tájékozódhatnak településük ügyeiről, akiknek nincs rálátásuk arra, hogy az általuk 

napi szinten igénybe vett közszolgáltatások közül mely feladatokat látja el a helyi önkormányzat, az egyes 

feladatok milyen bevételi és kiadási előirányzatokban jelennek meg. 

 

A település költségvetésének kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban történő 

bemutatása közelebb hozza és érthetővé teszi a helyiek számára az önkormányzat sokrétű feladatait, a 

hozzájuk kapcsolódó kiadások nagyságrendjét, valamint a gazdálkodás tervezhetőségének szabadságát és 

korlátait. Nemzetközi tapasztalatok szerint ez növeli a választói bizalmat és egyszerűsíti a képviselő 

testületek elszámoltathatóságát. Az eszköz bevezetésére úgy tekintünk, mint a részvételi döntéshozatal 

első lépésére, mely a XXI. századi jó kormányzás egyik legfontosabb eszköze lehet, főként helyi szinten. 

 

 

 

 

 



Hogyan működik? 

 

A feladat elvégzése során az alábbi lépéseken haladunk végig, folyamatosan egyeztetve az önkormányzat 

felelősével. Az egyes lépések időigénye és költségei változatonként eltérhetnek (ld. lent). 

 

 

 

Kínált változatok 

 

A költségvetés-vizualizáció létrehozását és testre szabását három szolgáltatási csomagban kínáljuk: 

Alapváltozat: a feladat elvégzése során törekszünk arra, hogy a lehető legkevesebb többletmunka-igény 

merüljön fel az erőforráshiányos önkormányzatoknál az adatszolgáltatás során. Ennek megfelelően 

elsősorban a  2011. évi CXCV. törvényben és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt 

adatszolgáltatásokban előírt, illetve az önkormányzatok saját nyilvántartási rendszerében megjelenő 

logikát, illetve formátumot használja a program. Az alapváltozat a már elkészült minták struktúráját és 

megjelenítését, eszközeit használja, az arculat testre szabása mellett. A vizualizáció kidolgozása és 

programozása az egyeztetések függvényében 2-6 hetet vesz igénybe, listaára 50 és 150.000 Ft között van. 

Kiegészített változat: az alapváltozathoz képest további programozással járó igényeket tartalmaz, illetve a 

mintavizualizáció jelentős átalakítását jelenti. A vizualizáció kidolgozása és programozása a kiegészített 

változatnál az egyeztetések függvényében 4-12 hetet vesz igénybe, listaára 150 és 800.000 Ft között van. 

Teljes változat: a teljes változat a megrendelő igénye szerinti jelentős programozási feladatokat is 

tartalmaz (pl. adatvizualizációs gamification, évenkénti adatok bemutatása, terv-tény összehasonlítások, 

az önkormányzati website-ba történő teljes beágyazás, az alapváltozathoz képest teljesen új vizuális 

megjelenési igények, kétirányú kommunikációt, véleményezést, javaslatok megfogalmazását lehetővé 

tevő részvételi költségvetés-felület kialakítása stb.) A vizualizáció kidolgozása és programozása a teljes 

változatnál az egyeztetések függvényében 10+ hetet vesz igénybe, árát a pontos tartalom függvényében 

egyedi ajánlat tartalmazza. 
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Miért érdemes a K-Monitorral együtt dolgozni? 

 

A K-Monitor és partnerei jelentős tapasztalattal rendelkeznek az intézményi átláthatóság, részvételi 

döntéshozatal és az önkormányzati pénzügyek területén. Több, jelenleg is sikerrel futó alkalmazást 

készítettünk, melyek elősegítették az állampolgárok bevonását a helyi és országos ügyekbe, alapvető 

ismereteket nyújtva a közügyek iránt nyitott és érdeklődő választók számára. Úgy látjuk, az élő helyi 

önkormányzatok a demokratikus társadalom alapsejtjei, a hatékony társadalmi részvétel pedig 

megköveteli, hogy a polgárok érthető és áttekinthető formában férjenek hozzá az őket érintő helyi 

döntéshozatallal kapcsolatos információkhoz. A helyi viszonyokat leginkább ismerő önkormányzatok és 

egy több, mint 10 éve hitelesen működő, pártoktól független antikorrupciós civil szervezet 

együttműködése ezen a téren komoly lehetőségeket tartogat. 
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