
Martfűn és Tiszaföldváron kisebb az esélye a korrupciónak 

FELMÉRÉS | Honlapja alapján Martfű a legátláthatóbb, Tiszaföldvár pedig a legtörvénytisztelőbb 
önkormányzat a megyében. 
 
A Korrupciókutató-Intézet Budapest vizsgálata szerint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzatok 
egy része nem viszi túlzásba az adatok nyilvánossá tételét, de néhány város elöl jár a példával, honlapjaik 
nyitottságban, törvénytiszteletben is az elsők között van. 
 
A városi honlapokon - tisztelet a kivételnek - általában olyan, az állampolgári tájékozódás szempontjából 
fontos információk nem jelennek meg, mint a testületi ülések napirendjei, összefoglalói, vagy az 
önkormányzati közbeszerzésekre vonatkozó információk. A helyhatóságok jellemzően nem az elemi, 
hanem inkább a kevesebb információt tartalmazó - az átláthatóságot, elszámoltathatóságot csökkentő - 
aggregált adatok közlése mellett döntöttek. 
 
Az intézet az ország 368, városi rangú településének weboldalait vette górcső alá. Egyebek közt 
rákérdeztek arra, találhatóak-e a honlapon közbeszerzési szerződések, jegyzőkönyvek a testületi 
ülésekről, de olyan kérdéseket is föltettek, hogy milyen nyelven érhető el a honlap, vagy van-e rajta 
oldaltérkép. Az adatbázis matematikai-statisztikai módszerekkel való elemzésének és összetett mutatók 
kiszámolásának segítségével keresték a „legnyitottabb” illetve a „legtörvénytisztelőbb” városokat. 
 
A 2013 nyarán végzett adatfelvétel eredményei alapján a legeredményesebben Sopron szerepelt; az 
összetett mutatók szerint mind a legnyitottabb mind a legtörvénytisztelőbb kategóriában az elsők között 
foglalt helyet. A Magyar önkormányzati Nyitottság Index (MANYI) értékekeit tekintve a városok 
listájában első helyen Sopron állt (0,94), azt Pilisvörösvár (0,88), majd holtversenyben Békéscsaba, 
Kecskemét és Szeged követte (0,82). 
A megyénkbeli városok közül a legelőkelőbb, 13. helyen Martfű volt 0,76-ös mutatóval, további három 
település, Jászberény, Kisújszállás és Tiszaföldvár pedig 0,71-gyel a 20-45. helyen szerepelt. Kunhegyes 
(0,18) és Besenyszög (0,12) viszont a sereghajtók közt foglalt helyet. 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei városok MANYI mutatói: 
 
Martfű ..........................  0,76 
Jászberény ....................  0,71 
Kisújszállás ..................  0,71 
Tiszaföldvár ................  0,71 
Törökszentmiklós ........  0,59 
Karcag ..........................  0,53 
Kunszentmárton ...........  0,53 
Szolnok ........................  0,53 
Mezőtúr ........................  0,47 
Tiszafüred ....................  0,47 
Rákóczifalva ................  0,47 
Jászapáti .......................  0,41 
Jászárokszállás .............  0,41 
Jászkisér .......................  0,41 
Kenderes ......................  0,41 
Újszász .........................  0,41 
Jászfényszaru ...............  0,35 
Abádszalók ..................  0,24 
Fegyvernek ..................  0,24 
Túrkeve ........................  0,24 
Kunhegyes ...................  0,18 
Besenyszög ..................  0,12 



Az Önkormányzati Törvénytisztelet Index (ÖNTI) alapján a legtörvénytisztelőbb város kategóriában hat 
város szerepelt az első helyen azonos értékkel; Budapest 23. kerülete, Kaba, Mezőberény, Pilisvörösvár, 
Sopron és Zalaegerszeg (1,0). Ebben a ketagóriában szintén volt egy kiemelkedően szereplő Jász-
Nagykun-Szolnok megyei város, a 7-31. helyen, 0,9-es mutatóval Tiszaföldvár végzett legelőrébb, de 
voltak 0,8-as indexszel rendelkezők is holtversenyben 40 másik várossal Jászberény, Kisújszállás, Martfű 
és Törökszentmiklós. Ebben a kategóriában Túrkeve és Besenyszög lógott ki lefelé a mezőnyből, csupán 
0,2-t kaptak honlapjura. 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei városok ÖNTI mutatói: 
 
Tiszaföldvár ..................  0,9 
Jászberény ......................  0,8 
Kisújszállás ....................  0,8 
Martfű ............................  0,8 
Törökszentmiklós ..........  0,8 
Szolnok ..........................  0,7 
Karcag ............................  0,6 
Kenderes ........................  0,6 
Kunszentmárton .............  0,6 
Mezőtúr ..........................  0,6 
Újszász ...........................  0,6 
Jászapáti .........................  0,5 
Jászárokszállás ...............  0,5 
Jászkisér .........................  0,5 
Jászfényszaru .................  0,5 
Rákóczifalva ..................  0,5 
Tiszafüred ......................  0,5 
Abádszalók ....................  0,3 
Fegyvernek ....................  0,3 
Kunhegyes .....................  0,3 
Besenyszög ....................  0,2 
Túrkeve ..........................  0,2 
 
A megyeszékhelyeket vizsgálva elmondható, hogy a legnyitottabbak – azonos pontszámot (0,82) elérve – 
Békéscsaba, Szeged és Kecskemét önkormányzatai. A törvénytisztelet tekintetében legjobban 
Zalaegerszeg teljesített. Szolnok weboldala az első mutatót tekintve a 14-15. helyen végzett Péccsel 
karöltve, törvénytiszteletben viszont kicsit előrébb található, a 10-12. pozíciót foglalta el Miskolccal és 
Szombathellyel holtversenyben. 
 
forrás: http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kozelet/martfun-es-tiszafoldvaron-kisebb-az-eselye-
a-korrupcionak-566713 
 


