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ÁRFOLYAM PÉNZCENTRUM AGRÁRSZEKTOR RESOURCE KONFERENCIÁK TRADER PROFIT ENGLISH

EUR  313.15  0.39  USD  281.19  +1.30  CHF  287.50  +1.64  BUX  21 139  +0.9%  MOL  13 505  +1.3%  OTP  5 460  +1.1%
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KFIB KILÉPÉS PROFIL ELŐFIZETÉS Keresés

Makrogazdaság

Még egy lista, ahol leszerepelt Magyarország
2015. szeptember 9. 14:30      

 
A vizsgált 102 ország közül Magyarország a 45. helyen végzett a költségvetési rendszer
átláthatóságáról szóló Open Budget Survey (OBS) szerdán bemutatott felmérése alapján.
Ezzel hazánk az Európai Unióban sereghajtó ebben a mutatóban, de a vizsgált OECD-
országok közül is csak Törökországot előzzük meg. A felmérést Magyarországon a
Költségvetési Felelősség Intézet Budapest (KFIB) készítette el, az eredmények mellett
javaslatokat is tettek a kormánynak, hogyan lehetne javítani a helyzeten. 

Kedvezményes hitelek uniós pályázatokhoz akár már 0,35% éves nettó kamattal! (x)

Éppen csak befértünk a lista első felébe

A lehetséges 100 pontból 49-et ért el Magyarország a költségvetési rendszer
átláthatóságát vizsgáló felmérésben, mindez azt jelenti, hogy a kormány korlátozott
költségvetési információt biztosít az állampolgároknak. Ezen belül a nyilvánosság
költségvetési folyamatokba való bevonása terén mindössze 31 pontot értünk el, ami
kimondottan gyenge teljesítménynek felel meg. A törvényhozás felügyelete
szempontjából 58 pontot ért el Magyarország, míg a számvevőszék felügyelete 83 pontot
hozott a felmérésben, ezzel utóbbi mutatót illetően megfelelőnek minősítették a magyar
teljesítményt.

Összességében a 49 pontos magyar érték javulást jelent ugyan a két évvel ezelőtti 40
ponthoz képest , de a vizsgált 102 ország közül csak a 45. helyre volt elég. Két éve még a
60. helyre rangsorolták hazánkat, vagyis első ránézésre nincs okunk a panaszra. Ha
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60. helyre rangsorolták hazánkat, vagyis első ránézésre nincs okunk a panaszra. Ha
azonban hozzátesszük, hogy az EU 28 tagállama közül az utolsó helyet értük el és az
OECD-tagországok közül is csak Törökországot előztük meg, akkor nincs okunk
büszkének lenni. Az EU tagállamai közül csak tizenöt vesz részt a felmérésben, de a
kimaradók közül csak Görögországgal vehetnénk fel esetleg a versenyt - tette hozzá
Romhányi Balázs, a KFIB vezetője. 

2013.03.15 11:45 Azonnali sikert tudna ezzel felmutatni az új miniszter 

A gyenge eredmény oka, hogy a kormány a nemzetközileg elfogadott 8 legfontosabb
költségvetési dokumentum közül hármat - a költségvetési irányelveket, a féléves jelentést
és a polgárok költségvetését - el sem készít, a másik öt közül négynek a tartalma pedig
még a balkáni országokat is magába foglaló régiónkban jellemző színvonaltól is elmarad -
hangzott el a szerdai sajtóbeszélgetésen. Az egyetlen kivétel a számvevőszéki jelentés,
amelynek tartalma valamivel jobb színvonalú még a fejlett országok átlagánál is.

A régiós országok közül Románia például a teljes listán a nyolcadik helyen áll,
Csehország a tizenharmadik, Lengyelország pedig a 21. pozícióba került. Mellettük
Bulgária, Szlovénia és Szlovákia is jobb értékelést kapott nálunk. Az igazán rossz hír
azonban az, hogy például Oroszország, Grúzia vagy Uganda is átláthatóbb
közpénzügyekkel rendelkezik, mint Magyarország.

Miért baj, ha nem látunk bele a kormány zsebébe?

A költségvetési átláthatóság lényege, hogy az állampolgárok időben, könnyen és
közérthető formában hozzájutnak a közpénzekkel kapcsolatos részletes információkhoz.
Az átláthatóság hiánya ellehetetleníti a hatékony elszámoltatást, tágítja a korrupció
lehetőségeit, komoly hátrány a nemzetközi tőkebefektetésekért és a donor-pénzekért
folytatott versenyben, valamint növeli az államadósság finanszírozási költségeit -
olvasható a felmérés kapcsán kiadott közleményben.

Az átláthatóság növelése nem pénz, hanem politikai akarat kérdése. Ezt bizonyítja
azoknak a Magyarországnál sokkal szegényebb országoknak, köztük öt fekete-afrikai
országnak a példája, akik már régóta a miénknél sokkal átláthatóbb rendszereket
működtetnek, vagy éppen az elmúlt években előztek meg bennünket ezen a területen -
emeli ki a felmérés. Az elmúlt évek magyar kormányzati intézkedései, mint a
költségvetési törvényjavaslat gyorsított tavaszi elfogadása, a háttérszámítások
titkosítása, vagy a közérdekű adatokhoz való hozzáférés szűkítése ezzel szemben
kifejezetten romló tendenciát vetítenek előre. A KFIB szakembere kiemelte, hogy a
mostani lista a 2014-es költségvetés alapján készült, de a jelenlegi folyamatok alapján
rosszabbul szerepelhetnénk, hiszen csak 44 pontunk lenne.

A felmérés eredményeinek gyakorlati hasznai is lehetnek, hiszen ma már mindenki
elfogadja a kutatást, így például a kevésbé átlátható költségvetéssel rendelkező
országoknak magasabb felárat kell fizetniük adósságukra és a hitelminősítők is nagyobb
eséllyel minősítik le őket adott esetben

- emelte ki Romhányi Balázs.

A szakember azt emelte ki, hogy az átláthatóság hiánya a fentiek mellett sérti az
állampolgárok jogait és tágítja a korrupció lehetőségeit.

Vannak javaslataik is az előrelépés érdekében

A nemzetközi felmérést egyébként az International Budget Partnership (IBP) készítette,
Magyarországon pedig a KGFB munkatársai térképezték fel az átláthatóságot. A felmérés
nem véleményeken, hanem tényeken alapul, amelyeket először az IBP partnerei, az egyes
országokban működő, kormánytól független, helyi civil szervezetek gyűjtenek össze. A
140 kérdésből álló kérdőívre adott első válaszokat véleményezi legalább egy másik
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140 kérdésből álló kérdőívre adott első válaszokat véleményezi legalább egy másik
független civil szakértő, de észrevételezheti a kormány is. A magyar kormányzatot
képviselő Nemzetgazdasági Minisztérium ezt megtette és az eredményeket elfogadta.

A felmérés kapcsán javaslatokat is tettek a kormánynak, hogyan lehetne javítani a
jelenlegi helyezésünkön. 

A KGFB elsősorban azt javasolja a kormánynak, hogy első lépésként hozza

nyilvánosságra azokat a költségvetési információkat, amelyek már ma is rendelkezésére

állnak, majd készítse el a fent említett három hiányzó dokumentumot, végül pedig bővítse

annyira a publikált anyagok tartalmát annyira, hogy azokból valós és részletes képet

lehessen alkotni a közpénzügyek helyzetéről és kilátásairól.

Emellett fontos lenne, hogy az átláthatóságot biztosító szabályokat intézményesítse a
kabinet és a közpénzügyi döntések minőségének és társadalmi elfogadottságának
növelése érdekében törekedjék az állampolgárok és civil szervezetek bevonására a
költségvetési folyamatba.

Konkrétan az alábbi javaslatokat tartalmazza a dokumentum az átláthatóság kapcsán:

1. Költségvetési irányelvek, polgárok költségvetése és féléves jelentés elkészítése és
közzététele.

2. A költségvetési törvényjavaslat tartalmának bővítése, például az államadósságra
vonatkozó további adatok bemutatásával, mint annak összetétele és az egyes elemeinek
kamatlába

3. Az éves jelentés széleskörűségének növelése, például a terv- és tényszámok
eltéréseinek részletesebb és tartalmi bemutatása révén.

4. A költségvetési dokumentumokban szereplő táblázatok és adatok közzététele
számítógép által is olvasható formátumban (például Excel-dokumentum vagy csv).

A nyilvánosság aktívabb bevonásával kapcsolatban az alábbi javaslatokat teszik:

1. Hiteles és hatékony gyakorlatok létrehozása (pl. nyilvános meghallgatások,
felmérések, fókuszcsoportok) a költségvetési kérdésekkel kapcsolatos vélemények
széles skálájának megismerésére.

2. Nyilvános meghallgatások szervezése az egyes minisztériumok, hivatalok,
intézmények egyedi költségvetéseiről, ahol a kormánytól független szervezetek képviselői
is ismertetik álláspontjukat.

3. Gyakorlatok és intézmények létrehozása, melyek révén az állampolgárok részt
vehetnek a számvevőszéki vizsgálatokban.

A felügyeletet pedig az alábbi lépésekkel lehetne javítani:

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

2. Történjék rendszeres egyeztetés a törvényhozó és végrehajtó hatalom között a
költségvetési kérdésekről.

Makrogazdaság

Munkaügy

Egészséggazdaság

Adózás

Nyugdíjrendszer

Fórum

keresés a fórumban OK

14:58 | Richter topik

14:58 | EUR/USD

14:57 | MOLly tulajok topikja

14:57 | A szerbek arra kérik Orbánt, ne építsen
falat

14:56 | Tréder Topik :o)

14:55 | Bevándorlás társadalmi és gazdasági
hatása.

14:55 | DAX

14:48 | Nagy bajban a Buda-Cash - Mi lesz az
ügyfelek pénzével?

14:47 | TWDINVEST

14:44 | Mtelekom

14:23 | CSEPEL

14:16 | KONZUM story

14:15 | ESTMÉDIA.HU

14:13 | ELLI(o)TT KLUB

14:06 | OTTone

13:58 | Visonka Nyrt.

további topikok...
h i r d e t é s

Rovatnavigátor

Az ismerőseid közül te lehetsz az első, akinek ez
tetszik.

Tetszik az oldal Regisztráció

http://www.portfolio.hu/cimke/kfib
http://www.portfolio.hu/cimke/k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s
http://www.portfolio.hu/cimke/makrogazdas%C3%A1g
http://www.portfolio.hu/gazdasag/
http://www.portfolio.hu/gazdasag/munkaugy/
http://www.portfolio.hu/gazdasag/egeszseggazdasag/
http://www.portfolio.hu/gazdasag/adozas/
http://www.portfolio.hu/gazdasag/nyugdijrendszer/
http://forum.portfolio.hu/
http://forum.portfolio.hu/topic.php?t=6389
http://forum.portfolio.hu/topic.php?t=18042
http://forum.portfolio.hu/topic.php?t=5535
http://forum.portfolio.hu/topic.php?t=22144
http://forum.portfolio.hu/topic.php?t=20627
http://forum.portfolio.hu/topic.php?t=22325
http://forum.portfolio.hu/topic.php?t=17771
http://forum.portfolio.hu/topic.php?t=21741
http://forum.portfolio.hu/topic.php?t=20191
http://forum.portfolio.hu/topic.php?t=6428
http://forum.portfolio.hu/topic.php?t=6024
http://forum.portfolio.hu/topic.php?t=4812
http://forum.portfolio.hu/topic.php?t=15643
http://forum.portfolio.hu/topic.php?t=21789
http://forum.portfolio.hu/topic.php?t=22291
http://forum.portfolio.hu/topic.php?t=15285
http://forum.portfolio.hu/
https://www.facebook.com/benjamin.nadasdy.9
https://www.facebook.com/korcz.kalman
https://www.facebook.com/feketebh
https://www.facebook.com/aniko.mikus.9
https://www.facebook.com/karaierna.rea
https://www.facebook.com/szabo.robert17
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010058952864
https://www.facebook.com/portfolio.hu
https://www.facebook.com/portfolio.hu
http://indexadhu.hit.gemius.pl/hitredir/id=0tgw22bSC2TnomyHzd.UEaP8rmeGewMmwDBJ0hxOqz3.R7/stparam=ydprfnfkhg/fastid=lwlygkvgwqwqzvgimgjnqoeasfng/sarg=55C465E20EEC490B/url=http://www.portfolio.hu/rendezvenyek/cee_financial_summit_2015_-_becs_ausztria/430


2015. 09. 09. Még egy lista, ahol leszerepelt Magyarország | PORTFOLIO.HU

http://www.portfolio.hu/gazdasag/meg_egy_lista_ahol_leszerepelt_magyarorszag.219309.html 4/5
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A magyar ATMek titka: ez a gomb
nagyon hiányzik
Pedig megkönnyítené a vásárlásokat. 

Tényleg kivonul a Tesco Magyarországról? Akár
még ez is lehet
Akár a hiteled harmadát is kifizethetik helyetted:
ez kell hozzá
Ilyen gyorsan még tuti nem hámoztál almát

 

 
  h i r d e t é s

PÉNZCENTRUM CÍMLAPON

Cégtár Light Top "f.a." lista Heti felszámolás lista

Pályázati előminősítés

OptiJUS Light Heti csődlista Adónaptár

Cég és jogi információ az üzleti sikerhez

Jogi nyilatkozat
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét
tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII
törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont
szerinti befektetési tanácsadást. 

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés alkalmasságát
vagy megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet
megállapítani. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon
részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési
tanácsadójával! 

Az előbb írtakra tekintettel az előadás szervezője, az oldal üzemeltetője, szerkesztői,
és szerzői valamint előadói kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon esetleg
megjelenő információra vagy adatra alapított egyes befektetési döntésekből
származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. 
Bővebben...

Kezdőlap / Makrogazdaság / Még egy lista, ahol leszerepelt Magyarország

0Ajánlom Megosztás

Nincs megállás, a tengerentúlon is
folytatódhat a rali

EZT OLVASTA MÁR?

Merkel: segítenünk kell a menekültek beilleszkedését

1 2 3 4 5  
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