
A KÖZBESZERZÉSI KORRUPCIÓ

A TI által 
kezdeményezett 
önkéntes eszköz 

révén civilek 
monitorozhatják 
az eljárásokat, 
tisztítva ezáltal 
a közbeszerzési 

piacot.

Egy-egy tendernél az 
ajánlatkérő és az ajánlat-

tevő szerződésben 
vállalják, hogy tartózkod-

nak a korrupciótól, s 
nyilvánosságra hoznak 

minden olyan információt, 
aminek közzétételét 
jogszabály nem tiltja.

A szerződés arra 
is kiterjed, hogy 
a folyamatokat 

független szakértő vagy 
civil szervezet 
monitorozza, 

rendszeresen tájékoz-
tatva a nyilvánosságot.

A monitorozás 
a teljes projektciklust 
lefedi, a tenderdoku-

mentáció 
elkészítésétől 

a végrehajtás utolsó 
fázisáig.

Az integritási 
megállapodás 

csökkenti 
a beszerzések árát, 

növeli a bizalmat 
a közintézményekben, 
s elősegíti a versenyt 
az üzleti szférában.

AKÁR 25%-OS DRÁGÍTÁS
A rendszerszerű korrupció 
szakértők szerint az összes 

eljárás teljes beszerzési költségét 
akár negyedével is megnövelheti 

a reális árszinthez képes.

MINDEN SZINTEN
Az előkészítés, a bírálat és 

a teljesítés szakasza egyaránt 
fertőzött, s a közbeszerzési 

korrupció a párt- és kampányfi-
nanszírozással is összefonódik.

ALAPVETŐ 
TECHNIKÁK

1300 MILLIÁRDOS PIAC
A 8,5 ezer közbeszerzés értéke 

2012-ben a 28 000 milliárd 
forintos GDP 4,7%-át tette ki, s 
nincs hatékony ellenőrzés, ami 

szintén csábít a korrupcióra.

70%-OS FERTŐZÖTTSÉG
Becslések szerint minden 

10 Magyarországon lefolytatott 
közbeszerzési eljárásból 

7-et átsző a korrupció, de ezt 
általában lehetetlen bizonyítani.

TRANSPARENCY-TIPP A KÖZBESZERZÉSI KORRUPCIÓ VISSZASZORÍTÁSÁRA: AZ INTEGRITÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ajánlattevő valamilyen nyomásgyakorlásra, 
vagy másféle előny megszerzése 

érdekében visszalép, adott esetben 
így a lényegesen drágább 

második fél lesz a 
nyertes.

GÁLÁNS VISSZALÉPÉS

Néhány szereplő egyszerre indul több 
közbeszerzési eljárásban, mindegyikük 

viszonylag magas árajánlatot tesz, 
és – kiiktatva a versenyt – előre 

megegyeznek, mikor ki 
nyer.

KÖRBENYERÉS

A pályázó a piacinál érdemben magasabb 
árat ír be, mert például tudja, hogy 
egyedüli ajánlattevő lesz, vagy más 

okból kizárt, hogy más 
nyerjen.

SZÍNLELT AJÁNLAT

Az amúgy nem esélytelen cég egy eljá- 
rásban el sem indul, hogy a „kiválasz-

tott” nyerhessen, ám később egy 
másik ügyletnél ő is számíthat 

hasonló előnyre.

KAMATOZÓ TARTÓZKODÁS

Ajánlatkérő eleve úgy fogalmazza 
meg a kiírást, hogy a követelményeknek 

csak egy előre meghatározott 
ajánlattevő tudjon majd 

megfelelni.

TESTRE SZABOTT TENDER

Az adott tételre közbeszerzési eljárást 
kellene kiírni, de az ajánlatkérő a tör- 
vényt megkerülve közvetlenül kér fel 

egy céget a szállításra, amely 
ezt később meghálálja.

ELSUMÁKOLT ELJÁRÁS

Forrás:                                                           
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