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Kézikönyv
az Integritási Megállapodásról
Integritási Megállapodás:
Civil ellenőrzéssel az EU-s források elköltése kapcsán
felmerülő közbeszerzési korrupció ellen

ELŐSZÓ
Ez a kézikönyv egy gyakorlati útmutatót kíván adni azon ajánlatkérők és ajánlattevők számára, akik szeretnének tenni valamit a közbeszerzési piac átláthatóságáért, és ezért integritási megállapodást kívánnak alkalmazni, illetve mindazoknak,
akik többet szeretnének megtudni erről az anti-korrupciós eszközről.
Az integritási megállapodások szélesebb körű alkalmazási lehetőségeit az
Európai Unió illetékes intézményei is vizsgálják. Annak érdekében, hogy az uniós,
illetve a nemzeti intézmények és az egyes civil szervezetek az eszközt minél jobban megismerjék, az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala, illetve a T-Systems Zrt.
támogatásával 2014 februárjában Budapesten megvalósult kétnapos nemzetközi
konferencia keretében néhány olyan ország mutatta be az integritási megállapodással kapcsolatos tapasztalatait, amelyek már alkalmazták azt.
A kézikönyv a konferencián elhangzottakat felhasználva igyekszik minél gyakorlatiasabb szemléletben bemutatni az integritási megállapodások alkalmazását.
Magyarország, Lettország, Olaszország és Bulgária gyakorlati tapasztalatai is
segítenek az egyes kérdések tisztázásában, annak érdekében, hogy a jövőben a
közpénzek, különös tekintettel az EU-s támogatások felhasználása során a már
meglevő jó tapasztalatokat beépítve köttethessenek újabb és újabb integritási
megállapodások, segítve ezzel a közpénzköltések valódi átláthatóságát és elszámoltathatóságát.

Kézikönyv az Integritási Megállapodásról

I. AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK ELOSZTÁSÁNAK
NÉHÁNY FONTOS KÉRDÉSKÖRE
Az Európai Unió számos projekt és program megvalósítását finanszírozza, illetve támogatja, miközben szigorú ellenőrzést gyakorol a források felhasználása felett, hiszen
az elszámoltathatóság és az átláthatóság érvényesülése kulcsfontosságú minden EU-s
állampolgár számára.
Az uniós finanszírozás igen összetett kérdés, mivel sok különböző típusú program, támogatás létezik, amelyeket különböző szervek kezelnek.
Támogatást konkrét projektek megvalósítására ítélnek oda, amelyek kiválasztása rendszerint pályázati felhívás közzététele után történik. Az EU az adott projekt költségeinek
nem a teljes részét állja, bizonyos összeget más forrásokból kell előteremtenie a nyertes
pályázónak.
A 28 EU-biztosból álló testület viseli végső fokon a politikai felelősséget azért, hogy az
uniós pénzeszközök felhasználása szabályszerűen menjen végbe. Az uniós támogatások
túlnyomó részével azonban a tagállamok gazdálkodnak, ebből következően a tagállami
kormányok is felelnek az ellenőrzések lefolytatásáért.
Mindannyiunk érdeke tehát, hogy az uniós támogatások felhasználása megfelelő módon,
szabályosan történjen.
Kulcsfontosságú szerepet kapnak az egyes tagállamok közbeszerzési szabályrendszerei,
amelyek meghatározzák azt is, hogyan lehet az EU-s pénzeket, azaz a közpénzek ezen
formáját szabályosan elkölteni. Az európai uniós támogatással megvalósított projektek
esetében általában a pályázatírás és a támogatás elnyerésének sikerét követően találják
szembe magukat a nyertes pályázók azzal, hogy a közbeszerzési eljárások igen sok buktatót
rejtenek, és időben igencsak elhúzódhatnak.
Fontos, hogy az EU maga is közbeszerez: annak érdekében, hogy intézményeit és programjait működtetni tudja, maga is szolgáltatásokat, árukat és építési beruházásokat szerez
be közbeszerzési eljárások útján.
Magyarországon a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (közbeszerzési
törvény; Kbt.) vonatkozó rendelkezései értelmében minden olyan szervezet, mely
egyébként nem minősül közbeszerzési ajánlatkérőnek, köteles alkalmazni a közbeszerzési törvényt, és adott esetben köteles közbeszerzési eljárást kiírni, amennyiben
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- a kedvezményezett uniós értékhatárt elérő értékű beszerzése legalább 50 %-os mértékben közvetlenül támogatott,
- a kedvezményezett nemzeti értékhatárt elérő, de az uniós értékhatárt el nem érő
értékű beszerzése 75 %-ot meghaladó részben közvetlenül támogatott.
2014. február 3-án megjelent „Az Európai Unió antikorrupciós jelentése”, amely külön
fejezetet szentel a közbeszerzésnek. A jelentés rámutat, hogy a közbeszerzés az uniós
gazdaság rendkívül fontos területe: a közszféra beszerzései (amelyek igen sokszor lehetnek
EU-s forrásból megvalósítottak) – legyen
szó akár áruk, építési beruházások vagy
szolgáltatások megrendeléséről – évente az uniós GDP mintegy 20%-át teszik ki.
A közbeszerzés is a korrupció veszélyének
kitett területek egyike.
A jelentés a közbeszerzés területén sürgeti a feddhetetlenségre vonatkozó normák megerősítését, valamint ajánlásokat
fogalmaz meg a számos tagállam esetében rosszul működő kontrollmechanizmusok továbbfejlesztése érdekében.
Az Európai Csalás Elleni Hivatal
által kezdeményezett és a Price
Waterhouse Coopers által lebonyolított kutatás szerint (“Public
procurement: costs we pay for corruption”, 2013 október) 2010-ben nyolc
európai tagállamban az öt legfontosabb
szektorban a közbeszerzési korrupcióval
érintett összeg 1,4 és 2,2 milliárd euró között
volt. Ez a beszerzések költségének 13%-a.
A Transparency International kifejlesztett egy
eszközt, amely lehetőséget biztosít arra, hogy
civil kontroll segítségével legyenek monitorozva az egyes eljárások, ezzel tisztítva a közbeszerzési piacot.
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II. AZ INTEGRITÁSI MEGÁLLAPODÁS
Az integritási megállapodás a nemzetközi gyakorlatban (angolul Integrity Pact, a továbbiakban IP) egy olyan szerződés, amelyet egy-egy közbeszerzési eljárásra köt az ajánlatkérő,
az ajánlattevők és egy független monitor. Természetesen nemcsak közbeszerzési, hanem
bármilyen beszerzési eljárás esetben is alkalmazható. (A továbbiakban a közbeszerzési
eljárás kifejezést használjuk.)

A szerződésben megállapodnak, hogy mind az ajánlatkérő, mind az ajánlattevők tartózkodnak
a korrupció minden fajtájától a közbeszerzés során is, és minden lehetséges információt
egy, a közbeszerzési folyamat és az eljárás eredményeképpen kötött szerződés teljesítésének monitorozására felkért független monitor rendelkezésére bocsátanak. A monitor a
munkájához a közbeszerzés tárgyának megfelelő szaktudású szakértőket vehet igénybe.
A monitor az eljárás és a megkötött szerződés teljesítésének minden mozzanatát ellenőrzi,
az esetleges jogsértéseket jelzi a feleknek. Ellenőrzéséről meghatározott időközönként
jelentéseket készít, amelyeket az IP-nek megfelelően nyilvánosságra is hoz.
A megállapodás megkötése előnyös, hiszen a tiszta verseny, az olcsóbb beszerzések rövid
és hosszú távon egyaránt garantálják a sikert.
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A magyar szabályozásba be is került egy rövid időre e „jogintézmény” átláthatósági
megállapodás néven, miközben a részletes szabályokat végrehajtási rendeletre bízta
az akkori közbeszerzési törvény.
A rendelet kapcsán azonban vita bontakozott ki, mivel a minisztérium végül
úgy képzelte el a szabályozást, hogy az átláthatósági biztosokkal szemben, akik
a monitorozást végezték volna, szakmai és nyilvántartásba vételi követelményeket támasztottak, ami már nem a civil kontrolt jelentette volna. Emellett további adminisztratív terheket és költségkiadásokat generált volna az új szabályozás. Végül az egész lehetőség inkább kikerült a szabályozásból, meghagyva ezzel
az eszköz „civil” jellegét.
Olaszországban az integritási megállapodásokat említi az antikorrupciós szabályozás is (190/2012-es rendelet), de a közbeszerzési törvény nem írja elő a megállapodások használatát, sőt, a törvény túl restriktív értelmezése többször eredményezett
már vitát a kérdésben. Ugyanakkor, az integritási megállapodás bizonyos elemei
beépültek a jogi szabályozásba az elmúlt évek során, így például tartalmaz ilyet a
közbeszerzési átláthatóságra vonatkozó szabályozás (33/2013-as rendelet), és innen
származik az ajánlattévők kizárásának lehetséges okaként szereplő, ajánlattévők
közötti „anyagi kapcsolat” kifejezés is (lásd később).

1. Miért jó az ajánlatérőnek, ha integritási megállapodást köt?
Miért jó az ajánlattevőknek?
A közintézményekbe vetett bizalmat aláássa a korrupció. A közbeszerzési eljárásokba,
a verseny tisztaságába vetett hit is megrendült. IP alkalmazásával ezt a hitet lehet visszaállatni: aki képes megmutatni a közbeszerzési eljárást egy független, szakértői monitornak,
és rajta keresztül a nyilvánosságnak, annak nincs takargatnivalója.
Az IP folyamatba épített ellenőrzéssel segíti az összes szereplő munkáját: így ha bármilyen
szabálytalanságra fény derül, akkor az nem kell, hogy rögtön a projekt bedőlésével fenyegessen. Fontos, hogy nem olyan időpontban derül ki a szabálytalanság, amikor már nem
reparálható. Ráadásul az IP olyan rendszerszintű problémákat is képes megmutatni egyegy ajánlatkérő szervezetben, amelynek kezelése a jövőben lefolytatandó közbeszerzési
eljárások szempontjából is hasznosnak bizonyul.
Az ajánlattevők pedig szintén üdvözölhetik, ha egy közbeszerzési ejárás integritási megállapodás alkalmazásával kerül lefolytatásra, hiszen ezekben az eljárásokban garantált a valódi
verseny: érdemes lesz a lehető legjobb ajánlatot adni, és annak megfelelően kivitelezni:
nem fog lejteni a pálya egyik ajánlattevő felé sem.
9
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Az IP jóval többet tesz a jó erkölcs, az etikus működés és fair-play szabályok egyszeri népszerűsítésénél. Lehetővé teszi ugyanis, hogy egy független megfigyelő
nyomon kövesse az egész beszerzési eljárást, és javaslatokat tegyen az integritás, a hatékonyság növelésére az egész folyamatban, mindezt az Ajánlatkérő és
az Ajánlattevők szemszögéből is. A Transparency International Bulgária, amely az
IP bolgár alkalmazásában élenjáró monitorként volt jelen több közbeszerzésben,
fontos tapasztalatként hozta például fel, hogy azok a cégek, amelyek szívesen csatlakoznak az Integritási megállapodáshoz, egyben azok
is, amelyek nyílt és társadalmilag felelősségteljes üzleti tevékenységet folytatnak, és így az IP-t egy olyan lehetőségnek
látják, amellyel ezt a működési módot népszerűsíthetik.

2. Az IP szereplői
Az eljárás előkészítő szakaszában (tehát a beszerzés szükségességének jelentkezésétől az
ajánlati felhívás (a továbbiakban ajánlati felhívást, ajánlattételt, ajánlattevő kifejezéseket
használunk, de értelemszerűen irányadók a
megállapítások a két- vagy
többszakaszos eljárásokra is, illetve a részvételi
jelentkezőkre is) megtételéig) a felek főszabály
szerint az ajánlatkérő és
a monitor.
Az ajánlattételi szakaszban az IP-hez csatlakoznak az ajánlatott tevő személyek (ajánlattevők).
A harmadik, záró szakaszban (a közbeszerzési eljárás
nyertese által megkötött
szerződés teljesítése) csak a
közbeszerzési eljárás nyertese, az ajánlatkérő és a Monitor
vesz részt.
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A Monitornak elszámoltatható, független (civil) szervezetnek kell lennie, amely megfelelő kapacitással rendelkezik, illetve biztosítania kell részéről a megfelelő szakértelmet.
A Monitor kiválasztása minden esetben átláthatóan kell, hogy történjen. Fontos, hogy sem
az ajánlatkérő, sem az ajánlattevők irányában ne legyen összeférhetetlen.
Az IP-hez csatlakozhatnak az Ajánlattevők alvállalkozói is.
Magyarországon Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása tárgyú beruházása kapcsán valamennyi közbeszerzési eljárás során integritási megállapodást alkalmaztak. Ezekben az integritási
megállapodásokban aláírók voltak az ajánlatkérő önkormányzat, az ajánlattevők,
a független monitor, a Transparency International Magyarország mint tanácsadó,
illetve a program közreműködő hatóságának és irányító hatóságának képviselői is
ellenjegyezték a megállapodásokat.
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata egy bölcsőde felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásának és kivitelezésének monitorozására kötött
integritási megállapodást a Transparency International Magyarországgal mint
monitorral. Ehhez a megállapodáshoz csatlakoztak az eljárás során az ajánlattevők.
A közbeszerzési eljárás lefolytatására az önkormányzat tulajdonában álló Közszolgáltató Zrt. egy külső szakértő céget bízott meg. Az önkormányzati
cég és az eljárást lebonyolító cég megbízási szerződésének
mellékletét képezte az integritási megállapodás.
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Olaszországban az integritási megállapodás használatának legismertebb példája
a milánói önkormányzathoz kötődik, amely 2001 óta minden közbeszerzésében
alkalmazza az eszközt. Az ajánlattevők számára kötelező a megállapodás aláírása.
Amikor az integritási megállapodásokat először alkalmazta az önkormányzat,
monitorként a Transparency International Olaszország vett részt. Más önkormányzatok kevesebbszer, egy-egy szektort érintő közbeszerzésekben használták az IP-t (így például a monzai önkormányzat egy,
az egészségügyben lebonyolított beszerzésében).

Lettországban a Transparency International Lettország megállapodást írt alá a
Kulturális Minisztériummal, valamint azzal az építési céggel, amely a nagy infrastrukturális fejlesztések lebo nyolításával volt megbízva, például a Nemzeti Könyvtár
megépítésével. Amikor a cég megszűnt a 2008-as válság következtében, a minisztérium vált a TI Lettország kizárólagos partnerévé. Az antikorrupciós nyilatkozat és
az IP egyéb rendelkezései, mint például az információ nyilvánosságra hozatalának
kötelezettsége, az ajánlattételi dokumentáció kötelező részévé váltak. Így például az
egyik ajánlattevő kizárásra került az eljárásból, mert nem írta alá az antikorrupciós
12
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nyilatkozatot. A jogi szabályozás fontos biztosítéka volt a projekt lebonyolításának,
amely folytatódott az időközben lezajlott kormányváltás ellenére is.
Lettországban volt példa arra is, hogy kisebb léptékű beszerzési eljárásoknál az
ajánlattételi dokumentáció nem tartalmazott egyéb kötelező nyilatkozatot (például
antikorrupciós nyilatkozatot), ugyanakkor az ajánlattevők egy nyilvános találkozón
vettek részt, amely elősegítette a közbeszerzési eljárás átláthatóságát és tisztességes voltát. A TI Lettország is képviseltette magát a találkozón, felhívva a figyelmét
az ajánlattevőknek, hogy tegyenek bejelentést arról, ha szabálytalanságokat észlelnek az eljárás során. Ilyen módon jártak el a Külügyminisztérium dolgozói számára
utazási szolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzés során, valamint az euró
bevezetésére irányuló kampány PR feladatainak beszerzésére indított eljárás során.
Ez utóbbi esetben még a civil szervezet és a minisztérium sem kötött írásban IP-t,
csupán szóban egyeztetett a két fél a civil monitorozás mikéntjéről. A megvalósítás
tisztaságát e megállapodás nyilvánossága is szavatolta, de ennek ellenére javasolt
a megállapodás írásban történő rögzítése, az eljárás tisztaságának az összes fél
szempontjából történő biztosítása céljából.
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3. A felek jogai és kötelezettségei
Az Ajánlatkérő
kötelezettségei:
Vállalja, hogy megtesz minden
ésszerű lépést annak érdekében,
hogy az Ajánlatkérő alkalmazottai, intézményei, gazdasági társaságai, a beszerzési eljárás előkészítése és a beszerzési eljárás lefolytatása, valamint
a szerződés teljesítése során sem
közvetlenül, sem közvetetten ne
ígérjenek, ne nyújtsanak harmadik
fél vagy más természetes, illetve
jogi személy számára jogtalan
előnyt, és jogtalan előnyt
vagy annak ígéretét ne
fogadjanak el annak érdekében, hogy a döntéshozó hatásköre gyakorlása
során intézkedést tegyen
vagy ne tegyen.
A közbeszerzési eljárás során
minden Ajánlattevőt egyenlő
elbánásban részesít. Ennek
keretében az Ajánlatkérő
egységes tájékoztatást biztosít valamennyi Ajánlattevő részére a közbeszerzési eljárás
során, továbbá egyik Ajánlattevőnek sem ad át olyan bizalmas információkat, amelyek
alapján az a közbeszerzési eljárás
vagy a szerződés teljesítése során jogtalan előnyhöz juthat.
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Amennyiben az Ajánlatkérő tudomást szerez arról, hogy az Ajánlatkérő bármely alkalmazottja bűncselekményt követett el a közbeszerzési eljárás kapcsán, illetve ha ilyen
bűncselekmény gyanúja merült fel, az Ajánlatkérő büntetőjogi, fegyelmi, illetve polgári
peres eljárást kezdeményez.
Amennyiben valamelyik Ajánlattevő előzetes vitarendezési eljárást kezdeményez, az Ajánlatkérő köteles arról a többi Ajánlattevővel egyidejűleg a Monitort is értesíteni.

Az Ajánlattevők kötelezettségvállalásai:
Vállalja, hogy mindent elkövet a korrupció megelőzése érdekében.
Vállalja, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem ígér, illetve nem nyújt harmadik fél
(különösen, de nem kizárólag az „Ajánlatkérő alkalmazottai”, a Monitor, illetve az érdekkörükbe tartozó személyek) részére jogtalan előnyt annak érdekében, hogy a döntéshozó
hatásköre gyakorlása során intézkedést tegyen vagy ne tegyen.
Vállalja, hogy a közbeszerzési eljárási során nem köt a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, különösen a közbeszerzési törvény rendelkezéseit, illetve a tisztességes verseny
elvét sértő, illetve a gazdasági versenyt korlátozó megállapodást. Különösen érvényes
ez az árral kapcsolatos megállapodásokra, a tiltott árajánlásokra, az ajánlatok beadására
vagy be nem adására vonatkozó megállapodásokban való részvételre.
Nem használja fel rendeltetéstől eltérő módon, gazdasági előnyszerzés, versenyelőny
vagy személyes nyereségszerzés céljával az Ajánlatkérőtől a közbeszerzési eljárás keretében kapott információkat, továbbá nem ad át ilyen információkat harmadik személynek.

Az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő közös kötelezettségvállalásai:
Az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás során, azzal összefüggésben
nem fog sem közvetlenül, sem közvetve semmilyen kifizetést kezdeményezni, kivéve
azokat a kifizetéseket, amelyek jogszerű szolgáltatások megfelelő ellenértékét képviselik.
Az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő nem fog sem közvetlenül, sem közvetve olyan lépésekhez
folyamodni, amelyek szándékosan befolyásolnák a Monitor tevékenységét.
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A Monitor kötelezettségei:
A Monitor az Ajánlatkérőtől és az
Ajánlattevőtől függetlenül látja el
feladatkörét. Ennek értelmében
az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő
semmiféle módon nem utasíthatja, jelentéseinek tartalmát
nem változtathatja meg.
A Monitor monitorozza a
közbeszerzési eljárás minden fázisát, és köteles az
ellenőrzések során megvizsgálni, hogy az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők
jogszerűen és a megállapodásban meghatározott kötelezettségeknek megfelelően
járnak el.
A Monitor áttekinti és véleményezi a közbeszerzési eljárás során keletkező dokumentumokat.
A közbeszerzési eljárás
során a Monitor ellenőrzi
az eljárásnak, illetve előkészítésének, valamint az eljárás eredményeképpen kötött szerződés teljesítésének jogszerűségét és átláthatóságát.
A Monitor a papíron vagy e-mailen hozzá eljuttatott dokumentumokat ésszerű határidőn
belül megvizsgálja.
A Monitor a közbeszerzési eljárás során jelentéseket készít, amelyekben megállapítja, hogy
a közbeszerzési eljárás adott fázisa, illetve a szerződés teljesítése kielégíti-e a tisztesség
és az átláthatóság legmagasabb szintű kívánalmait. A jelentések nyilvánosak.
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4. Az információkhoz való hozzáférés
Az IP résztvevői kifejezetten hozzájárulnak a közbeszerzéssel kapcsolatos információk
átadásához és nyilvánosságra hozatalához, illetve hozzáférhetőségének biztosításához.
Vállalják, hogy a megállapodás során tudomásukra jutott információkat, tekintettel az
információk jellegére, az azokra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartásával
kezelik és őrzik meg azok titkos vagy bizalmas jellegét.
A közbeszerzési eljárás átláthatósága érdekében, az üzleti titok
védelmének biztosítása
mellett az Ajánlattevő és az Ajánlatkérő
ésszerű időn belül
hozzáférést engedélyeznek a Monitornak és megbízott képviselőjének
a közbeszer zési
eljárással és a teljesítéssel kapcsolatos
iratokhoz, dokumentumokhoz, feljegyzésekhez. Emellett lehetőséget biztosítanak a munkatársaikkal való egyeztetésre,
illetve engedélyezik a
megállapodásban meghatározott feladatokkal
kapcsolatban az információk megállapodás
szerinti kezelését. Ajánlatkérő és Ajánlattevő ennek teljesítésére a jogszabályi előírások betartása
mellett, az azokban foglalt
korlátozásokkal köteles.
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5. A Monitor munkadíjának fedezése
Több lehetséges megoldás is kínálkozik:
- minden szerződéses fél (kivéve a Monitort) egyenlő arányban osztják meg a költségeket;
- csak az Ajánlatkérő fedezi;
- a költségek nagyobbik részét (minimum 50%-át) a nyertes Ajánlattevő, a fennmaradó
részt a többi Ajánlattevő egyenlő arányban osztják el.
Ózd város önkormányzat integritási megállapodásainak költségét a Svájci Hozzájárulási Hivatal állja (a Monitorral és a TI-al kötött megállapodások keretében), míg a Budapesti XIII. kerületi Önkormányzata saját költségvetésből finanszírozza a Monitor díját.
A Transparency International Olaszország ingyenesen monitorozta a milánói önkormányzat egyes közbeszerzéseit.
A Lettországban alkalmazott IP-k esetében a civil monitor munkadíjának költségeit
eddig soha nem fedezték a közbeszerzés költségvetéséből, így volt példa arra is,
hogy a TI Lettország állta ezeket. Ez természetesen okozott számos anyagi és emberi
erőforrásproblémát a Nemzeti Könyvtár közbeszerzéseinek több mint 10 éven át
tartó monitorozásában. Rövidebb eljárások esetében a monitorra fordítható szűkös
anyagi források kevesebb problémát okoznak.

6. Szankciók
Az IP-nek tartalmaznia kell, hogy mik a jogkövetkezményei annak, ha az Ajánlatkérő vagy
az Ajánlattevők megszegik az IP-ben vállalt kötelezettségeiket. A szankciókat az IP megsértésével arányosan kell meghatározni.
Ilyen szankciók lehetnek:
- jövőbeli kizárás Ajánlatkérő közbeszerzési eljárásaiból,
- bírság, pénzbüntetés, kötbér fizetése,
- a szerződésszegés nyilvánosságra hozatala.
Fontos, hogy egy kérdés az IP megszegése, és egy másik a közbeszerzési és egyéb jogszabályok megsértése, és előfordulhat, hogy mindkettőt érint egy nem megfelelő magatartás.
A magyar közbeszerzési törvény nem biztosít lehetőséget rá, hogy az Ajánlatkérő a jövőben kizárja Ajánlattevőt az ajánlattételből az általa meghirdetett ajánlati
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felhívások esetében. Ez a lett rendszerben is hasonló, de már történtek lépések a
lehetőség beiktatására.
Az IP-ben kikötött szerződést biztosító mellékkötelezettségként a külföldi példákban kötbért ajánlanak. Ez megvalósítható jogi megoldásnak tűnik Magyarországon:
megfelelő mértékű kötbér kikötése lehet indokolt.
Önmagában az, hogy adott szerződésszegés nyilvánosságra kerülhet, megelőző hatású lehet.
A TI Bulgária viszont a szankciók beépítése helyett egy más szemléletet választott,
és az Integritási Megállapodás hatását egy „Fehér Lista” kidolgozásával erősítette, amely mindazokat tartalmazta, akik csatlakoztak az IP-hez és betartották azt.
Három „Fehér Lista” került kidolgozásra, majd jelent meg az Ajánlatkérők weboldalán
(egy-egy minden monitorozott eljáráshoz). Az Ajánlattevők ezt a megoldást rendkívül
motiválónak találták.
A milánói önkormányzat által alkalmazott IP-k számos szankcionálási megoldást
tartalmaznak, például a szerződés megszűntetése, az ajánlati biztosíték elvesztése
és az óvadékadás, az önkormányzatnak (8%) vagy a többi ajánlattevőnek (1%) okozott kár megtérítése, vagy az
önkormányzat által
kiírt közbeszerzési eljárásoktól való, 5 évre
szóló eltiltás. 2012 és 2013
között a milánói önkormányzat 453 esetben
zárt ki ajánlattevőt
eljárásaiból, és
2,6% milliárd
eurót szedett
be az ajánlati
biztosíték elvesztéséből
és az óvadékadásból adódóan; a legtöbb esetben az
IP megsértéséért.
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7. Eljárás szerződésszegés esetén
Amennyiben bármely Fél tudomására jut, hogy bármely Ajánlattevő, illetve bármely Ajánlattevő alkalmazottja, illetve az Ajánlatkérő vagy alkalmazottja korrupció körébe tartozó
vagy korrupció jellegű bűncselekményt követett el, vagy amennyiben ennek gyanúja merül
fel, értesíti a hatóságokat.
Abban az esetben, ha a Monitor szerint felmerül a gyanú, hogy az Ajánlatkérő vagy Ajánlattevő nem tartotta be a megállapodás valamely rendelkezését, a Monitor az alábbi intézkedéseket teszi:
A megállapított vagy feltételezett szerződésszegést a lehető legrövidebb időn belül írásbeli
jelentésbe foglalja, és a jelentést megküldi az Ajánlatkérőnek.
Amennyiben bűncselekmény gyanúja fennáll, a Monitor köteles a bűnügyi hatóságoknál
feljelentést tenni.
Magyarországon amennyiben a Monitor a közbeszerzés során a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli, vagy
azt alapos okkal feltételezi, köteles az Ajánlatkérőt erről értesíteni, aki a jogsértést
jelzi a Gazdasági Versenyhivatalnak.
A Monitor által készített jelentéseket bármely Fél felhasználhatja jogi eljárásokban vagy
vitás kérdések peren kívüli rendezésében.
Amennyiben a Monitor sérti meg a megállapodás bármely rendelkezését vagy a jóhiszemű
és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét, a Felek felmondhatják a megállapodást.
A szerződésszegő Fél köteles megtéríteni a megállapodás bármely rendelkezésének megszegése miatt a többi Félnek okozott teljes kárt.
A Felek nyilvánosságra hozzák a megállapodás létét és – szerződésszegés esetén - megszegésének tényét, a jogsértést elkövető Fél személyével és az ügy körülményeivel együtt.
Ha a közbeszerzési jogszabályok megsértését észleli a Monitor, akkor az, hogy mit tehet,
azon túl, hogy tájékoztatja az Ajánlatkérőt, főleg, ha részéről észleli a jogsértést, az jogrendszer, jogorvoslati rendszerfüggő lehet.
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Magyarországon a Monitor a jogsértéstől függően a Közbeszerzési Hatósághoz, a
rendőrséghez vagy az ügyészséghez fordulhat.
Olaszországban az Ajánlatkérő maga értesítette az ügyészséget azokban az esetekben, amikor ajánlattevők kizárására került sor az IP megsértésének következtében.
Bizonyos esetekben ez nyomozást eredményezett, és előfordult, hogy az ügyészség
vádat emelt néhány cég ellen.
Lettországban az IP hasonló jogokat ad a civil monitornak és hasonló kötelezettségeket az eljárásban részt vevő feleknek. Mindenestre a legerősebb eleme magának
a megállapodásnak az IP megszegésének következménye: annak jó híre komolyan
csorbul, aki ezt megteszi. A TI Lettország egy alkalommal fontolóra vette az IP-ből
való kilépést is, amikor a közbeszerzési eljárás szabályainak megsértése történt: a
minisztérium a tisztességes verseny szabályait felülírva tárgyalásos eljárást folytatott
le egyetlen ajánlattevővel. Ezt az eljárást más kormányzati szervek is támogatták, így
például a közbeszerzések felülvizsgálatát végző intézmény, és a miniszteri kabinet,
akik ilyen módon elhárították a technikai akadályokat a nyílt eljárás lefolytatása elől.
Ráadásul a TI Lettország nem tudott konkrét korrupciót azonosítani az ügyben. Végül,
figyelembe véve, hogy legalább nem történt kísérlet e rossz döntés elpalástolására –
vagyis az átláthatóság és a szabad információáramlás IP által előírt követelményeit betartották -, a TI Lettország végül nem szüntette meg a Kulturális Minisztériummal aláírt IP-t.
A TI Bulgária tapasztalatai alapján a szerződésszegés két típusú következménnyel
járhat. Először is, az IP lehetővé teszi azt, hogy a független Monitor az érintett intézményekhez forduljon, és felmérje, hogy megtették-e a megfelelő lépéseket. Másrészt,
a szerződésszegés bármilyen típusa az adott fél Fehér Listáról való kizárását vonja
maga után, ami a cég jó hírnevét sérti.

8. Vitarendezés
A Felek az integritási megállapodásból fakadó vagy azzal összefüggésben felmerülő jogvitáikat békés úton igyekeznek rendezni.
Ennek eredménytelensége esetén a Felek a vitás ügyek rendezésére közvetítőt kérhetnek
fel. A vitarendezési eljárás nem veszélyeztetheti a jogorvoslati határidőben való eljárásindítást. Amennyiben a vitarendezés eredménytelenül zárul, a Felek rendes bírósági, illetve
egyéb jogorvoslati eljáráshoz folyamodhatnak.

21

Kézikönyv az Integritási Megállapodásról

9. A nyilvánosság szerepe
Az integritási megállapodás módszertanában fontos szerepet kap a nyilvánosság. A közbeszerzési eljárások, illetve a teljesítés monitorozását végző független szervezet többféle
módon igyekszik tájékoztatni, adott esetben akár be is vonni az állampolgárokat az eljárás,
illetve a teljesítés monitorozásának menetébe.
Magyarországon az ózdi projekt kapcsán a Transparency International Magyarország
egy olyan vizualizációt fejlesztett ki, amely segítségével bárki, aki ellátogat az önkormányzat honlapjára, érthető, egyszerű vizuális eszközök segítségével követheti
nyomon az egyes közbeszerzési eljárások menetét, aktuális helyzetét.
A Transparency International Olaszország szemináriumokat, kurzusokat tartott számos egyetemen, sokszor a milánói polgármester, vagy alpolgármester részvételével,
akik maguk nyilatkoztak a kezdeményezésről. A milánói önkormányzat tapasztalatai
nagyobb nyilvánosságot kaptak azoknak az elismeréseknek köszönhetően is, amelyet
az IP alkalmazásáért kaptak. Így például ők kapták a Közigazgatási Minisztérium
2008-as közbeszerzési átláthatóság díját.
A Nemzeti Könyvtár építésében a lett tapasztalatok szerint elsősorban az Ajánlatkérő
szerv, a Kulturális Minisztérium feladata a projekt népszerűsítése. Ugyanakkor gyakran
tapasztalható volt, hogy a minisztérium nem rendelkezik elegendő erőforrással, illetve
elkötelezettséggel, hogy a projektről megfelelő mennyiségű információt közöljön.
Bulgáriában egy célzott weboldalt fejlesztettek ki, amelyre rendszeresen felkerült
minden releváns információ, illetve jelentés. A weboldal a módszertannal kapcsolatos
információt, irányelveket és vizualizációs anyagokat is tartalmazott, amelyek lehetővé
tették a szélesebb közönség számára is, hogy megértse a közbeszerzési folyamatokat.
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III. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FOLYAMATA ÉS
A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
A Monitor bevonása a tenderkiírás előtt, ésszerű időben kell hogy történjen. Csak ezen
feltétel teljesülése esetén tud ugyanis a Monitor hatékonyan rálátni a közbeszerzési kiírásra,
annak tartalmára. Az Ajánlatkérő eljárásrendje szerint azon a ponton kell bekapcsolódnia
a Monitornak, amikor a beszerzési igény már biztosan jelentkezett, de az ajánlatkérési/
ajánlati feltételek még alakíthatóak. Az ezt követő szakasztól való bekapcsolódás elkerülendő kockázatokat rejt magában.
A TI Bulgária tapasztalatai alapján minél előbb lesz a függelten monitor bevonva, annál
jobb eredmények érhetőek el. A monitor bevonása a közbeszerzési eljárás elindításáról
szóló döntés időpontjában (mielőtt a kapcsolódó dokumentumok elkészülnek) a jó
megoldások stabil beépítéséhez vezet.
Kiemelendő, hogy a Monitor érdemi munkájához megfelelő időre van szükség, mely nyilvánvalóan nem lehet indokolatlanul hosszú, de ezt az időigényt is érdemes rögzíteni és
ezzel az ajánlatkérőnek az ütemezés során reálisan kalkulálnia kell.

1. Az integritási megállapodás aláírása
Projektindító megbeszélés szükséges az Ajánlatkérő és a Monitor részvételével. Az Ajánlatkérőnek szóbeli és írásbeli tájékoztatást szükséges adnia a beszerzésről (beszerzés tárgya,
az előkészítéshez tervezett külső tanácsadói szerződések, az előkészítéshez rendelkezésre
álló belső erőforrások, a beszerzés ütemezési terve, döntéshozatali rend, a beszerzés
becsült értéke, anyagi fedezete, a tervezett eljárás). A Monitor véleményezi
a terv realitását, és ajánlatot tesz a monitorozás menetére
és tájékoztatást ad a monitorozást végző
személyekről. A megfelelő tárgyalások
után az ajánlatkérő és a Monitor aláírják az integritási megállapodást.
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Magyarországon az Ózdi projekt építési beruházására vonatkozó integritási megállapodást a Sváci Nagykövetségen, ünnepélyes keretek között, több média munkatársának részvételével írták alá az érintett felek. Az Ajánlattevők az ajánlatuk beadásakor,
nyilatkozattal csatlakozhattak a megállapodáshoz. (Az ezt megelőző eljárások során
a csatlakozás kötelező volt.)
Több IP-t írtak alá ünnepélyes körülmények között Lettországban is. A Kulturális Minisztériummal kötött megállapodás aláírására például egy igazán különleges helyen
került sor: a Daugava folyó rigai részén, ahol a Modern Művészeti Galériát tervezték.
Habár a nyilvánosság szerepe elvitathatatlan, a legfontosabb mégis, hogy az aláíró
felek megértsék és átlássák a megállapodás előnyeit, és készen álljanak a megvalósítására. Ezért kiemelkedően fontos az aláírásig vezető folyamat.
A Bulgáriában lebonyolított három Integritási Megállapodás mindegyike esetében
sajtónyilvános esemény keretében került sor a szerződés aláírására. Az Ajánlattevők
lehetőséget kaptak arra, hogy aláírják a csatlakozási nyilatkozatot az IP-hez, és vagy
az ajánlat részeként, vagy egy későbbi fázisban leadják azt. Mivel Bulgáriában az
Integritási Megállapodás nem örvendett nagy népszerűségnek, és aláírása nem volt
kötelező, csak néhány Ajánlattevő nyújtotta be az aláírt megállapodást ajánlata részeként. Egy célzott, TI Bulgária által szervezett információs kampány után azonban
nagymértékben megnőtt az érdeklődés az IP iránt, és egy következő eljárás esetén
már az összes ajánlattevő csatlakozott a megállapodáshoz.

2. A beszerzés előkészítése
Ez a szakasz akkor kezdődik, amikor az ajánlatkérőben felmerül a beszerzés igénye, és az
ajánlati felhívás elkészítésének megkezdéséig tart.
A szakaszra jellemző tipikus kockázatok:
- az igények, illetve az anyagi lehetőségek téves felmérése,
- összeférhetetlen külső tanácsadó szerződtetése,
- nem nyilvános információk kiáramlása,
- túl rövid határidők meghatározása,
- nem megfelelő eljárás kiválasztása, (ez a tenderelőkészítésnél is felmerülhet)
- a potenciális ajánlattevőkkel való kapcsolatfelvétel a piac szondáztatása céljából.
A Monitor e szakaszban azt figyeli, hogy a beszerzés tervezése az eredeti szükségletekkel
és jogi követelményekkel összhangban zajlik-e, és hogy a beszerzés előkészítésében részt
vevő személyek, szervezetek megfelelnek-e a közbeszerzési szabályokban előírt összeférhetetlenségi szabályoknak.
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Magyarországon a Budapesti XIII. Kerületi Önkormányzat beszerzési eljárásának
monitorozása előtt a Transparency International Magyarország áttekintette az önkormányzat beszerzési szabályzatát, majd javaslatot tett annak módosítására.
A lett Nemzeti Könyvtár építését előkészítő IP-k korai fázisában, 2005-2007 során TI
Lettországnak volt lehetősége együtt dolgozni a lebonyolítást végző céggel egy sor
kisebb léptékű közbeszerzésben, amelyek előkészítették a későbbi építési munkálatokat, és így több fejlesztési javaslatot sikerült megfogalmazni.

3. Tenderelőkészítés
Az Ajánlatkérő minden, a projekttel kapcsolatos dokumentumot megküld a Monitor számára. A Monitor véleményezi az Ajánlatkérő által megküldött anyagokat, és ellenőrzi az
összeférhetetlenségi követelmények teljesítését.
A bolgár TI tapasztalatai szerint minél korábbi fázisban vonódik be a monitor, annál
jobbak az elért eredmények. Ha a monitor bevonása már a tender kiírására vonatkozó
döntés megszületésének pillanatában megtörténik (még az előtt, hogy a szükséges
dokumentumok létrejönnének), a megvalósítás stabil és megfelelő lesz.
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A szakaszra jellemző tipikus kockázatok:
- nem megfelelő műszaki dokumentáció összeállítása,
- nem tartható ütemterv elkészítése,
- egy meghatározott Ajánlattevőre történő kiírás,
- időhiány vagy más ok miatt utólag „lepapírozott” eljárási cselekmények,
- a becsült érték nem megfelelő megállapítása.
Ebben a szakaszban kell végiggondolni, hogy az Ajánlattevők kötelezően vagy önkéntesen
csatlakoznak az integritási megállapodáshoz. Amennyiben önkéntesen, úgy fennáll a veszélye, hogy nem minden ajánlattevő csatlakozik, aminek eredményeképpen a Monitornak
nem fog minden információ (beleegyezés) rendelkezésére állni a monitorozáshoz. Komoly
gondokat vet fel, ha a későbbiekben nyertes Ajánlattevő nem csatlakozik a megállapodáshoz. Ezt esetleg azzal lehet orvosolni, ha a közbeszerzési eljárás eredményeképpen
kötendő szerződés integritási klauzulát tartalmaz.
Mindenesetre, ha adott Ajánlattevő önként csatlakozik, az mélyebb elköteleződést jelent
az átláthatóság, a tiszta verseny, az elszámoltathatóság értékei mellett. Ha viszont kötelező csatlakozni, akkor annak áll fenn a veszélye, hogy ha a kötelező csatlakozásról szóló
nyilatkozatot Ajánlattevő elmulasztja, érvénytelen lehet az ajánlata. A kötelező csatlakozás
azonban egyenlő elbánást, egyenlő feltételeket teremt.
Magyarországon az ózdi projektben az építési beruházás közbeszerzési eljárásában volt önkéntes csatlakozási lehetőség az integritási megállapodáshoz az ajánlattevők részéről. Az IP-hez történő csatlakozást a tenderdokumentáció részét
képező csatlakozó nyilatkozat aláírásával és az ajánlat részévé tételével lehetett
kinyilvánítani. Az építési beruházásra jelentkezők valamennyien kitöltötték a nyilatkozatot.

4. Az ajánlati felhívás elkészítése és közzététele
Ebben a szakaszban az ajánlatkérő a piaci viszonyok ismeretében elkészíti az ajánlati felhívást és a tenderdokumentációt.
A szakasz tipikus kockázatai:
- irányított kiírás (egy adott cégre szabott szakmai és/vagy formai kritériumok),
- túl rövid határidők,
- szubjektív vagy egyéb módon nem megfelelő bírálati szempontok beépítése,
- irreális referenciaigazolások bekérése vagy az alkalmassági követelmények és igazolásuk egyébként aránytalan meghatározása,
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- hiányos, ellentmondó vagy diszkriminatív műszaki leírás, illetve szerződéstervezet,
- kizáró okok nem megfelelő meghatározása,
- túlzó mértékű ajánlati vagy teljesítési biztosíték meghatározása.
A Monitor feladata, hogy érdemben és alaposan ellenőrizze a kiírást, hogy a kiírás ésszerű formai és tartalmi kritériumokat, alkalmassági követelményeket és értékelési szempontokat és határidőket tartalmazzon, amelyek biztosítják a tisztességes verseny
feltételeit.
A lett Pénzügyminisztérium PR szakértőkkel dolgozott
együtt az ajánlattételi felhívás során, a
fent említett kockázatok elkerülésére.
A cégek számára
nagy jelentőséggel bírt az a tény,
hogy a kormány a lehető legtisztább eljárásra törekszik a beszerzés során.
A PR szakértők például meghatározó szerepet játszottak az ajánlatokat értékelő bizottság
tagjainak kiválasztásában.

5. Az ajánlattételi szakasz

-

Ez a szakasz a kiírás megjelenésétől az ajánlattételi határidő lejártáig
tart. A szakasz során felmerülő tipikus korrupciós kockázatok:
nem nyilvános információk áramlása,
a nyilvános információk nem megfelelő közzététele,
kartellezés, illetve az ajánlattevők bármilyen, versenyellenes megállapodása,
ajánlatkérő által kijelölt alvállalkozó kötelező bevonása,
ajánlattevők ajánlatkérő általi egyéb befolyásolása,
a felhívás vagy a dokumentáció nem megfelelő módosítása,
a kiegészítő tájékoztatás nem megfelelő, egyenlő elbánásmódot sértő megadása.
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A Monitor feladata az ajánlatok elbírálásával-értékelésével kapcsolatos ajánlatkérői döntések monitorozása, adott esetben az ajánlatokba való betekintés által is.
Amikor a milánói önkormányzat először alkalmazta az IP-t, a Transparency International Olaszország rámutatott néhány hiányosságra: a megállapodás néhány eleme
később hiányzott, például azok a részek, ahol ajánlatkérő kötelezettségei voltak
megállapítva. A TI Olaszország ezekben az esetekben a polgármestertől és más szervektől kért magyarázatot, és végül az IP-t visszaállították az eredetileg elfogadott
formájába.
A TI Lettország kezdeményezésére a Pénzügyminisztérium felhívást intézett az összes
potenciális ajánlattevő felé, hogy vegyenek részt az euró lettországi bevezetését népszerűsítő PR kampányra vonatkozó közbeszerzésben. A minisztérium egy nyilvános
találkozót is szervezett ez alkalomból. Az első találkozó sikerrel zajlott, de több fél
egy második eseményre kért lehetőséget, mivel egyesek távolmaradtak, nem lévén
meggyőződve a folyamat tisztaságát illetően. A minisztérium így második találkozót
szervezett. A civil monitor mindkettőn részt vett, és nyilvánosan felszólította a feleket,
hogy jelentsenek minden szabálytalanságot, amelyet az eljárás során tapasztalnak.

5.1. Ajánlat benyújtása, adott esetben bontás
A Monitor figyelemmel kíséri az ajánlatok beérkezésének módját.
Tipikus korrupciós kockázatok:
- az ajánlatok nem szabályosan lesznek benyújtva,
- késve vagy nem zártan benyújtott ajánlatok befogadása, érvénytelenség megállapításának elmulasztása.
A Monitor feladata a bontás ellenőrzése, illetve elektronikus ajánlattétel esetén a szükséges garanciák ellenőrzése.
A bontás az egész eljárás leglátványosabb, nyilvános eseménye lehet, ahová az ajánlattevőkön kívül a sajtó is képviselteti magát. Ugyanakkor lehetséges, hogy egy látszat
ajánlattevő ebben a fázisban még megfelelőnek bizonyul. Úgyhogy természetesen
nem szabad, hogy ez legyen az egyetlen esemény, illetve folyamat, amelyet az IP
monitor szorosan figyelemmel kísér.
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5.2. Bírálat és értékelés
Ajánlatkérő felel az ajánlatokat bíráló bizottság felállításáért és működtetéséért. A Monitor feladata többek között a bíráló bizottság tagjaival kapcsolatos összeférhetetlenségi
kritériumok ellenőrzése. A Monitor megfigyelőként részt vesz az ajánlatok bontásán és a
bíráló bizottság ülésén.
A szakasz során felmerülő tipikus korrupciós kockázatok:
-

a hiánypótlási feltételek nem szabályosan lesznek meghatározva,
a hiánypótlás nem terjed ki mindenre,
nem jogszerű ajánlatmódosítás,
bizonytalan, nem reális vállalások a szerződő felek részéről,
a bíráló bizottságban összeférhetetlen tagok,
a bírálat nem szabályosan történik,
a bírálat, illetve a döntéshozatal folyamata nem transzparens,
a szubjektív bírálati szempontoknak megfelelően nem az összességében legelőnyösebb
ajánlat nyer,
egyes ajánlattevők ajánlatainak nem megalapozott érvénytelenné nyilvánítása,
az eljárás nem megalapozott eredménytelenné nyilvánítása,
egyes ajánlattevők nem valós formai okokból való kizárása,
nem megfelelő tájékoztatás az érvénytelenségről, illetve a döntésről,
tender eredménytelenné nyilvánítása forráshiány miatt, majd új kiírás.
Ez az eljárás egy különösen kritikus pontja, ahol a civil monitornak megfelelő erőforrásokkal és tapasztalattal kell rendelkeznie, hogy kellően felül tudja vizsgálni a
folyamatokat. A lett Külügyminisztérium utazási irodák szolgáltatására kiírt közbeszerzésében például egy igen komplikált értékelési mechanizmust vezettek be. Bár
kifejezett korrupciós gyanú nem merült fel, a TI Lettország mégsem tudott biztonsággal meggyőződni az eljárás tisztaságáról, mert gyanúsnak találta, hogy ugyanaz
a cég nyerte meg a közbeszerzést, amely korábban is nyújtotta a szolgáltatást. Azon
kívül, hogy másodszorra is nyertesként került ki az eljárásból, a cég egy magas rangú
minisztériumi tisztviselő tulajdonában állt.
A monitor készen kell, hogy álljon azon részletes, specifikus kérdések megválaszolására, amelyeket a közbeszerzési eljárásból vesztesen kikerült ajánlattevők tesznek
fel. E kérdések az eljárás tetszőleges elemére vonatkozhatnak, és a monitornak megalapozott válaszokkal kell szolgálnia.
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A TI Bulgária által megvalósított kutatások azt mutatják, hogy az Ajánlattevők szerint az
értékelés fázisában a legnagyobb a korrupciós veszély. Ez az a szakasz, ahol a folyamat leginkább zártnak és átláthatónak tűnik. Egy független monitor jelenléte ebben a fázisban nagyon
hasznosnak bizonyult az ajánlattevők számára, mert növelte az eljárásba vetett bizalmukat,
és lehetővé tette a szabálytalanságok elkerülését.

6. Szerződéskötés
Kockázatok a szerződéskötés
során:
- nem az ajánlati felhívás
és a dokumentáció,
valamint az ajánlat
tartalmának megfelelő
szerződéskötés;
- bizonytalan, nem reális vállalások a szerződő
felek részéről,
- előre nem meghatározott alvállalkozók bevonása,
- a szerződés teljesítése annak
aláírása előtt megkezdődik,
- szerződéskötési moratórium
megsértése.
A szerződéskötés során a Monitor:
- figyelemmel kíséri, hogy a szerződés tartalma megfelel-e az eredeti tenderkiírásban és az ajánlatban foglaltaknak,
- ellenőrzi, hogy a szerződésben a nyertes cég ajánlatában meghatározott alvállalkozók
szerepelnek-e,
- ellenőrzi az esetleges szerződésmódosítást.
A lett Nemzeti Könyvtár megépítésének kapcsán kötött IP-k megvalósításában kétszer
is volt rá példa, hogy a kormány olyan közbeszerzési eljárásokat folytatott le, amelyek
nem átlátható módon dőltek el, megengedve a tárgyalásos eljárás alkalmazását.
Ezekben nemzetbiztonsági okokra és különleges körülményekre hivatkoztak. Ilyen
módon az eljárások legálisak voltak, de a TI Lettország aggodalmát fejezte ki ezen
eljárások megalapozottságával kapcsolatban.
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7. A szerződés teljesítése
Ebben a szakaszban a nyertes ajánlattevő a szerződésben
meghatározott módon és ütemterv szerint teljesíti a szerződésben foglaltakat.
Tipikus kockázatok:
- nem a szerződésben szereplő alvállalkozók, szakértők alkalmazása,
- a vállaltnál kevesebb vagy alacsonyabb színvonalú
teljesítés,
- a beszerzés tárgyának indokolatlan módosítása,
értékének növelése, többletkifizetések,
- a jogszerűen bevont új alvállalkozók körébe bevonás
az ajánlattevők közül,
- változás a teljesítő fél személyében,
- ajánlatkérő késlekedése a teljesítés szerződésszerűségének ellenőrzésében,
- nem átlátható teljesítés,
- alvállalkozók ki nem fizetése.
A Monitor a végrehajtás során figyelemmel kíséri, hogy a nyertes ajánlattevő minden tekintetben a szerződés szerint teljesít-e. A beszerzés típusától függően a Monitor helyszíni
ellenőrzést végezhet, ezt a felek kötelesek neki lehetővé tenni. A Monitor ellenőrzi, hogy
a kifizetések időben megtörténnek-e.
Míg az eljárás közbeszerzési kérdéseit a Transparency International Magyarország
állandó közbeszerzési szakértői vizsgálják, a civil szervezet az eljárás előkészítése előtt
pályázatot írt ki olyan független, mérnök szaktudással rendelkező szakértő igénybe
vételére, aki segíti az NGO-t a Budapest XIII. Kerületi Önkormányzatának építési
beruházására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása, és az eljárás eredményeképpen kötött szerződés teljesítése során felmerülő műszaki szakkérdések monitorozásában.
A lett projekt hossza miatt a TI Lettország leginkább a Nemzeti Könyvtár létrehozásának építési fázisában működött közre. Legfontosabb feladataik egyike volt annak
ellenőrzése, hogy a megbízott vállalkozó betartja-e a szerződésben foglalt anyagi
jellegű vállalásokat. A lett építkezések lebonyolítása során gyakori, hogy a megvalósító
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cég további forrásokat igényel, megalapozott indoklás nélkül, és a kormány, vagy az
önkormányzatok teljesítik ezen igényét. Ennek korrupciós okai lehetnek, vagy pedig
annak is köszönhető, hogy nem áll rendelkezésre másik olyan cég, amely befejezné a
megbízást. (A rigai híd építésénél például az önkormányzat nem is egyezett bele az
IP alkalmazásába, és a főellenőrző szerv több súlyos jogsértést is talált.) A Kulturális
Minisztérium a könyvtárépítési projekt kapcsán azt nyilatkozta, hogy a civil monitor jelenléte nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az építési cég nyomásgyakorlásának
ellenállva nem kellett növelnie feleslegesen a beruházás költségeit.
A Monitor az IP-ben előre meghatározott rendszerességgel ad ki jelentést a teljesítés
előrehaladásáról, az esetlegesen felmerült szabálytalanságokról, korrupciós gyanúkról.
A projekt lezárásakor a Monitor összesítő jelentést készít a tevékenységéről.
A Felek előre megállapodhatnak, hogy milyen időközönként, szakaszonként célszerű jelenteni a közbeszerzési eljárás, illetve a teljesítés folyamatában.
A tipikusan korrupciós és a súlyosabb szabálytalansági esetek sokszor ugyanazok,
másszor összefüggnek.
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IV. AZ IP JELENE, JÖVŐJE
Az integritási megállapodás mint a közbeszerzések átláthatóságát segítő módszer, az
OECD közbeszerzésekre vonatkozó ajánlásai között is szerepel legjobb gyakorlatként.
Az IP-ket több, mint 15 országban és több, mint 300 eljárásban
alkalmazták már, és alkalmazzák ma is. A tapasztalatok szerint leginkább nagy értékű beruházások esetén tud igazán
hasznos lenni egy-egy IP alkalmazása, ahol hatalmas
összegek mozognak, és maguk az eljárások, illetve
azok tárgyai politikailag érzékenyek vagy nagy
az össztársadalmi hatásuk.
Természetesen az IP sem tudja minden
esetben eltüntetni a korrupciót, de
jelentősen csökkenteni tudja
annak előfordulását. Fontos,
hogy az integritási megállapodásról megfelelő ismertetőanyagok készüljenek,
esetleg tréningek tartása
is javasolt a résztvevők
körében. Az esetleges ös�szeférhetetlenségi és/vagy
egyéb konfliktusokat pedig
idejében észlelni kell és megfelelően kezelni azokat.

A Transparency International Magyarország e-learning tananyagot dolgozott ki annak
érdekében, hogy azokban az intézményekben, ahol integritási megállapodást írnak
alá, a szervezet minden dolgozója/alkalmazottja értse, és értve alkalmazza az IP-t.
A helyes alkalmazás nagyon fontos, hisz ellenkező esetben könnyen látszatintézkedéssé, felesleges, plusz adminisztratív teherré válhat.
Milánóban az IP aláírását számos tájékoztató találkozó előzte meg, amelyeken részt
vettek az üzleti szektor képviselői is, hogy megismerkedhessenek ezzel az új eszközzel,
és a használatához szükséges előírásokkal is.
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Az IP Monitorjának függetlennek kell lennie, ami további kérdéseket vet fel. Pénzügyi és
szakmai függetlenséget leginkább egy NGO mondhat magáénak. A Monitor mindenesetre
a nyilvánosság által is kontrollra szorul. Ez egyrészt csökkenti a nyomást a Monitoron,
másrészt valós “közkontrollt” eredményez.
Az integritási megállapodás nagyon hasznosnak bizonyulhat olyan esetekben, ahol
a bizalom hiánya okozza a problémát. Például, ha szűk időkeret áll rendelkezésre,
különösen hátráltatóak lehetnek, vagy akár el is lehetetleníthetik a sikert a beszerzés
folyamatára vonatkozó jogi felülvizsgálati kérelmek. Mindenesetre az IP lehetővé
teszi, hogy az ajánlatkérő tanuljon a hibákból, és jó gyakorlatokat határozzon meg
jövőre vonatkozóan.
Felmerülhet egy fontos kérdés: megállíthatja-e az IP a korrupciót? A válasz igen, ha
a közbeszerzések jogi szabályozása egyébként többé-kevésbé megfelelő, ha a beszerzés lebonyolítása megfelelően zajlik, és ha őszinte szándéka az érintett intézmények
vezetőségének, és a politikai döntéshozóknak, hogy elősegítsék az igazságos és
transzparens folyamatokat. Ha egy üzleti területen belül erős, illegális hálózatok
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jelenléte sejthető, vagy ha már bejáratott, összetett és átláthatatlan elbírálási
mechanizmusok működnek, esetleg erősen politikai kontroll alatt áll a terület, az IP
elemei persze használhatóak, de valószínűleg nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy
az eljárás átlátható és szabályos legyen. Ugyanakkor, ha egy független megfigyelőnek
lehetősége van akár csak arra, hogy belelásson bizonyos háttérfolyamatokba, az már
fontos eszköznek bizonyulhat.
Egy fontos kérdés maradt: az integritási megállapodások hogyan fordíthatóak át társadalmi szerződésekké. Hogyan lehet úgy meghatározni a tartalmukat, hogy ezáltal
a társadalom szélesebb rétegei is tudják monitorozni a közpénzek elkötését? Hogyan érik
el az IP szereplői a társadalmat?
Természetesen lehetetlen minden közbeszerzési eljárásban IP-t alkalmazni, ám minél nagyobb elterjedése a hozzáállás megváltoztatásán keresztül a valódi, tiszta verseny irányába hat.
Az EU nagy lépést tehet ennek elérése felé, ha az IP-t egy puha követelményként kezelné
a források odaítélésénél; hiszen az IP használata a transzparencia és a tisztességes működés iránti elköteleződést jelenti mind a közszektor, mint a magánszektor részéről.
Az IP nem a végcél, hanem az út kezdete. Minél többen lépünk rá, annál nagyobb változást
tudunk elérni mindannyiunk életében.
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