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Nemzeti Integritás Rendszer tanulmány főbb megállapításai - 2011 

• Az elszámoltathatóság hiánya. Ellenőrizhetetlen 

• Az előzetes és az utólagos pályázati szakaszban 
nincs elegendő szabályozási eszköz. 

Nem hatékony, nem 
gazdaságos 

• Nincsenek érvényben sem hatékony ellenőrzési, 
sem felülvizsgálati mechanizmusok. Átláthatóság hiánya 

A pályázatok 65-75%-át szövi be korrupció.  

A korrupció 25%-al drágítja meg a beszerzéseket. 



A közbeszerzési korrupció okai 
GKI kutatás 2009  
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Átláthatóság és közbeszerzések 

Közbeszerzések Tanácsának vizsgálata 

  

http://www.transparency.hu/uploads/docs/kozbeszerzes_es_atlathatosag.pdf 



KUTATÁS 

• Kutatási időszak: 2006. január 1. - 2009. december 31. 

• Ülések jegyzőkönyvei, beszámolók, jelentések, interjúk 

• Közérdekű adatigénylések  

• Tanács jogállása, szervezeti struktúrája, helye az 
intézményrendszerben,feladatai 

Közbeszerzések 
Tanácsa 

• 24 ajánlatkérő (sokaság:1017) 

• Önkormányzatok (7), Központi közigazgatási szervek (2), 
Közszolgáltatók (9), Egyéb költségvetési szervek (4), Egyéb (2) 

• 3 pótcímlista 

• Közérdekű adatigénylések (60%-os válaszadási hajlandóság) 

3 garanciális 
intézmény 
vizsgálata 

Hirdetmény 
ellenjegyzése 

Közbeszerzési terv 

Közbeszerzési értékhatár 

A kutatást a Nyílt Társadalom Intézet támogatta 

Szakmai partner: Amerikai Kereskedelmi Kamara 

 



II.pillér 
Kutatási módszertan: 

Típus 
Sokasági 

elemszám 
Megoszlás 

Minta-

elemszám 

1 Önkormányzatok 314 31% 7 

2 
Központi közigazgatási 

szervek 
53 5% 2 

3 Közszolgáltatók 404 40% 9 

4 Egyéb költségvetési szervek 155 15% 4 

5 Egyéb 91 9% 2 

Mindösszesen 1017 100% 24 

Közérdekű adatigénylés: 

1. Kör:   24-ből16 válaszolt 

2. Kör:  6-ból 3 válaszolt 

Pótcímlista:   3- 3 válaszolt 

1. A  2009. január 1-től 2009. december 31-ig meghirdetett 

közbeszerzési eljárások hirdetményei  

2. A szervezet jelenlegi közbeszerzési szabályzatát (Kbt. 6. §-a). 

3. A  2009. január 1-től 2009. december 31-ig meghirdetett beszerzések 

szerződéses dokumentációit (a szerződés és azok mellékletei, illetve 

módosításai valamint a szerződéssel kapcsolatos egyéb 

dokumentumok), amelyek az adott időszakban érvényes nemzeti 

értékhatár 50%-a feletti értékkel bíró beszerzésnek minősülnek. 

4. Kérem, küldje el számomra, hogy 2009. január 1-től 2009. december 

31-ig az éves költségvetésének mekkora részét (és mekkora 

összeget) költött el az évi költségvetési törvényben meghatározott 

közbeszerzési értékhatár alatti beszerezésekre  

 



Hirdetmény ellenjegyzése 
A közbeszerzési szabályzatban 

megjelölt személy az eljárást 

megindító hirdetmény 

jogszerűségét 

ellenjegyzésével 
igazolja 

Személyi 

felelősség 



Közbeszerzési terv 

A közbeszerzési terv lényege, hogy 

az ajánlatkérőket 

tervezésre, beszerzési 

igényeinek átgondolására 

kényszeríti, és az 

ajánlattevők ezáltal 

időben 

értesülhessenek a 

nagyobb közbeszerzési eljárásokról 



24 ajánlatkérő közül 8-an jelentették meg a honlapon a közbeszerzési 

tervet, de ebből csak 2 tette fel a módosításokat és csak 1 jelölte meg a 

módosítás indokát.  
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Hány közbeszerzési tétel
szerepelt a közbeszerzési
tervben

Hány közbeszerzés volt



 

Versenytorzító elemek a Kbt.—ben I. /2011./ 

 

/Alapítvány a Korszerű Közbeszerzésért szervezettel 

közös kutatás/ 
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• Kbt. 123. § (1) Az ajánlatkérő az uniós 

értékhatárokat el nem érő értékű 

árubeszerzésre és szolgáltatás 

megrendelésre irányuló közbeszerzése 

megvalósításakor - választása szerint - az e 

törvény Második Részében foglalt szabályok 

által nem kötött, önálló eljárási szabályokat 

alakíthat ki. 
 

http://www.transparency.hu/uploads/docs/rugalmassag.pdf 
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Nyilvánosság és az üzleti titok – 2012. 

 
     http://www.transparency.hu/uploads/docs/Nyilvanossag_es_az_uzleti_titok_2012.pdf 

 

I. Közbeszerzések egyik alapelve a nyilvánosság 
 

• Ajánlatkérő törekedjen a közbeszerzési információk érdemi 

és jól hozzáférhető közzétételére 

 

• Az alapelvi rendelkezések szerinti jogsértés 

megállapításától abban az esetben lehet eltekinteni, hogy 

ha az a tételes rendelkezésben maradéktalanul 

leképezhető. 
 

 



 

Nyilvánosság és az üzleti titok – 2012. 
 

II. Közzétételi követelmények 
 

• Kbt. 30. § - hirdetmény útján közzéteendő 

információk 

• Kbt. 31. § - honlapon közzéteendő adatok, 

információk, dokumentumok 

 

• Ezen adatok közérdekből nyilvános adatok, azok 

nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással 

nem tagadható meg. 

 



III. Az üzleti titok védelme 
 

• Az ajánlattevő az ajánlatában felmerülő üzleti titok 

nyilvánosságra hozatalát megtilthatja 

• Ugyanez irányadó a közbeszerzési eljárás bírálati 

szakaszában az irreális ajánlati elemeket tartalmazó 

ajánlat esetén az ajánlattevő által adott indokolásban 

felmerülő üzleti titokra. 

 

Fontos: az ajánlattevő az üzleti titkot az ajánlatban 

különítse el! 



A KÖZBESZERZÉSI NYILVÁNOSSÁG 

MAGYARORSZÁGON 

Az ajánlatkérők szerepe és gyakorlata a nyilvánosság 

biztosításában 

 

 

 

 A közbeszerzési nyilvánossági alapindex 



A Közbeszerzési Hatóság szerepe és gyakorlata a 

nyilvánosság biztosításában 

• A jogorvoslati döntések körében az érdemi kereshetőség nem megoldott, 

illetve nem naprakész a jogorvoslati adatbázis, a tárgyszavas keresési 

lehetőség alkalmazása esetleges eredményre vezet.  

• A nyilvánosság számára az összkollégium munkája egyelőre nem elérhető, 

elvi jelentőségű döntések közzétételére még nem került sor.   

• Igazgatási szolgáltatási díj mértéke és meghatározásának módja.  
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Önkormányzatok közbeszerzési jogsértései – 

2010/2011 
http://www.transparency.hu/KOZBESZERZESI_KOCKAZATI_TERKEP 

 

• Feldolgoztuk a magyarországi önkormányzatok 2010. január 1. óta 

megállapított közbeszerzési jogsértéseit és a bírság mértéke alapján 

elkészítettük a korrupciós kockázati hőtérképet és rangsort.  

• A jogerős határozatokban kiszabott bírságokat összesítettük és az 

adott település lélekszámához viszonyítottuk. Az így kapott adatok 

alapján rangsoroltuk az önkormányzatokat.  

• A jogsértéseket megpróbáltuk az eljárási fázisok mentén 

tipizálni, illetve külön vizsgáltuk a közzétételi szabályok 

megsértését is. A hőtérkép az ajánlatkérői kör és a jogsértések 

típusa alapján is megjeleníthető.  
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Integritási 

Megállapodás 

 

 
http://www.transparency.hu/uploads/docs/

integritasi_megallapodas.pdf  



Mi is az az Integritási 

Megállapodás? 

• Egy olyan háromoldalú szerződés, amelyet az 

ajánlatkérő, az ajánlattevők, illetve egy független civil 

szervezet kötnek egymással. 

• a felek jogai és kötelezettségei: 

• egyik fél sem ad vagy ígér jogtalan előnyt; nem 

engedélyezi vagy tűri jogtalan előny átadását vagy 

ígéretét 

• az ajánlattevők nem játszanak össze az ajánlatkérővel 

az ajánlat megszerzése érdekében 

 

Egy független monitor (TI) felügyeli az IM végrehajtását 

és biztosítja, hogy a felek eleget tegyenek a 

kötelezettségvállalásaiknak. 

 



Felügyelet/Monitoring 

 Civil szervezet (Transparency International NC) legyen a 
független Monitor 

 A monitoringnak a projekt minden fázisára ki kell terjednie 

 

 A Monitor kijelölhet független, külső szakértőt 

 

 A Monitornak mindegyik féltől függetlennek kell lennie 

 

 A Monitor költségeit a Hatóság és/vagy az ajánlattevők 
finanszírozzák 



Felügyelet/Monitoring 

(folyt.) 

 A Monitornak teljes hozzáférése van a dokumentumokhoz és 
a bizottsági üléseken is részt vesz. 

 

 A Monitornak, ha csalás gyanúja merül fel, közölnie kell: 

– elsősorban az Ajánlatkérővel 

– ha nem történt megfelelő intézkedés: a 
nyomozóhatósággal vagy a nyilvánossággal 

 Végül: jelentés az eljárásról 

– Tiszta volt, nem merült fel semmilyen szabálysértés. 

– Milyen probléma merült fel, ezeket hogyan kezelték, mi 
volt a végkimenetele. 

 



Miért alkalmazzuk az integritási 

megállapodást? 

 Átláthatóbbá teszi az ajánlattételi folyamatot 

 

 Csökkenti a költségeket: a korrupció mindig drága! 

 

  Fair game-ben nyerni vagy veszíteni olcsóbb. 

 

 A korrupció majdnem mindig visszaüt. 

 

 Megőrzi a társaságok jó hírét. 

 



Mit érhetünk el? 

 

•Megvalósul a valós civil kontrol. 

• Segítjük a jogszerű jogalkalmazást. 

• Magasabb szintű átláthatóság. 

• Hatékonyan kezeljük a konfliktusokat. 

• Nagyobb nyilvánosság. 

• A szakmaiság kerül a középpontba a politikai 

szempontok helyett. 

• Minden résztvevő együttműködését 

megköveteli. 

•Megnöveli a bizalmat  

a közbeszerzésben. 
 

 

 
 



Magyar Nemzeti Bank 

integritási megállapodásai 

  "Taxi rendszerű személyszállítási szolgáltatás 
biztosítása a Magyar Nemzeti Bank számára 
(KBE/17/2010)” eljárása során  

 Egy számítógépek beszerzésére irányuló 
közbeszerzési eljárás („Felhasználói oldali 
munkaállomások beszerzése – 2012" 
(KBE/000115/2011)”) során 

 A TI megállapította, hogy az MNB az eljárásokat 
jogszerűen, illetve a tisztesség és az átláthatóság 
legmagasabb szintű kívánalmainak megfelelően 
bonyolította le. 



Ózd integritási megállapodásai 

 Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és 
elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható 
irányítása tárgyú beruházást a Svájci 
Államszövetség Kormánya támogatja.  

 A Svájci Államszövetség Kormánya külső 
Monitort nevezett ki a közbeszerzési 
eljárásoknak, illetve a beruházás 
végrehajtásának megfigyelésére.  

 Az Önkormányzat a projekt során valamennyi 
közbeszerzési eljárásban átláthatósági 
megállapodást alkalmaz.  



Legyen kötelező az integritási 

megállapodás az ajánlattevőknek? 

Ha kötelező: 

 

• Mindegyik ajánlattevő aláírja az integritási 
megállapodást.  

 

• Egyenlő elbánás – fair verseny. 

 

• Rizikó: ha bármelyik ajánlattevő nem írja alá 
az integritási megállapodást – érvénytelenné 
teszi az ajánlatát. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 



Legyen választható az integritási 

megállapodás az ajánlattevőknek? 

Ha választható: 

 

 A választott átláthatóság nagyobb 
elköteleződés. 

 

 Rizikó: a nyertes ajánlattevő nem írja alá az 
integritási megállapodást. 

 

 Az az ajánlattevő, aki aláírta, jogorvoslati 
eljárást kezdeményezhet a nem egyenlő 
elbánás miatt 
 

 

 

 



Az építési beruházás fázisában 

 Az Integritási Megállapodást az Ózdi Önkormányzat, 
a Monitor  (Proactive Management Consulting) és a 
TI Magyarország írta alá, a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség és a VÁTI Nonprofit Kft ellenjegyzésével. 

 
 
 Az ajánlattevők a tenderdokumentáció részét képező 

nyilatkozattal csatlakozhattak az integritási 
megállapodáshoz. 

 
 A közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő 

szerződés integritási klauzulát fog tartalmazni. 
 

 
 



XIII. Kerületi Önkormányzat 

integritási megállapodása 

 

 Bölcsőde felújítása saját pénzből (550 millió forint) 

 

 Az integritási megállapodáshoz való csatlakozás 
kötelező volt. 

 Minden ajánlattevő csatlakozott. 

 

 Az ajánlatok értékelésének fázisában van az eljárás. 

 

 

 



Vizualizáció 
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A szabályozás kapcsán tett javaslataink I. 
 

• A háromajánlatos látszateljárás megszüntetése 

 

• Egyértelmű szabályozás szükséges 

 

• Az összeférhetetlenségi szabályok kapcsán a 

visszaélések megakadályozása érdekében indokolt 

objektív kritériumrendszer felállítása  

 

 

 



A szabályozás kapcsán tett javaslataink 

II. 
• A szerződés teljesítésének nagyobb fokú ellenőrzése 

 

• Az elektronikus közbeszerzési eljárás mielőbbi 

bevezetése 

 

• A Közbeszerzési Hatóság határozatai, illetve a 

határozat felülvizsgálata körében született bírósági 

ítéletek kereshető, rendszerezett formában 

jelenjenek meg a hatóság honlapján. 

 



A szabályozás kapcsán tett javaslataink 

III. 
• A közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalára 

vonatkozó kötelezettségek megtételének szigorúbb 

ellenőrzése, szankcionálása. 

• A jogszabályok, egyes közbeszerzéssel kapcsolatos 

szabályozók koherenciájának megteremtése. 

• Az ellenőrzéssel a jogszabályban koncepcionálisan 

foglalkozni kell. 

• A Közbeszerzési Hatóság és a Közbeszerzési 

Döntőbizottság viszonyát újra kell gondolni. 



 

  Kérdőíves felmérés a magyar közbeszerzési 

piacról 
 

 

http://www.transparency.hu/Kerdoives_felmeres_a_magyar_kozbeszerzesi_piacrol?bind

_info=page&bind_id=133 
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Open Goverment Partnership (OGP) 

2011. szeptember 20-án alakult nyolc ország részvételével 

(Brazília, Indonézia, Mexikó, Norvégia, Fülöp-szigetek, Dél-

Afrikai Köztársaság, Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült 

Államok) 

 

Az OGP célja átlátható, hatékony és ellenőrizhető kormányzat 

elérése, és a kormányzatok részéről olyan 

kötelezettségvállalások kezdeményezésének elérése, amelyek a 

korrupció elleni fellépést elősegítik, a kormányzatok és a civil 

szféra együttműködésével. 



1080/2013. (II.25.) Korm. Határozat 

Közbeszerzési adatok kereshetőségének javítása 

Magyarország vállalja, hogy a közbeszerzési adatok nyilvánosságának 

biztosítása érdekében gondoskodik arról, hogy a közbeszerzési hirdetmények 

és más közbeszerzési közlemények úgy kerüljenek közzétételre, hogy minden 

beszerző szervhez egyedi, – a jogutódlás esetét kivéve – állandó 

azonosítószám, valamint minden konkrét közbeszerzési eljáráshoz is, az 

adott eljárás során állandó egyedi azonosítószám kerül hozzárendelésre. 

Ennek eredményeképpen valamennyi közzétett közbeszerzési dokumentum 

könnyen kereshetővé és lekérdezhetővé válik az érintett szerv és az adott 

konkrét eljárás egyedi azonosítószáma alapján. 

• Határidő: 2013. szeptember 30. 
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A Közigazgatás Korrupció-megelőzési Programjának 

elfogadásáról szóló 1104/2012.(IV. 6.) 

kormányhatározat 

 A korrupciós kockázatok szempontjából át kell tekinteni 

a közbeszerzési törvény, valamint a nemzeti és 

közösségi költségvetési pénzügyi támogatások 

szabályrendszere alkalmazásának tapasztalatait, és 

ennek eredményeirõl jelentést, illetve beavatkozás 

szükségessége esetén elõterjesztést kell tenni a 

Kormány számára. 

 Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter nemzetgazdasági 

miniszter  

 Határidő: 2013. január 31.  
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Szlovákia: 

http://tender.sme.sk/en/report/all?cut=date:2012 

 

• Szlovákiában a közpénzek 20%-át költik el 

közbeszerzésen keresztül. 

• 2011-ben az építési vállalkozások 80 %-a úgy 

gondolta, hogy a közbeszerzések fele korrupcióval 

fertőzött. 

• TI Szlovákia létrehozott egy Nyílt Közbeszerzési 

Portált /1,5 év; 30.000 euró/ 
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• A szlovák kormány egy adatbázist működtet 

http://www.zmluvy.gov.sk/ 

 

• Egy kógens törvényi rendelkezéssel minden szerződés 

hatályba lépésének a feltételévé tették, hogy az 

megjelenjen a szerződések központi elektronikus 

nyilvántartásában.  

 

• A szerződések hiteles elektronikus másolatán túl a portál 

elektronikusan feldolgozható formában is tartalmazza a 

szerződést.  
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Köszönöm a figyelmet. 

 

Transparency International Magyarország 

aliz.szloboda@transparency.hu 


