Civil ellenőrzéssel az EU-s források kapcsán
felmerülő közbeszerzési korrupció ellen
Nemzetközi konferencia Budapesten 2014. február 17-18-án

Az esemény fő támogatója az Európai Csalás Elleni Hivatal Hercule II (2007-2013) programja. A
programot az Európai Bizottság valósítja meg, azzal a céllal, hogy elősegítse az Európai Unió érdekeit
sértő
csalás
elleni
küzdelmet
(további
információért
lásd:http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_hu.htm)
A jelen anyag a szerző véleményét tükrözi, nem az Európai Bizottságét, amely ezért semmilyen
módon nem felelős a kiadványok és a támogatásból megvalósított eseményekért. A jelen anyag által
hordozott információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság álláspontját.
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Összefoglalás
A Transparency International Magyarország kiemelten foglalkozik a
közbeszerzésekben, beszerzésekben előforduló korrupció megelőzésével.
Célunk, hogy csökkenjen a csalás, erősödjön a tisztességes verseny, és
csökkenjenek azok a károk, amelyeket a korrupt beszerzések okoznak.
Törekszünk arra, hogy ezen elvek kiemelt fontosságúvá váljanak
Európában, ezen belül is Magyarországon, mind a köz-, mind pedig a
magánszektorban.
A Transparency International Magyarország 2014. február 17-18-án egy
nagyszabású nemzetközi konferenciát rendez Budapesten több mint 10
ország 40 szakemberének részvételével. A konferencia egy olyan projekt
keretében valósul meg, melynek célja az Integritási Megállapodás, mint
antikorrupciós eszköz megismertetése, amelynek alkalmazásával
hatékonyan csökkenthető a közbeszerzési korrupció. Célunk:


Bemutatni az Integritási Megállapodást (IM), mint antikorrupciós
eszközt, amely a beszerzések átláthatóságát, a tisztességes verseny
erősítését és a korrupciós kockázatok csökkentését célozza. Célunk
továbbá közösen elemezni az IP gyakorlatba ültetésének lehetőségeit és
előnyeit.



Lehetővé tenni a civilek közbeszerzés-monitorozásban betöltendő
szerepével kapcsolatos nemzetközi tapasztalatcserét, információátadást
és jó gyakorlatok megosztását a konferencia alkalmával.



Létrehozni egy olyan kapcsolathálót, szakembercsoportot, akik
együttműködve honosíthatják meg a különböző országokban az
Integritási Megállapodások használatát az EU-s közbeszerzésekben.
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Hosszabb távú célunk, hogy egy független, uniós szintű korrupció
megelőzési stratégiát dolgozzunk ki, nemzetközi és uniós szakemberekkel
és az érintett döntéshozókkal közösen. További közvetett célunk az uniós
donorintézményeket megnyerni arra, hogy az IM-et egy puha
követelményként kezeljék a források odaítélésénél – hiszen mind a
közszektor, mint a magánszektor részéről az IM használata a
transzparencia és a tisztességes működés iránti elköteleződést jelenti

Mire keresünk megoldást?
A beszerzések rendkívül érzékenyek a korrupcióra – a
rendszerszerű korrupció pedig akár 20-25%-al
drágíthatja azokat, ahogy azt hazai vizsgálatok is
alátámasztották. Ezek alapján például a magyar
közbeszerzések akár 65-75%-ára a korrupció árnyéka
vetül. A tiszta és becsületes versenyt jelentősen
akadályozza a beszerzési folyamatok átláthatatlansága.
Épp ezért kiemelten fontos, hogy minél több vállalat és
közintézmény kötelezze el magát a közbeszerzési
átláthatóság mellett, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy
növekedjen a közintézményekbe és a pénzügyi szektorba vetett hit.

Az Integritási Megállapodás
Az Integritási Megállapodás (Integrity Pact, továbbiakban IP) a Transparency
International által kifejlesztett antikorrupciós eszköz, mely biztosítani kívánja a
beszerzések átláthatóságát, a verseny tisztességes lefolyását. Ez egy olyan
szerződés, amit az ajánlatkérő, az ajánlattevő és egy független szervezet köt
egymással.
Az IP minden fél számára előnyös megoldás. A cégek esetében hatékonyan
visszafogja a korrupt viselkedést, hiszen a versenyben részt vevők tudhatják,
hogy közös szabályrendszer vonatkozik rájuk. A közszektor oldalán az IP
használatával csökkennek a közbeszerzési korrupcióval járó pluszköltségek.
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Az IP nemzetközi használata során már bebizonyosodott, hogy hatékonyan
alkalmazható különböző jogi környezetekben, így olyan beszerzések során is,
amelyeket nem a Közbeszerzési törvény szabályoz.
Létrehozása óta már a világ több mint 15 országa alkalmazta. A konferencia
résztvevői megismerkedhetnek a bremeni kórház újjáépítésével, a Lett
Kulturális Minisztérium megbízásából épült koncertterem, könyvtár és kortárs
nemzetközi múzeum létrehozásával, és a milánói metró építése kapcsán kötött
integritási megállapodás beszerzésre, költségekre és eredményekre való
hatásával. Magyarországon az IP-t sikeresen alkalmazták már a Nemzeti Bank
két beszerzési eljárása során, Ózd város ivóvíz-ellátásának fejlesztésére,
valamint a budapesti 13. kerületi Önkormányzat bölcsődéjének építése is ennek
keretén belül valósul meg.
Az integritási megállapodás az OECD nemzetközi szervezetének (Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) legújabb, közbeszerzésekre vonatkozó
ajánlásai között is legjobb gyakorlatként szerepel.

Az eseményről
A kétnapos rendezvényen magyar és nemzetközi cégek, közintézmények
képviselői, civilek, önkormányzatok képviselői egyaránt jelen lesznek, de az
Európai Bizottság, az Európai Parlament és az OLAF (Európai Csalás Elleni
Hivatal) is képviselteti magát. A nemzetközi előadók és résztvevők közt olyan,
már IP-t használó országok küldöttei és szakértői vannak, akik tapasztalataikat
kívánják megosztani. Őmellettük olyan országok is képviseltetik magukat,
amelyek kiemelten érdeklődnek az antikorrupciós eszközök és a beszerzési
folyamatok tisztasága iránt, végül a magyar köz-és magánszektor is képviselteti
magát.
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Az esemény a kiemelkedő színvonalú
NH Budapest City Hotelben (****) kerül
megrendezésre.
Itt
biztosítjuk
a nemzetközi résztvevők elszállásolását
és étkezését is. A rendezvény frontális
előadásokból,
kerekasztalbeszélgetésekből
és
interaktív
csoportmunkával töltött délutánokból
épül fel. A részvétel ingyenes. Angol és
magyar szinkrontolmácsot biztosítunk.
Az első nap az EU-s forrásfelhasználás korrupciós kockázatainak elemzésével,
különösen a közbeszerzési korrupció témájának feldolgozásával fog telni, majd
az EU kontrollmechanizmusainak és szankcionálás kérdéseire tér ki. Ezek után
az IP mint lehetséges megoldás, és a nemzetközi tapasztalatok kerülnek
feldolgozásra. Mindkét nap interaktív munkacsoportok kialakításával zárul
majd, melyek célja az IP használat kérdéseinek megválaszolása, valamint
alkalmazásának megkönnyítése érdekében egy gyakorlati útmutató
összeállítása.
A második nap egy sajtókonferenciával kezdődik, majd szóba kerülnek
a magyar tapasztalatok is.
Ha további információra van szüksége, keresse Dr.Szloboda Alízt az
aliz.szloboda@transparency.hu email címen vagy a +36 1 269 9534-es
telefonszámon.
A projekt és a rendezvény további támogatói:

5

