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A. Monitoring tevékenység  

 
M6-os autópálya projekt 

 
A második, a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás előkészítése 2019 decemberében kezdődött, a 
közbeszerzési dokumentumok tervezetét az év végén kaptuk meg az Ajánlatkérőtől (NIF Zrt.), és 
ezeknek átvizsgálása 2020 januárjában zajlott. Számos ajánlást adtunk az Ajánlatkérőnek, amelyeknek 
többségét elfogadták, azon esetekben pedig, ahol nem tudták elfogadni ajánlásainkat, megfelelő 
indoklást adtak. Az ajánlásaink egyes túlzottan szigorú követelmények enyhítését célozták a verseny 
növelése érdekében; illetve a félreérthető feltételek tisztázását, elősegítve ezáltal a félreértések és 
késedelmek elkerülését. 

 
A közbeszerzési eljárás végül 2020. február 12-én kezdődött meg. Júniusig az Ajánlatkérő öt módosítást 
adott ki az eredeti kiíráshoz, részben a COVID-19 járvány, részben a nagy számú felmerülő kérdés miatt 
– amelyek gyakran a technikai részletek módosítását eredményezték. Ebben a februártól júniusig tartó 
időszakban nem tudtuk közvetlenül monitorozni az eljárást (a kérdéseket és módosításokat), mivel a 
2019 decemberében lejáró integritási megállapodásunk meghosszabbításában kellett előbb 
megállapodnunk. Az Irányító Hatósággal (ITM) és az Ajánlatkérővel folytatott számos tárgyalást 
követően az integritási megállapodást 2020. június 29-én meghosszabbították a felek 2021 év végéig.  

 
2020. március 31-én az Ajánlatkérővel folytatott több hónapi tárgyalást és egyeztetést követően végre 
publikálhattuk az első monitoring jelentésünket az M6-os autópálya tervezésére kiírt közbeszerzési 
eljárással kapcsolatos eredményeinkről. A jelentés angol és magyar nyelven itt olvasható. 

 

Tisza-Túr tározó projekt 

 

2020 februárjában elkezdtük tervezni az első helyszíni bejárásunkat és a tározó tényleges 

munkálatainak megtekintését, külsős mérnök segítségével. A kivitelezés 2020 februárjában kezdődött, 

de ekkor még csak az előkészítő munkálatokat kezdték meg (pl.: földmunkálatok, fák kivágása). Ezért 

a terv az volt, hogy tartunk egy „nulladik” helyszíni bejárást, így a szakértő mérnökünk láthatja a 

helyszínt, még a munkálatok megkezdése előtt. Ennek érdekében 2020. március 10-én tartottunk egy 

találkozót az Irányító Hatóság helyi projektcégével, akik részletesen tájékoztattak minket a már 

elvégzett munkákról, és arról, hogy mi várható, emellett betekinthettünk az elektronikus építési 

naplóba. Ugyanezen a napon volt egy Átláthatósági Tanácsadó Testületi ülésünk (az Irányító 

Hatósággal és az Ajánlatkérővel), ahol megegyeztünk a látogatás időpontjáról és technikai részleteiről. 

Április első felére terveztük ezt a látogatást, ám a járvány kitörése miatt el kellett halasztanunk. A 

helyszínbejárás végül 2020 júliusában történt meg. 

 
 

B. Az Integritási Megállapodásokról tájékoztató és azokat népszerűsítő eseményeink 

 

2020. január 31-én a TI Magyarország egy nagy sikerű nemzetközi konferenciát szervezett többek 

között az OLAF új igazgatójának – akinek ez volt az első hivatalos magyarországi látogatása – és az 

Európai Bizottság Regionális Főigazgatóságának (DG REGIO) részvételével. Szintén fontos megjegyezni, 

hogy a magyar kormány számos magas beosztású képviselője is részt vett az eseményen mint előadó 

https://transparency.hu/hirek/elkeszult-a-legfrissebb-jelentesunk-az-m6-os-autopalya-engedelyezesi-es-kiviteli-terveirol/


(helyettes államtitkár) és mint néző. Ez magas szintű vizibilitást jelentett az esemény számára. A 

konferencia címe „Az európai uniós források felhasználásának ellenőrzése és a civil kontroll 

mechanizmusok lehetőségei” volt, amely előadásainak részletes összefoglalója (angolul) itt olvasható. 

 

A konferenciának körülbelül 70 résztvevője volt (50 főt terveztünk), és a konferencia nagy figyelmet 

kapott a sajtóban, a Népszava és a Portfólió részletes tudósítást közölt róla, és az RTL Klub, a 

legnagyobb magyar kereskedelmi televíziós csatorna szintén foglalkozott vele esti híradójában. A 

Facebookon 5 bejegyzést tettünk közzé az eseményről, amelyek körülbelül 25000 embert értek el, 840 

megosztást és 660 reakciót generálva. Az konferenciáról a Twitteren is beszámoltunk, az itt közzétett 

7 bejegyzésünk 8500 reakciót generált. A híroldalak tekintetében a neves online gazdasági portál, a 

Portfólió egy három cikkből álló sorozatot publikált a konferenciával kapcsolatban. A harmadik cikk 

kizárólag az integritási megállapodás kísérleti projektjéről szólt. A Népszava és a HVG szintén 

foglalkozott az eseménnyel. Örömünkre szolgál, hogy az összes említett publikáció beszámolt az 

Integritási Megállapodás projektről, nem csupán az OLAF igazgatójának látogatásáról. 

 

 
C. Társadalmi ellenőrzési munka (az érintett közösségekkel történő együttműködés) 
 
Áprilisban a nulladik helyszíni ellenőrzéssel mellett szintén találkozni szerettünk volna az érintett helyi 
csoportokkal, és mindezt egy videó formájában rögzíteni is szerettük volna. Ennek érdekében részletes 
előkészítő munkát végeztünk, ám sajnos a járványhelyzet miatt fel kellett függesztenünk ezen 
tevékenységünket is.  Végül 2020 júliusában ezt is sikerült megvalósítani. 
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