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Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgy ű lésrő l szóló 2012 . év i
XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX .30 . )
OGY határozat 91 . (1) bekezdése alapjá n

„Mi kutyánk kölyke –
avagy meddig támogatják még a közbeszerzésekben a korrupciót? ”

címmel írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani Németh Lászlóné nemzeti fejlesztés i
miniszter részére .

Tisztelt Miniszter Asszony !

A Transparency International legfrissebb nemzetközi felmérése szerint hazánk igen gyengén szerepel a
korrupcióérzékelési világranglistán európai viszonylatban . A publikáció kiemeli, hogy a fékek és
ellensúlyok rendszere meggyengült, a kormány politikailag elkötelezett személyek kinevezéséve l
igyekszik befolyásolni a tő le független állami intézményeket . Soha nem volt ilyen rossz a korrupció s
helyzet eddig Magyarországon, mint jelenleg .

A kormány az általa meghirdetett korrupció megelőzési programmal gyakorlatilag sehol sem tart, a
saját maga által vállalt ütemtervet sem képes keresztülvinni, jelent ős csúszások vannak a
elő irányzatokhoz képest .

A korrupció melegágyának tartott közbeszerzési szférából – ahol az évi mintegy ezerötszázmilliár d
forint közpénz elköltésének 57 százaléka még a kormány saját felmérése szerint is tisztességtelenü l
történik -, elriasztó adatokat olvashatunk :

A Közbeszerzési Hatóság 2011-es éves jelentése szerint a beszerzések mintegy egyharmadánál csa k
egyetlen ajánlat érkezett, így elismerten verseny nélkül hirdettek gy őztest .

Jelentősen romlott a versenyhelyzet : míg 2009-ben átlagosan közel négy ajánlattev ő jutott egy
pályázatra, addig most már csak 2 .7 ajánlattevő akad .

Az egyszerű közbeszerzési eljárások keretében kifizetett évi 371 milliárd forint gyakorlatilag úgy
kerül elköltésre, hogy – mint azt államigazgatási fórumokon már nyíltan elismerik – teljesen hiányzi k
a tényleges verseny, mindössze formálisak a három ajánlatos eljárások .



Miközben a kormány számos helyen látványosan szigorította a Büntet ő törvénykönyvet elrettenté s
céljából, addig az önkormányzatokkal és állami beszerz őkkel szemben a Kbt . megsértése miatt
büntetésül kiszabandó bírságok elő irányzatát felére csökkentette .
2011-ben harmadannyi bírságot szabott csak ki a Döntőbizottság mint a korábbi években . Történt ez
annak dacára, hogy n őtt a megállapított jogsértések száma az el őző évekhez képest .

Mindezek ellenére a kormány ködös, tényekkel alá nem támasztott információkra hivatkozv a
rosszhiszeműnek állítja be a jogsértések kivizsgálását kérelmez őket, és az igazgatási szolgáltatási díjak
brutális megemelésével gyakorlatilag megszüntette a jogsértések bejelentését az idei év elején .

Drámaian visszaesett az idei közbeszerzések ellen benyújtott jogorvoslati kérelmek száma, és az év
második felében tartott Dönt őbizottsági tárgyalások száma felére csökkent az előző év hasonl ó
időszakához képest (közel azonos számú közbeszerzési eljárás mellett) .

Az idei évben indított, és lezárt mintegy 8000 közbeszerzési eljárás közül információink szerin t
mindössze 8 db (!) ajánlattételi felhívásról derült ki jogorvoslati kérelem nyomán, hogy jogsért ő
feltételekkel írták ki, ami egyszerűen elfogadhatatlanul kevés .

Nevetséges hivatkozási alapnak tartjuk azt, hogy a kormányzati oldalról a többször hangoztatot t
kötelező hirdetményellenőrzést úgy állítják be, mint a szabályszer űség és a korrupció megelőzés
zálogát . Ez a formai és jogi lektorálás — mely nem kötelező érvényű az ajánlatkérő re — semmiben nem
pótolja a korrupció gyanú bejelentésének elfojtását, és a jogsért ők elrettentő bírsággal való
szankcionálását .

Fentiek alapján kérdezem tisztelt Miniszter Asszonyt :

• Miért csökkent harmadára a jogsért ő ajánlatkérőkkel szemben kiszabott bírságok összeg e
2011-es évben, amellett, hogy a megállapított jogsértések száma n őtt a 2010-es évhez képest ?

• Milyen konkrét adatok bizonyítják, hogy a visszaélésszerű jogorvoslatok meghiúsították
kohéziós források lehívását, és emiatt elesett az ország uniós forrástól ?

• Kérem, szíveskedjen leveléhez csatolni a „Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható
szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól szóló, 288/2011 számú Kormányrendelet ”
előterjesztéseként benyújtott teljes döntés előkészítő anyagot, hatástanulmányt, mely alapján a
kormány elfogadta a rendeletet !

• Hogy alakul a 2012 . január elsejétő l megindított közbeszerzési eljárásokra vonatkoz ó
jogorvoslati kérelmek száma, az ajánlati felhívás és az eljárást lezáró döntésre külön-külö n
vonatkoztatva?

• Kérem szíves tájékoztatását, hogy a Kbt . 140 § . (1) bekezdésében meghatározott szervezete k
hány esetben kezdeményeztek hivatalból jogorvoslati eljárást 2010, 2011, és 2012 években ,
szervezetenként beazonosíthatóan felsorolva !

Várom megtisztel ő válaszát .

Budapest, 2012 . december 28 .
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