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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter 

Az interpelláció címe: "Mindegy, hogy ki a miniszter, a közbeszerzések nyilvánosságát és 
tisztaságát egyik sem akarja." 

Tisztelt Miniszter Úr!

A  közbeszerzési  eljárások  szabályszerűsége,  illetve  a  közbeszerzések  hatékonysága  komoly
kritikákat kapott az elmúlt években, lássuk be nem minden alap nélkül. Mind az ellenzéki pártok,
mind  a  sajtó  több  olyan  ügyet  tárt  fel,  ahol  a  közpénzek  kétes  körülmények  között  lezajlott
közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések alapján kerültek elköltésre.

A számtalan ügy közül talán a leginkább hírhedt a Miniszterelnök vejének az ügye, az ELIOS ügy,
ahol  közreműködő cégek és személyek sokasága segített  abban a Miniszterelnök vejének,  hogy
olyan  mértékű  extra  profitra  tegyen  szert,  mint  a  briliáns  elme  Mészáros  Lőrinc,  aki  mint
köztudomású tény, a saját erejéből és tehetségéből fejlődött oda, ahol most tart, és volt azért némi
köze  a  sikeréhez  Orbán  Viktornak  is,  sajnos.
A  közbeszerzési  eljárások  látszólagos  jogszerűségét  a  Fidesz  kormányok  fügefalevélként
használják, igyekeznek ezzel eltakargatni azon piszkos ügyleteket, amik jelentősen megkárosítják
mind a magyar  adófizetőket,  mind az EU költségvetést.  Egy-egy ilyen túlárazott  szerződéssel a
kedvezményezettek,  mint  például  a  miniszterelnök veje  milliárdos  nyereségre tesznek szert!  Az
ellenőrzéssel foglalkozó munkatársak javadalmazása ehhez képest szinte láthatatlan, nem beszélve
arról,  hogy  milyen  formális  és  informális  nyomásnak  vannak  kitéve!
A közbeszerzések  tisztaságához  a  vezetők  és  szándékaik  tisztaságán  át  vezet  az  út.  A Fidesz
kormányok alatt két vadonatúj közbeszerzési törvény született, amiket több alkalommal jelentősen
átdolgoztak.  Mindez  a  jogállam  elleni  merényletnek  is  felfogható.  Sem  az  agyonbonyolított
szabályozás, sem a szigorú ellenőrzés nem képes olyan hatékonyan kiküszöbölni a korrupciót, mint



a  nyilvánosság!
Az Ön miniszteri  kinevezése után hangzatos ígéreteket tett  az ellenőrzési rendszerek drasztikus
szigorítására és a közbeszerzések minél szélesebb körű nyilvánosságára. Ezen ígéreteiből eddig nem
sokat  látunk  megvalósulni.
Tisztelt Miniszter Úr, az ellenőrzési rendszerek toldozgatása, a szabályozási környezet foltozgatása
helyett javaslom, hogy kövessük a nálunk immáron érettebb demokráciával rendelkező román és
szlovák  példát:  legyen  teljes  körűen  nyilvános  minden  közbeszerzés,  mind  az  ajánlati
dokumentációk,  mind  az  ajánlatok,  mind  az  ajánlattevők  vonatkozásában.  A
nyilvánosság az egyetlen eszköz arra, hogy az állami beruházásokon élősködők visszaszoruljanak és
a magyar közpénzekből megvalósuló beszerzések valódi piaci lehetőséget és esélyt jelentsenek a
magyar  vállalatok  és  vállalkozók  számára!
Kérdezem  tehát  Öntől:
Támogatja-e a közbeszerzések teljes körű nyilvánosságát, és ha igen, akkor milyen intézkedéseket
kíván tenni ennek érdekében?
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