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JAVASLATOK 

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja bele a 

következő javaslatokat: 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 325. cikkének (5) bekezdésére, 

– tekintettel a Korrupciókutató Központ Budapest által készített „Versenyintenzitás, 

korrupciós kockázatok és ártorzítás a magyar közbeszerzések kapcsán – 2009–2016” című 

tanulmányra, 

– tekintettel a 2007–2013-as programozási időszak vonatkozásában a magyarországi 

európai uniós források felhasználásáról és hatásairól a Miniszterelnökség megbízásából a 

KPMG Tanácsadó Kft. és annak alvállalkozója, a GKI Gazdaságkutató Zrt. által készített 

elemzésre; 

– tekintettel a magyarországi helyzetről szóló, 2017. május 17-i, 2015. június 10-i és 

december 16-i állásfoglalásaira1, „Az alapvető jogok helyzetéről: magyarországi normák 

és gyakorlatok” című 2013. július 3-i2, valamint a közelmúltbeli magyarországi politikai 

fejleményekről szóló, 2012. február 16-i állásfoglalására3, 

– tekintettel a Transparency International 2006–2016 közötti időszakra vonatkozó 

korrupcióérzékelési indexére, 

– tekintettel a Világgazdasági Fórum 2017–2018-as globális versenyképességi indexére, 

A. mivel az uniós források a magyar GDP 1,9-4,4%-át teszik ki, és ezekből ered a 

közberuházásoknak több mint a fele; 

B. mivel a 2007–2013-as időszakban Magyarország számára 25,3 milliárd euró, míg a 2014–

2020-as időszakban 25 milliárd euró került elkülönítésre a kohéziós és strukturális 

alapokból; 

C. mivel a kohéziós alapokból (Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Kohéziós Alap, 

Európai Szociális Alap (ESZA)) az Unió 2004 és 2017 között 30,15 milliárd eurót fizetett 

ki Magyarország számára; mivel az uniós ellenőrzések nyomán végzett pénzügyi 

korrekció összege a mai napig mintegy 940 millió euró az ERFA, a Kohéziós Alap és az 

ESZA esetében, és várhatóan meg fogja haladni az 1 milliárd eurót; 

D. mivel az Unió által a résztvevőknek nyújtott pénzügyi hozzájárulás Magyarországon 

288,1 millió euró a hetedik keretprogram és 174,9 millió euró a Horizont 2020 esetében; 

E. mivel az Unióhoz 2004 után csatlakozó tagállamok közül Magyarország használta fel az 

egyik legmagasabb arányban az uniós forrásokat; 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0216, HL C 407., 2016.11.4., 46. o., és HL C 399., 2017.11.24., 127. o. 
2 HL C 75., 2016.2.26., 52. o. 
3 HL C 249., 2013.8.30., 27. o. 



 

PE615.392v03-00 4/8 AD\1151791HU.docx 

HU 

F. mivel a magyar GDP 2004 és 2016 között 16,1%-kal nőtt, amely csak kismértékben 

haladja meg az uniós átlagot, és jelentősen alacsonyabb, mint a többi visegrádi ország 

(Lengyelország, Cseh Köztársaság és Szlovákia) növekedési rátája; 

G. mivel 2008 óta Magyarország 19 pontot vesztett a korrupcióérzékelési indexben, ami az 

egyik legrosszabb eredmény a tagállamok körében; 

H. mivel a 2016-os globális kormányzati mutatók hangsúlyozzák, hogy Magyarország 

visszaesett a kormányzati hatékonyság, a jogállamiság és a korrupció ellenőrzése terén; 

I. mivel a Tanács Magyarország 2017. évi nemzeti reformprogramjáról szóló, 2017. július 

11-i ajánlása, amelyben véleményezi Magyarország 2017. évi konvergenciaprogramját1, 

kiemelte, hogy javítani kell az államháztartás átláthatóságát, meg kell erősíteni az 

átláthatóságot és a versenyt a közbeszerzés terén átfogó és hatékony e-közbeszerzési 

rendszer alkalmazásával, és meg kell erősíteni a korrupció elleni küzdelem keretét; mivel 

az országspecifikus ajánlások szerint a közbeszerzési törvény elfogadásával korlátozott 

előrelépés történt az államháztartás átláthatósága terén, de fontos intézkedéseket 

elhalasztottak, különösen az e-közbeszerzés területén, és a mutatók alapján a verseny és az 

átláthatóság még mindig nem kielégítő a közbeszerzés terén; mivel az országspecifikus 

ajánlások szerint nem lehetett előrelépést feljegyezni a korrupció elleni küzdelem 

keretének javítása tekintetében, és nem terveznek változást a Nemzeti Korrupcióellenes 

Programban annak érdekében, hogy azt a korrupció megelőzése és visszatartó erejű 

szankciók alkalmazása terén hatékonyabbá tegyék; mivel az országspecifikus ajánlások 

szerint a magas szintű korrupciós ügyeket továbbra is csak kivételesen vizsgálják; 

J. mivel az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 2013 és 2016 között 57 vizsgálatot 

végzett Magyarország vonatkozásában, amivel Magyarország a második legtöbbször 

vizsgált tagállam az Unióban; mivel a vizsgálatok 80%-a igazságügyi és/vagy pénzügyi 

ajánlások megfogalmazásával zárult; 

K. mivel 2016-ban a tagországok közül Magyarország esetében kellett alkalmazni a 

legmagasabb összegű pénzügyi korrekciót, összesen 211 millió euró értékben; 

L. mivel a Magyarországra vonatkozó OLAF-vizsgálatok pénzügyi hatása a strukturális 

alapok és a mezőgazdaság tekintetében a 2013 és 2016 közötti időszakra elérte a 4,16%-

ot, ami a legmagasabb az Unióban; 

M. mivel a 2016-ban Magyarországról az OLAF-hoz beérkező információk kevesebb mint 

10%-a származott állami forrásokból; 

N. mivel a magyar nemzeti igazságügyi hatóságok által a 2009 és 2016 közötti időszakra 

vonatkozó OLAF-ajánlások alapján tett intézkedések csak az ajánlások 33%-át fedték le; 

O. mivel a közbeszerzések átláthatósági indexe Magyarországon 2015–2016-ban messze 

elmaradt a 2009–2010-es szinttől; mivel 2011 óta az uniós finanszírozású pályázatokat 

minden évben a nem uniós finanszírozású pályázatokhoz képest jelentősen alacsonyabb 

értékű átláthatósági index jellemzi; mivel a részletes elemzés azt mutatja, hogy az 

átláthatóság szintje 2016-ban jelentősen alacsonyabb volt, mint 2015-ben; 

                                                 
1  HL C 261., 2017.8.9., 71. o. 
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P. mivel az Európai Ügyészség 21 tagállam közötti megerősített együttműködés keretében 

került létrehozásra, de Magyarország úgy határozott, hogy nem vesz részt benne; 

Q. mivel becslések azt mutatják, hogy a közvetlen társadalmi veszteség szintje nagyon magas 

Magyarországon, a teljes szerződéses értéket tekintve 15-24%-ot ér el a 2009–2016-os 

időszakban, ami legalább 6,7 milliárd és 10,6 milliárd euró közötti összeget tesz ki; 

R. mivel az élénk civil társadalom létfontosságú szerepet játszik az átláthatóság, illetve a 

kormányok elszámoltathatósága előmozdításában a pénzügyek és korrupció elleni 

küzdelmük tekintetében; 

1. úgy véli, hogy a korrupció jelenlegi szintje, az államháztartás átláthatóságának és 

elszámoltathatóságának hiánya és a nem támogatható kiadások vagy a finanszírozott 

projektek túlárazása hatással van az uniós források magyarországi felhasználására, úgy 

véli, hogy ez kimerítheti az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkében említett 

értékek megsértését, és indokolja az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti eljárás 

megindítását; 

2. emlékeztet a Tanácsnak és a Bizottságnak a pénzmosási, adókikerülési és adókijátszási 

ügyekkel foglalkozó vizsgálatot követően adott 2017. december 13-i ajánlására, amelyben 

megjegyezte, hogy a Bizottság a korrupcióellenes ellenőrzést az európai szemeszter 

folyamatában fogja elvégezni, úgy vélte, hogy ebben a folyamatban az egyéb gazdasági és 

pénzügyek beárnyékolhatják a korrupció elleni küzdelmet, valamint felszólította a 

Bizottságot, hogy mutasson példát, és folytassa a korrupcióellenes jelentés közzétételét, 

valamint kötelezze el magát egy sokkal hitelesebb és átfogóbb korrupcióellenes stratégia 

mellett; rámutat, hogy a korrupció elleni küzdelem a rendőrségi és igazságügyi 

együttműködés körébe tartozik, amely olyan politikaterület, ahol a Parlament 

társjogalkotó és teljes körű ellenőrzési hatáskörrel rendelkezik; 

3. emlékeztet 2016. október 25-i állásfoglalására, amelyben a demokráciával, a 

jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozására 

irányuló ajánlásokat fogalmazott meg a Bizottság számára, és különösen kérte egy olyan, 

évenkénti jelentés elkészítését a demokráciáról, a jogállamiságról és az alapvető jogokról 

(európai jelentés a demokráciáról, a jogállamiságról és az alapvető jogokról), amely 

országspecifikus ajánlásokat tartalmaz, és külön hangsúlyt helyez a korrupcióra; 

4. bírálja a magyarországi közbeszerzési gyakorlatok hiányosságait; aggodalommal jegyzi 

meg, hogy Magyarországon továbbra is igen magas, 36%-os az olyan közbeszerzések 

aránya, amelyek keretében az egyedüli pályázónak ítélték oda a megbízást, és 

Magyarország ezzel a második legrosszabb helyen áll az Unióban Lengyelország és 

Horvátország (45%) után1; ezt arra utaló jelnek tartja, hogy a korrupció súlyos kockázata 

áll fenn a magyar közbeszerzési pályázatoknál; véleménye szerint a Bizottságnak 

hatékony felügyeleti eszközt kell bevezetnie a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv2 szellemének ellentmondó gyakorlatok alkalmazásának megakadályozására és a 

jogi egységesség biztosítására az eddig feltárt hiányosságok orvoslása érdekében; 

tájékoztatást kér a Magyarországon egyedüli pályázóként működő vállalatokról; vizsgálat 

                                                 
1  Közbeszerzés – felmérés az Európai Unió adminisztratív kapacitásáról, 101. oldaltól kezdve 
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 

2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről -i (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.). 
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lefolytatását kéri arról, hogy a pályázatokat azzal a céllal írják-e ki, hogy a szerződéseket 

bizonyos vállalatok kapják; felhívja a magyar kormányt, hogy minden évben tegye közzé 

a 15 000 eurónál nagyobb értékű szerződést elnyerő vállalkozók teljes jegyzékét, és hogy 

a lista tartalmazza a vállalkozók nevét és címét, a szerződés típusát, tárgyát, időtartamát és 

értékét, a választott közbeszerzési eljárás típusát és az illetékes hatóságot;  

5. sajnálatosnak tartja, hogy a kormányzati hatékonyság Magyarországon 1996 óta 

csökkent1, és hogy az ország az egyik legkevésbé hatékony kormányzatú tagállam az 

Unióban; aggodalommal jegyzi meg, hogy minden magyar régió jóval az uniós átlag alatt 

van a kormányzás minősége tekintetében; megjegyzi, hogy az alacsony színvonalú 

kormányzás Magyarországon2 akadályozza a gazdasági fejlődést, és csökkenti az állami 

beruházások hatását; 

6. megjegyzi, hogy a magyar régiókban a regionális innovációs teljesítmény3 még mindig 

csak mérsékelt; megjegyzi, hogy Magyarország még nem érte el az Európa 2020 

stratégiában a GDP 3%-ának a kutatás-fejlesztésbe való befektetésére meghatározott célt4; 

kéri Magyarországot, hogy segítse elő a növekedést és a foglalkoztatást, és fektessen be 

uniós forrásokat az innovációba; 

7. ösztönzi Magyarországot, hogy használjon fel uniós forrásokat gazdasága 

korszerűsítésének folytatására és a kkv-knak nyújtott támogatása erősítésére; 

hangsúlyozza, hogy Magyarországon a Horizont 2020 keretében nyújtandó uniós 

pénzügyi hozzájárulás 30,24%-át a részt vevő kkv-kra szánják, míg a sikeresen pályázó 

kkv-k aránya 7,26%, ami alacsonyabb, mint a sikeresen pályázó kkv-k aránya a 28 uniós 

tagállamban; továbbá megjegyzi, hogy az összes résztvevőre vetített sikerarány 20,3%-ról 

(hetedik keretprogram) 10,8%-ra esett (Horizont 2020), ami Magyarországot a 26. helyre 

rangsorolja a Horizont 2020 vonatkozásában; 

8. felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze a tagállamokat az Európai Ügyészséghez való 

csatlakozásra; 

9. hangsúlyozza, hogy a 2013 és 2016 közötti időszak vonatkozásában az Unión belül 

Magyarország tekintetében a legmagasabb az OLAF strukturális alapokkal és 

mezőgazdasággal kapcsolatos pénzügyi ajánlásainak százalékos aránya; hangsúlyozza, 

hogy az OLAF-ügyek átfogó pénzügyi hatása Magyarországon négyszer magasabb, mint a 

nemzeti vizsgálatoké; felhívja a Bizottságot és Magyarországot, hogy tegyék meg a 

szükséges erőfeszítéseket az uniós forrásokkal kapcsolatos csalások leküzdésére; 

10. sajnálja, hogy a Bizottság felfüggesztette a korrupcióellenes jelentés kiadását; sürgeti a 

Bizottságot, hogy változtassa meg döntését, és rendszeresen tegyen közzé ilyen jelentést. 

                                                 
1  Lásd: Hetedik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról, A kormányzás minőségében jelentős 

eltérések vannak Európán belül, 137. o.  
2  Lásd: Hetedik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról, 6. térkép. Európai kormányzási minőségi 

index, 2017 
3  Lásd: Hetedik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról, 5. térkép. Regionális innovációs 

teljesítmény, 2017 
4  Lásd: Hetedik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról, 6. térkép. Európai kormányzási minőségi 

index, 2017 
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