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P Á L Y Á Z A T
az Integritási Hatóság által létrehozandó Korrupcióellenes Munkacsoport tevékenységében 

Alulírott Sándor Tamás
Integ-

ritási Hatóság által meghirdetett pályázati felhívásra (iktató -

információ technológia (IT iparág-
- és kisvállal-

kozási környezetben, dolgoztam multinacionális nagy cégekné egy hazai tu-
, több mint 

két évtizede
gyek az kapcsolódó 

latkészítéssel utó

A fenti munkáim során mély és naprakész információkat szereztem a magyarországi pályázatok és köz-
ának elvárásairól, valamint a pályá-

oldal , magatartásáról és használt megoldásai-
Tényleges ismeretem az IT környezetre vonatkozik (ami önmagában igen komoly 

ma érvényben sz

N - korrupci-
óról van tapasztalatom, hanem a vállalkozások mindennapi tevékenységét behálózó, 
mondhatni,

A Munkacsoport tevékenységi köréhez kapcsolódó munkásságom tényei:

– , az idei évig folyamatosan pályázatok készítése és 
megvalósítása pályázatban való köz-

– A pályázatok vagy EU-s támogatásból
dig hazai forrásból 

– Nap
– Több száz közbeszerzési 
–

Tapasztalatom sz - romlott a támogatott pályázatok és a köz-
lebonyolításának és az azokon való részvételnek a 

megírt pályázat – némi rá-
segítéssel – biztosan pozitív támogatási döntést Beszerzések 
esetén pedig egy elkészítése bizto-
síthatta, hogy az – ugyancsak háttér lobby igénybevételével – legyen a versenyben

zonban a tartalma és kidolgozottsága sokszor érdektelenné vált, csakis 
s pedig az, hogy 

az befolyásolásával és másrészt a versenytársak pályázatának/
nak érvénytelenné nyilváníttatásával legyen nyertes a beadott pályázat/



 

szállító/ az 
adott  vagy 

, hogy egy meghirdetett beszerzésnek ki lesz a nyertese, ezért egy (egyre alacso-

i folyamatot és ezért ez 
nem igazán érdekeltek az alacsony árak elérésében Másrészt természetesen ez a nyertes szállító-

zaz ez egy win-win szituáció  – csak éppen az adófi-
kárára  

Ezek a törekvések mindig valahol a megengedett legalitás szélén mozognak, a kiskapuk és 
Valamilyen mindig meg lehet indokolni 

az ilyen tevékenységek Mégis 
suk miatt ezek az anomáliák komolyan eltérítik a piaci folyamatokat, korlátozzák a versenyt – azaz gaz-

  

az utóbbi 10 éveben rend-

hiánya, a „puha” 
rugalmasságát, et és ati morált 

 

vállalati dolgozók körében bizonytalanságot generál, 
 át nem látható kapcsolat  és tevékenysége

 érték- és 
, 

vagy egyéb módon a   

A fenti – általam igen neg – folyamatok is-

 

eszem: 

– széles körben használt piactorzító gyakorlatok részleteit mind a 

 
zési portálok és adatbáz -
értékelési fázisá  

– Már annak is komoly gátló hatása van, ha az érdekeltek 

 versenyellenes praktikák felderített 
módszereit, az a azonnali változást eredményezhet
és a pályázók számára ugyanis , ha nyilvánvalóvá és mindenki szá-
mára ismertté válik  

–
 a módszereket, hiszen a visszaélések  igen rugalmasan tudnak 

alkalmazkodni:  
–

visszatartó  
–

számosság miatt ez nem egyszer - -
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– például, hogy egy 
adott intézménynél mindig ugyanaz a szállító a nyertes (pedig több

, eleve vesztesnek szánt  
– A  

nehézkesek k, hogy azok 
nak szank-

ció, amely   fenyeget, gyakran sokkal célrave-

–

alvállalkozói láncolat

szakemberek hiányában is  

 megvalósításában az alábbi – talán hasznosan – személyesen 
 

–  Nem tartanám felesleges-
 

–

 
– teim vannak a közbeszerzési portálokkal 

 
– Mind a támogatási pályázatok

 felismerésében, 
illetve az ezeket alátámasztó és megalapozó a ok bonyolításá-

 
–  és 
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 _______________________ 
  
 
 
Mellékletek: 
– pályázati adatlap 
–  
–   


