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VENGRIJA
1. ĮŽANGA. PAGRINDINIAI ASPEKTAI IR APLINKYBĖS
Kovos su korupcija sistema
Strateginis požiūris. Vengrijos viešajame administravime laikomasi į sąžiningumą ir
prevenciją orientuoto požiūrio. 1 2012 m. pradžioje Vengrijos vyriausybė priėmė dvejų metų
kovos su korupcija programą, apimančią įvairias su sąžiningumu susijusias priemones, skirtas
viešajam administravimui 2. Programa netaikoma verslo sektoriui, parlamentui ir vietos
valdžios institucijoms. Tačiau kai kurios savivaldybės yra priėmusios etikos kodeksus,
kuriuose daugiausia pateikiamos bendros sąžiningo elgesio su klientais gairės, nors jose ne
visada nustatomos praktinės taisyklės dėl dovanų ar paslaugų 3. Naujausias Valstybės audito
biuro metinis sąžiningumo tyrimas parodė, kad lyginant su praėjusiais metais, korupcijos
riziką didinantys veiksniai išaugo 5 proc., o tokios švelniosios kontrolės priemonės kaip
etikos kodeksai naudojamos šiek tiek dažniau 4.
Kalbant apie centrinį viešąjį administravimą, kovos su korupcija programoje didžiausias
dėmesys skiriamas prevencijos politikos priemonėms, kaip antai 2013 m. pradėta kurti
sąžiningumo valdymo sistema. Ji apima sąžiningumo pareigūnų, atsakingų už atitikties etikos
reikalavimams stebėseną, paskyrimą, valstybės tarnautojų mokymus kovos su korupcija
srityje, valstybės institucijų darbuotojų elgesio kodekso paskelbimą, vyriausybės pasiūlymų ir
dekretų poveikio vertinimą korupcijos atžvilgiu, pranešėjų apsaugą ir tolesnio informuotumo
didinimo veiksmus. 2013 m. viduryje buvo priimti valstybės tarnautojų profesinės etikos ir
teisėsaugos institucijų elgesio bei etiško proceso kodeksai, pagrįsti Žaliąja knyga dėl
valstybės tarnybos etikos standartų 5. Nors tai, kad didžiausias dėmesys skiriamas prevencijai,
yra sveikintina, Komisijos atliktas 2013 m. Vengrijos nacionalinės reformų programos ir
konvergencijos programos vertinimas parodė, kad nacionaline kovos su korupcija programa
nėra tinkamai sprendžiama nei nepakankamų teisėsaugos pastangų šioje srityje problema, nei
griežtesnio partijų finansavimo tikrinimo klausimas 6. Programa nepakankamai kovojama su
rizikos veiksniais, siejamais su klientelizmu, favoritizmu ir nepotizmu aukštuose viešojo
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http://korrupciomegelozes.kormany.hu/
Vyriausybės dekretas 1104/2012. (IV. 6.) [A Közigazgatás Korrupció-megelőzési Programja 2012-2014.] Viešojo
administravimo korupcijos prevencijos programa, 2012–2014 m. http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-esigazsagugyi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/atfogo-korrupcioellenes-program-indul.
Iš savivaldybių, kuriose gyventojų daugiausia, etikos kodekso nėra paskelbę Miškolcas, Dėras, Pečas ir Segedas.
http://www.miskolc.hu/; http://www.gyor.hu/; http://hivatal.pecs.hu/onkormanyzat/; http://www.szegedvaros.hu/. Geras
pavyzdys – Debreceno etikos kodeksas.
http://portal.debrecen.hu/upload/File/varoshaza/onkormanyzat/egyeb/etikai_kodex2011.pdf. Tokių kodeksų taikymo
apžvalga pateikiama projekte A helyi önkormányzatok működésének átláthatósága – kérdőíves felmérés tükrében,
HUSK/0901/1.5.1/0246; http://www.transparency.hu/uploads/docs/esettanulmany.pdf.
http://integritas.asz.hu/uploads/files/Összefoglaló_tanulmány_aláírt.pdf.
Vengrijos vyriausybės pareigūnų organizacijos nacionalinio susirinkimo rezoliucija dėl Vengrijos vyriausybės tarnautojų
etikos kodekso, kurioje, be kita ko, nustatomos išsamios nuostatos dėl profesinės etikos, pranešimo apie netinkamą
elgesį, nešališkumo prievolės, interesų konflikto, dovanų priėmimo, pareigos niekam nesudaryti nepagrįstai palankių
sąlygų. Kodekse taip pat esama išsamių nuostatų dėl drausminių procedūrų, kuriomis gali būti pasinaudota esant etikos
įsipareigojimų pažeidimui.
Komisijos tarnybų darbo dokumentas 2013 m. Vengrijos nacionalinės reformų programos ir konvergencijos programos
įvertinimas, pridedamas prie dokumento „2013 m. gegužės 29 d. Tarybos rekomendacijos dėl 2013 m. Vengrijos
nacionalinės reformų programos rekomendacija“, SWD(2013) 367 final:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2013_hungary_en.pdf.
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administravimo lygmenyse, bei veiksniais, kurių šaltinis – verslo ir politikų sąsaja. Taryba
taip pat paragino Vengriją imtis daugiau tinkamų kovos su korupcija priemonių 7.
Siekdami pagerinti koordinavimą, viešojo administravimo ministras, Valstybės audito biuro
pirmininkas, Aukščiausiojo Teismo pirmininkas ir generalinis prokuroras 2011 m. pabaigoje
pasirašė įsipareigojimo memorandumą dėl bendrų veiksmų kovojant su korupcija. Be to,
teisės aktų pakeitimais per pastarąjį dešimtmetį buvo sukurta praktika visų viešųjų institucijų
interneto svetainėse skelbti informaciją, kad toliau didėtų viešųjų lėšų panaudojimo
skaidrumas, apribojant verslo paslaptis, išplečiant atskleidimo reikalavimus ir nustatant
biudžeto institucijų prievolę skelbti finansinę informaciją 8.
Vengrija sustiprino savo sąžiningumo ugdymo sistemą, nuo 2012 m. į pagrindinę nacionalinę
mokymo programą įtraukdama kovos su korupcija klausimus. Ji parengė sąžiningumo
klausimams skirtas pouniversitetinių studijų programas valstybės tarnautojams, ir nuo
2013 m. į Nacionalinio valstybės tarnybos universiteto mokymo programą įtraukė etikos
programas. Šiomis programomis ir mokymų planais skatinami naujoviški mokymosi procesai;
jos buvo išbandytos su tikslinėmis viešojo administravimo grupėmis (vadovų ir valstybės
tarnautojų lygmeniu), glaudžiai bendradarbiaujant su vyriausybės ekspertais, pilietine
visuomene, privačiuoju sektoriumi ir akademine bendruomene. 9 Nuo programos pradžios
2013 m. rugsėjį apmokyta maždaug 2 000 valstybės tarnautojų ir pilietinės visuomenės
atstovų.
Teisinė sistema. Kovos su korupcija ir sąžiningumo skatinimo politikos priemonės, skirtos ir
prevencijai, ir įveikimui, iš esmės reglamentuojamos daugeliu teisės aktų. Sukurta plati
baudžiamosios teisės sistema, apimanti korupciją ir viešajame, ir privačiajame sektoriuje.
2013 m. liepą įsigaliojo naujas Baudžiamasis kodeksas 10. Jame yra keletas naujų nuostatų dėl
korupcinių nusikalstamų veikų, pavyzdžiui, supaprastintos nusikaltimų apibrėžtys ir nustatyti
ilgesni senaties terminai. Baudžiamuoju kodeksu kriminalizuota ne tik aktyvi ir pasyvi
prekyba įtaka, bet ir sukčiavimas biudžeto lėšomis, taip pat nustatytos naujos keleto
korupcinių nusikalstamų veikų sunkinančios aplinkybės. Europos Tarybos valstybių prieš
korupciją grupė (GRECO) pažymėjo, kad naujieji teisės aktai pakankamai atitinka jos
rekomendacijas 11. Neseniai buvo priimta dar keletas pakeitimų, įskaitant kai kuriuos
baudžiamojo proceso kodekso pakeitimus, kad pagreitėtų bylų nagrinėjimas teisme 12.
Institucinė sistema. Nacionaliniu lygmeniu kovos su korupcija politiką koordinuoja
Teisingumo ministerija. 2011 m. „Transparency International“ atsparumo korupcijai
ataskaitoje policija ir teisėsauga buvo įvertintos kaip patikimi nacionalinio sąžiningumo
ramsčiai, o teismai sulaukė mažiau palankaus įvertinimo 13. Toje pačioje ataskaitoje
Nacionalinė rinkimų įstaiga, Nacionalinė rinkimų komisija ir ombudsmenas buvo įvertinti
7
8

9
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12
13

2013 m. liepos 9 d. Tarybos rekomendacija 2013/C 217/10.
2003 m. Įstatymas Nr. XXIV [2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának
nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról] http://www.complex.hu/kzldat/t0300024.htm/t0300024.htm; šis įstatymas pakeistas įstatymu dėl teisės į laisvą
apsisprendimą ir į informacijos laisvę [2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról] –; http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
http://korrupciomegelozes.kormany.hu/lezarult-az-integritasmenedzsment-vezetoi-trening-elso-pilot-kepzese ;
http://korrupciomegelozes.kormany.hu/kozszolgalati-etika-es-integritas-pilot-trening-a-magyar-allamkincstarmunkatarsainak
2012 m. Baudžiamasis kodeksas [2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről] ;
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200100.TV
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoRC3(2012)3_Hungary_EN.pdf.
2013 m. Įstatymas Nr. CXII [2013. évi CXII. törvény a büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges
egyes törvények módosításáról] - http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161469.243992
http://www.transparency.org/whatwedo/nisarticle/hungary_2011.
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kaip stipriausi sistemos elementai. Valstybės audito tarnyba taip pat atlieka svarbų vaidmenį
įgyvendinant kovos su korupcija politikos priemones, visų pirma dėl jos kontrolės
mechanizmo funkcijos. 2011 m. Vyriausiojoje prokuratūroje įsteigtas kovos su korupcija
padalinys. Visuomenės nuomonė atskleidžia keletą problemų, susijusių su patraukimo
atsakomybėn už korupciją veiksmingumu. 82 proc. 2013 m. specialiojo Eurobarometro tyrimo
apie korupciją 14 respondentų vengrų nurodo, kad už aukšto lygio korupcijos atvejus nėra
pakankamai traukiama atsakomybėn (ES vidurkis: 73 proc.).
Prokuratūra nurodė, kad 2011 m. kaltinimai pateikti 249 iš 465 įtariamo kyšininkavimo ir
prekybos įtaka bylų 15. Anot Vengrijos valdžios institucijų, 2011 ir 2012 m. užfiksuota
daugiau nei 700 korupcijos atvejų. Tačiau garsių bylų, kurios būtų pasiekusios teismus, labai
nedaug. Vienas toks pavyzdys susijęs su buvusiu Budapešto rajono meru, kuris pirmojoje
instancijoje buvo nuteistas už nuostolingą vietos valdžios turto pardavinėjimą savo
kontroliuojamoms bendrovėms, kad po to jį perparduotų gaudamas nepagrįstą pelną.
Apskundus nuosprendį jis liko nepakeistas, o dabar nagrinėjamas antrasis skundas. Apskritai
susidaro įspūdis, kad baudžiamasis procesas korupcijos bylose trunka ilgai. Per pastarąjį
dešimtmetį kelios vyriausybės įgyvendino įvairias kovos su korupcija policijoje priemones,
kur keletas su policijos pareigūnais susijusių korupcijos bylų atskleidė pažeidžiamas vietas.
Šios priemonės buvo susijusios su baudų mokėjimo grynaisiais panaikinimu ir sąžiningumo
patikrinimo įvedimu Nacionalinėje apsaugos tarnyboje 2012 m. 16
Nuomonių apklausos
Nuomonių tyrimai. 2013 m. atlikto specialiojo Eurobarometro korupcijos tyrimo
duomenimis 17, 89 proc. atsakiusių vengrų korupciją laiko plačiai paplitusia problema
Vengrijoje (ES vidurkis: 76 proc.), o 19 proc. respondentų jaučia korupcijos poveikį
kasdieniam gyvenimui (ES vidurkis: 26 proc.).
Korupcijos patirtis. Kalbant apie smulkią korupciją, maždaug 13 proc. 2013 m. specialiojo
Eurobarometro tyrimo respondentų nurodė, kad iš jų buvo tikimasi arba prašoma kyšio
(palyginimui ES vidurkis – 4 proc.). Didžioji dauguma šių atvejų buvo susiję su sveikatos
priežiūros sektoriumi.
Įmonių tyrimai. 2013 m. greitosios Eurobarometro apklausos duomenimis 18, 81 proc.
atsakiusių vengrų verslininkų mano, kad favoritizmas ir korupcija kenkia konkurencijai versle
(ES vidurkis: 73 proc.), o 59 proc. šio tyrimo respondentų teigia, kad korupcija yra problema
jų bendrovei užsiimant verslu Vengrijoje (ES vidurkis: 43 proc.).
Susiję klausimai
Teismų sistema. Nors bendra teisėkūros ir institucijų sistema nustatomos pagrindinės teismų
ir kontrolės institucijų nepriklausomumo garantijos, keliais pastaraisiais metais ne kartą kėlė
susirūpinimą įtarimai dėl kai kurių aukšto rango kontrolės institucijų – tokių kaip Valstybės
14 2013 m. specialusis Eurobarometro tyrimas Nr. 397.
15 Šie statistiniai duomenys apima tik tuos korupcijos atvejus, kai išimtinius tyrimo įgaliojimus turi prokuroras; kitus,
daugiausia smulkius korupcijos atvejus tiria policija, ir jie į šiuos statistinius duomenis nėra įtraukti:
http://www.mklu.hu/cgi-bin/index.pl?lang=hu/
16 http://nvsz.hu/en/activities/test.
17 2013 m. specialusis Eurobarometro tyrimas Nr. 397.
18 2013 m. specialusis Eurobarometro tyrimas Nr. 374.
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audito biuras ar Nacionalinė teismų tarnyba – pareigūnų politinių sąsajų. Gerai veikianti
teismų sistema yra esminis kovos su korupcija politikos priemonių vertinimo kriterijus, nes
teismų sistema atlieka svarbų vaidmenį įveikiant korupciją, o netenkinant šios sąlygos darbas
su „jautriomis“ korupcijos bylomis negali būti veiksmingas. Panašūs gyvybiškai svarbūs
aspektai yra konstitucinių stabdžių ir atsvarų garantijos, nuo kurių labai priklauso kovos su
korupcija politikos patikimumas ir kurios riboja piktnaudžiavimo valdžia, kenkiant viešajam
interesui, galimybes. 2011 m. ir 2012 m. pradžioje Komisija išreiškė susirūpinimą dėl keleto
teisėkūros ir institucinių priemonių, taip pat prieštaringų sprendimų dėl buvusio
Aukščiausiojo Teismo pirmininko priešlaikinio įgaliojimų nutraukimo 19 ir Nacionalinio
teismų biuro pirmininkui suteiktų plačių įgaliojimų 20. Vengrija ėmėsi veiksmų šiems
klausimams spręsti, visų pirma kalbant apie diskriminacinį teisėjų ir prokurorų išleidimą į
pensiją 21. 2013 m. balandžio mėn. Komisija išreiškė susirūpinimą dėl ketvirtosios Vengrijos
Konstitucijos pataisos, įskaitant dėl Nacionalinio teismų biuro pirmininkui suteiktų įgaliojimų
perduoti bylas, ir (jei patvirtintų išsamesnė analizė) dėl politinės reklamos skelbimo
apribojimų 22. 2013 m. birželio mėn. Europos Tarybos Venecijos komisija paskelbė ataskaitą
apie ketvirtąją Konstitucijos pataisą, išreikšdama susirūpinimą dėl „Vengrijos Pagrindiniame
įstatyme nustatytų pagrindinių principų viršenybės“ 23. Reaguodama į šį susirūpinimą,
Vengrijos vyriausybė atsisakė priemonių, susijusių su teismo bylų perdavimu; šias priemones
Konstitucinis Teismas patvirtino 2013 m. pabaigoje. 2013 m. rugsėjį Vengrijos Parlamentas
balsavo už penktąją Konstitucijos pataisą, kuria būtų išspręsti visi aukščiau išvardyti
susirūpinimą keliantys klausimai, įskaitant leidimą per komercines televizijas ir radiją
transliuoti politinę reklamą.
Privatusis sektorius. 2011 m. birželį Europos Komisijos paskelbtoje Antrojoje įgyvendinimo
ataskaitoje apie Pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame
sektoriuje 24 įgyvendinimą buvo padaryta išvada, kad Vengrija pamatinį sprendimą į
nacionalinę teisę perkėlė iš dalies, atsižvelgiant į tai, kad išlieka tam tikrų trūkumų, susijusių
su nusikalstamų veikų apibrėžtimi ir juridinių asmenų atsakomybe, visų pirma kalbant apie
atsakomybę priežiūros ir kontrolės stygiaus atveju. Naujuoju Baudžiamuoju kodeksu,
įsigaliojusiu 2013 m. liepą, buvo išplėsta juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės
apimtis – į ją įtrauktos tam tikros sritys, kuriose fiziniams asmenims baudžiamoji atsakomybė
netaikoma 25. Buvo imtasi keleto priemonių procedūrų vilkinimui šalinti. Kalbant apie
kyšininkavimą užsienyje, EBPO 2012 m. pradžioje pažymėjo, kad Vengrijos teisėsaugos
veiksmuose esama pažangos, bet pabrėžė, kad apkaltinamųjų nuosprendžių vis dar priimama
mažai, galbūt dėl sunkumų taikant nuostatas dėl juridinių asmenų baudžiamosios
atsakomybės. EBPO taip pat rekomendavo gerinti informuotumo didinimo priemones, skirtas

19 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-24_lt.htm.
20 Apie teisę konkrečioje byloje paskirti teismą ir perkelti teisėjus be jų sutikimo: http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-12-165_en.htm.
21 2012 m. Europos Komisija Europos Teisingumo Teisme iškėlė bylą dėl ES teisės aktų pažeidimų diskriminacinėmis
išleidimo į pensiją taisyklėmis pagal Vengrijos teisės aktus, kuriais teisėjų, prokurorų ir notarų pensinis amžius buvo
labai sumažintas. Tai būtų lėmę 236 teisėjų priešlaikinį išėjimą į pensiją vien tik 2012 m. (t.y. 10 proc. visų teisėjų vos
per vienus metus). Teismas priėmė Vengrijai nepalankų sprendimą, pripažindamas diskriminacinį įstatymo pobūdį. Prieš
pat šio sprendimo priėmimą Vengrijos Konstitucinis Teismas nutarė, kad įstatymas neatitinka Konstitucijos, todėl jis
buvo panaikintas. Nors ši byla buvo susijusi su europinių įdarbinimo taisyklių pažeidimu, ji taip pat sukėlė tam tikrą
susirūpinimą dėl šio pažeidimo poveikio teisingumo sistemos stabilumui ir nepriklausomumui apskritai.
22 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-327_lt.htm
23 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)012-e .
24 COM(2011) 309 final, 2011 m. birželio 6 d. Antroji Pamatinio sprendimo 2003/568/TVR įgyvendinimo ataskaita:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0309:FIN:LT:PDF
25 2012 m. įstatymas Nr. CIV dėl juridiniams asmenims taikomų baudžiamojo pobūdžio priemonių [2001. évi CIV. törvény
a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről]

5

privačiajam sektoriui, taip pat viešajam administravimui ir viešosioms agentūroms,
dirbančioms su užsienio rinkose veikiančiomis Vengrijos bendrovėmis 26.
Pranešimas. 2013 m. spalio mėn. buvo priimtas naujas įstatymas dėl pranešimo apie galimus
pažeidimus 27. Anksčiau nuostatas dėl darbuotojų pranešimo apie viešojo intereso pažeidimus
apėmė 2009 m. Įstatymas dėl sąžiningų procedūrų apsaugos 28. Tuo metu kartu su šiuo
įstatymu buvo priimtas kitas teisės aktas, kuriuo įsteigiama Viešojo intereso apsaugos tarnyba,
tačiau jis neįsigaliojo 29. Neseniai priimtu įstatymu dėl pranešimo apie galimus pažeidimus
siekiama užtikrinti pranešimo konfidencialumo apsaugos priemones ir apsaugoti pranešėjus
nuo bet kokių neigiamų jų veiksmų pasekmių. Juo taip pat numatoma, kad iš viešosios
institucijos personalo paskiriamas pareigūnas, kuriam pavedama gerinti institucijos atsparumą
korupcijai ir persiųsti ombudsmenui iš liudytojų gautą informaciją. Naujuoju įstatymu taip pat
nustatomas teisinis pagrindas pranešėjams privačiajame sektoriuje apsaugoti ir įtraukiamos
nuostatos dėl kliento ir advokato santykių konfidencialumo. Nežiūrint to, įstatyme yra keletas
trūkumų, kaip antai tai, kad pranešėjai nėra apsaugoti nuo bylinėjimosi, jei jie atskleidžia
profesinių ar komercinių paslapčių.
Lobistinės veiklos skaidrumas. Vengrija lobistinės veiklos įstatymą priėmė 2006 m. 30
Tačiau jame nebuvo atgrasomųjų sankcijų ir jo praktinis poveikis tebuvo menkas 31, todėl
2010 m. įstatymas buvo panaikintas 32. Šiuo metu nėra privalomo lobistų registravimo ar
kokių nors įpareigojimų viešiesiems pareigūnams atskleisti ryšius su lobistais ar pranešti apie
tokius ryšius kontroliuojančiai įstaigai. 2013 m. išleistu Vyriausybės dekretu dėl sąžiningumo
valdymo sistemos viešajame administravime valstybės tarnautojai įpareigojami prieš
susitikdami su lobistais paprašyti leidimo iš savo vadovų bei pranešti apie ryšius ir susitikimų
rezultatus 33. Nėra nustatyta mechanizmo, skirto šių įpareigojimų įgyvendinimo stebėsenai.
2. PAGRINDINIAI NAGRINĖJAMI KLAUSIMAI
Politinių partijų finansavimas
Politinių partijų finansavimą reglamentuoja įstatymas, kuris po jo priėmimo 1989 m. buvo iš
dalies pakeistas 34. Partijų finansavimas buvo įvairių vyriausybių politinių debatų objektas.
Vengrijoje politinės partijos daugiausia lėšų gauna tiesiogiai iš valstybės 35. Subjektų,
gaunančių valstybės paramą, užsienio valstybių ir anoniminių donorų įnašai draudžiami. Jei
26 http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Hungaryphase3reportEN.pdf.
27 A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. Törvény:
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13173.pdf.
28 2009 m. įstatymas Nr. CLXIII dėl sąžiningų procedūrų apsaugos [2009. évi CLXIII. törvény a tisztességes eljárás
védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról]
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900163.TV
29 Tarnybai buvo pavesta priimti pranešimus apie pažeidimus ir vykdyti atitinkamus tyrimus, padėti pranešėjams,
analizuoti korupcijos tendencijas, patarti viešiems ir privatiems subjektams dėl kovos su korupcija priemonių, rengti
elgesio kodeksus ir mokyti kovos su korupcija.
30 2006 m. įstatymas Nr. XLIX dėl lobistinės veiklos [2006. évi XLIX. törvény a lobbitevékenységről]:
http://www.complex.hu/kzldat/t0600049.htm/t0600049.htm.
31 Tóth E. (2010) 'A lobbitörvény és a láthatatlan lobbi', Új Magyar Közigazgatás, Vol. 3, No. 4, p. 22-39.
32 Įstatymas panaikintas 2010 m. įstatymu Nr. CXXXI; tačiau šiuo įstatymu tam tikros pagrindinės taisyklės buvo įtrauktos
į įstatymą dėl teisėkūros proceso [2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi
részvételről].
33 50/2013. (II. 25.) Korm. Rendelet az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők
fogadásának rendjéről
34 1989 m. įstatymas Nr. XXXIII dėl partijų veikimo ir finansavimo [1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és
gazdálkodásáról] - http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98900033.TV.
35 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2009)8_Hungary_Two_EN.pdf.
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tokie įnašai priimami, jie turi būti sumokėti į valstybės biudžetą ir kaip sankcija atitinkama
suma sumažinama valstybės subsidija 36. Partijų ataskaitos su įstatymo nustatytu (ribotu)
duomenų kiekiu kartą per metus turi būti skelbiamos oficialiajame leidinyje. Turi būti
pranešta apie visas tam tikrą ribą viršijančias aukas ir apie jas paskelbta 37. Nuo 2003 m.
politinėms partijoms leidžiama įsteigti po vieną fondą jų socialinei, švietimo ir panašiai
socialinei veiklai remti; šie fondai turi teisę priimti aukas 38 iš plataus rėmėjų rato, taip pat turi
teisę į valstybės finansavimą 39.
Kalbant apie rinkimų procesą, iki 2013 m. individualiems kandidatams buvo leidžiama
rinkimų kampanijai išleisti labai ribotas sumas 40. Buvo išreikštas susirūpinimas, kad
didžiosios partijos kampanijoms faktiškai išleidžia triskart daugiau nei leidžia teisės aktai 41.
2013 m. liepos mėn. buvo priimtas naujas įstatymas, reglamentuojantis kandidatų išlaidas
parlamento rinkimų kampanijoms 42. Savivaldybių rinkimai ir referendumai į šio naujo
įstatymo taikymo sritį nepatenka. Įstatymu buvo padidinta individualių kandidatų išlaidų
parlamento rinkimų kampanijose žemutinė riba. Tačiau juo nebuvo pašalinti kai kurie esami
trūkumai, kuriuos savo vertinimuose taip pat nurodė GRECO.
Dabartiniai teisės aktai nereikalauja, kad partijos vykdytų labai išsamią apskaitą ar teiktų
ataskaitas tikrinimui 43. Partijų ir joms priklausančių fondų ryšiai šiose ataskaitose nėra aiškiai
nurodomi. Savo įvertinimuose GRECO išreiškė susirūpinimą dėl rinkimų kampanijų
finansavimo skaidrumo stygiaus, kai „didžioji dalis šio finansavimo neapskaitoma ar apie jį
visai nepranešama“ 44. Pagal naująjį parlamento rinkimų įstatymą mažesnioji (t.y. apytikriai
20 proc.) kampanijos išlaidų ir pajamų dalis bus atsekama per kampanijos ataskaitas, o likusių
lėšų panaudojimo stebėseną vykdys Valstybės audito tarnyba.
Nėra reikalavimo, kad politinėse partijose reguliariai būtų atliekamas nepriklausomas auditas.
Valstybės audito tarnybai pavesta tikrinti politinių partijų ir rinkimų kampanijų finansavimą,
kas antrus metus atliekant teisėtumo patikrinimą 45. Atsižvelgdama į šių patikrinimų
rezultatus, ji reguliariai skelbia ataskaitas ir rekomendacijas. Nežiūrint to, jos siaura
kompetencija skirti sankcijas ir partijų teikiamos informacijos išsamumas riboja galimą šių
ataskaitų poveikį 46. Valstybės audito tarnyba neturi tiesioginių įgaliojimų skirti
administracines sankcijas už tam tikrų taisyklių pažeidimus – pavyzdžiui, kuriai nors partijai
36 1989 m. Partijų veikimo ir finansavimo įstatymo Nr. XXXIII 4 skirsnis.
37 Žr. 1989 m. įstatymo Nr. XXXIII priedą. Visos privačių asmenų aukos turi būti priskirtos vienai iš dviejų kategorijų –
vidaus ar užsienio donorų. Visos vengrų aukos, viršijančios 500 000 HUF (tai atitinka 1 666 EUR) ir užsieniečių aukos,
viršijančios 100 000 HUF (333 EUR), apskaitoje turi būti nurodytos atskirai.
38 Tačiau ne anoniminės.
39 Žr. 2003 m. įstatymą Nr. XLVI, kuriuo iš dalies keičiamas 1989 m. įstatymas Nr. XXXIII.
40 Įstatymas Nr. C. 1997 dėl politinių rinkimų, 92. § (1)
41 Partijų ir kampanijų finansavimas (2012) Vengrija: „Transparency International“: http://www.transparency.hu/PARTY_AND_CAMPAIGN_FINANCING .
42 2013 m. įstatymas Nr. XXXVI [2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról].
43 Žr. 1989 m. įstatymo Nr. XXXIII priedą.
44 GRECO (2011) Partijų finansavimo skaidrumo Vengrijoje vertinimo ataskaita. Birželio 7–11 d., Strasbūras.
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3%282009%298_Hungary_Two_EN.pdf. p.
21
45 1989 m. Partijų veikimo ir finansavimo įstatymo Nr. XXXIII 9-10 skirsniai.
46 Dėl parlamentinių partijų žr.: http://www.asz.hu/jelentes/1207/jelentes-a-lehet-mas-a-politika-2009-2010-evigazdalkodasa-torvenyessegenek-ellenorzeserol/1207j000.pdf; http://www.asz.hu/jelentes/12111/jelentes-a-rendszeresallami-tamogatasban-nem-reszesulo-egyes-partok-utoellenorzeserol/12111j000.pdf;
http://www.asz.hu/jelentes/1206/jelentes-a-jobbik-magyarorszagert-mozgalom-2009-2010-evi-gazdalkodasatorvenyessegenek-ellenorzeserol/1206j000.pdf; http://www.asz.hu/jelentes/1205/jelentes-a-magyar-szocialista-part2009-2010-evi-gazdalkodasa-torvenyessegenek-ellenorzeserol/1205j000.pdf; http://www.asz.hu/jelentes/1105/jelentesa-2010-evi-orszaggyulesi-valasztasra-forditott-penzeszkozok-elszamolasanak-ellenorzeserol-a-jelolo-szervezeteknel-esa-fuggetlen-jeloltnel/1105j000.pdf; http://www.asz.hu/jelentes/13018/jelentes-a-fidesz-magyar-polgari-szovetseg-20102011-evi-gazdalkodasa-torvenyessegenek-ellenorzeserol/13018j000.pdf .
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laiku nepaskelbus savo ataskaitų. Nustačiusi kurios nors partijos neteisėtą veiklą, ji privalo
pranešti baudžiamojo persekiojimo tarnyboms. GRECO Valstybės audito tarnybą paragino
gerokai sustiprinti politinių partijų finansavimo stebėseną patikrinimus atliekant dažniau ir
nuodugniau, taip pat paragino šiai tarnybai suteikti tam būtinus pajėgumus 47. Ji taip pat
rekomendavo peržiūrėti dabartinę sankcijų sistemą siekiant užtikrinti, kad už partijų
finansavimo taisyklių pažeidimus būtų galima skirti lanksčias, veiksmingas, proporcingas ir
atgrasančias sankcijas. Iki šiol šie klausimai nėra patenkinamai išspręsti.
Viešieji pirkimai
Viešieji pirkimai sudaro reikšmingą Vengrijos ekonomikos dalį. 2011 m. viešųjų darbų,
prekių ir paslaugų vertė sudarė maždaug 22 proc. Vengrijos BVP. 2011 m. oficialiajame
leidinyje paskelbtų kvietimų teikti paraiškas vertė sudarė 23,3 proc. visų išlaidų viešiesiems
darbams, prekėms ir paslaugoms 48.
2013 m. Eurobarometro verslo įmonių korupcijos tyrimo duomenimis 49, 47 proc. Vengrijos
respondentų mano, kad korupcija plačiai paplitusi nacionalinių institucijų valdomuose
viešuosiuose pirkimuose (ES vidurkis: 56 proc.), o 48 proc. – kad ji plačiai paplitusi vietos
valdžios institucijų valdomuose viešuosiuose pirkimuose (ES vidurkis: 60 proc.). Vengrijos
respondentai visų pirma nurodė, kad viešųjų pirkimų procedūrose plačiai paplitę tokie
veiksmai: techninės sąlygos pritaikomos konkrečioms bendrovėms (64 proc.);
piktnaudžiaujama derybų procedūromis (48 proc.); interesų konfliktai vertinant pasiūlymus
(42 proc.); susitarimai teikiant pasiūlymus (58 proc.); neaiškūs atrankos ar vertinimo
kriterijai (48 proc.); piktnaudžiavimas neatidėliotinumo pagrindais, kad būtų galima išvengti
konkursinių procedūrų (42 proc.); konkurso dalyvių įtraukimas į techninių sąlygų rengimą
(48 proc.) ir sutarties sąlygų keitimas po sutarties sudarymo (42 proc.). Šie vertinimo
rodikliai, nors nebūtinai tiesiogiai susiję su korupcija, parodo pavojaus veiksnius, didinančius
neatsparumą korupcijai viešųjų pirkimų procedūrose.
Remiantis akademiniais tyrimais 50 ir Komisijos atliktais viešųjų sutarčių (ypač ES
finansuojamų projektų) įvertinimais galima daryti išvadą, kad nors iš pažiūros praktika
formaliai atitinka esamą Vengrijos viešųjų pirkimų teisinę bazę, dažniausiai kyla šie pavojai,
visų pirma susiję su stambiais infrastruktūros projektais: interesų konfliktai, dažna tam tikrų
bendrovių sėkmė konkursuose dėl ES bendrai finansuojamų sutarčių, neproporcingi atrankos
ir sutarčių skyrimo kriterijai, parankūs konkretiems konkurso dalyviams. Dėl ES struktūrinių
fondų Komisija paprašė Vengrijos apibrėžti ir įsipareigoti imtis tam tikrų veiksmų, kad minėti
rizikos veiksniai būtų pašalinti, visų pirma: rinkos koncentracijos analizės, ex-ante ir ex-post
pirkimų kontrolės priemonių, praktinio mokymo ir konsultavimo apie procedūras, veiksmų
personalui ir vadovybei stabilizuoti. Komisija 2011 m. taip pat pareiškė su reputacija susijusių
abejonių dėl 2007–2013 m. programų ir paprašė Vengrijos imtis veiksmų aukščiau
nurodytiems rizikos veiksniams pašalinti. Vengrija ėmėsi veiksmų šioms rekomendacijoms
įgyvendinti ir reguliariai teikė ataskaitas. Todėl 2012 m. išlyga buvo panaikinta.
47 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3%282009%298_Hungary_Two_EN.pdf. p.
21

48 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/public-procurement-indicators2011_en.pdf.
49 2013 m. greitoji Eurobarometro apklausa Nr. 374.
50 Papanek G. (2010) Korupcija Vengrijoje viešuosiuose pirkimuose ir apskritai , Public Finance Quaterly, Vol. 1, No. 2,
p. 298-320.
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2012 m. sausio mėn. įsigaliojo naujas Viešųjų pirkimų įstatymas, kuriuo siekta padidinti
skaidrumą ir supaprastinti viešųjų pirkimų sistemą 51. 2013 m. birželio mėn. priimti papildomi
Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai 52. Po šių pakeitimų susitariančios institucijos savo
interneto svetainėse privalo teikti informaciją apie neskelbiamų derybų procedūras, o viešųjų
pirkimų duomenų bazės apimtis buvo praplėsta 53. Tačiau nėra veiksmingo sankcijų
mechanizmo, jei šios prievolės nesilaikoma. Centrinėje viešųjų pirkimų interneto svetainėje 54
išvardijama dauguma pranešimų apie viešuosius pirkimus, nors visų rūšių viešųjų pirkimų
dokumentus atskleisti neprivaloma 55.
Vadovaujantis 2012 m. Viešųjų pirkimų įstatymu, susitariančiosios institucijos vardu
veikiantys asmenys ar organizacijos ir susitariančiosios institucijos į procedūrą ar jos
parengiamąjį darbą įtraukti asmenys ar organizacijos privalo raštu deklaruoti interesų
konfliktus. Susitariančiosios institucijos vardu sprendimą dėl sutarties skyrimo priimantis
pareigūnas negali būti vertinimo komisijos narys. Jei sprendimų priėmimo procesas
kolektyvinis, sprendimą priimančio organo į vertinimo komisiją deleguoti asmenys tegali
atlikti konsultacinį, bet ne sprendimo priėmimo vaidmenį. Nuostatų dėl interesų konfliktų
pažeidimo atveju konkurso rezultatai anuliuojami. Be to, ekonominės veiklos vykdytojai
pašalinami iš procedūros, jei jie pateikia klaidingų duomenų arba padaro klaidingų
pareiškimų, kurie gali pakenkti konkurso sąžiningumui. Interesų konfliktų taisyklės vietos ir
centriniu lygmeniu yra tokios pat. Tačiau susidaro įspūdis, kad nėra centralizuoto požiūrio į
praktinį nuostatų dėl interesų konfliktų taikymą.
Nežiūrint teisės aktų pakeitimų, toliau išlieka sunkumų, susijusių su bendru kontrolės
mechanizmų veiksmingumu visame pirkimų cikle ir etape po laimėtojo išrinkimo. Kaip
patvirtino Valstybės audito tarnyba, ypač rimtų problemų kyla vietos lygmeniu 56. Dėl
pajėgumo problemų, skaidrumo ir kontrolės stygiaus bei stiprių neformalių vietos įmonių ir
politinių veikėjų ryšių vietos valdžia yra pažeidžiamesnė korupcinio elgesio.
Komisijos atliktame 2013 m. nacionalinės reformų programos ir Vengrijos konvergencijos
programos įvertinime 57 pabrėžta, kad nežiūrint 2012 m. priimtų viešųjų pirkimų teisės aktų,
viešųjų pirkimų srityje konkurencija toliau išlieka nedidelė. Labai dažnai viešųjų pirkimų
procedūroje dalyvavo tik vienas konkurso dalyvis: 2010 m. – 54,3 %, o 2011 m. – 49,1 %. Šis
skaičius buvo dar didesnis derybų procedūros atveju (vidutiniškai 61 proc.). Be to, pirmiau
minėtas įvertinimas parodė, kad ir toliau pasitaiko abejotinų tiesioginio sutarties skyrimo
atvejų. Šiuo metu Vengrijoje pateikti paraiškas elektroniniu būdu nėra įmanoma, todėl
negalima visiškai išnaudoti ekonominių e. pirkimų privalumų. Dėl visų šių aspektų dar labiau
padidėja su korupcija susijusi rizika.
Kalbant apie vietos valdžios priežiūrą, bendrosios teisinės atitikties (t.y. nebūtinai
apsiribojančios viešaisiais pirkimais) prasme vykdomomis viešojo administravimo
51 2011 m. įstatymas Nr. CVIII.
52 2013 m. įstatymas Nr. CXVI dėl 2011 m. įstatymo Nr. CVIII dėl viešųjų pirkimų pakeitimo.
53 Neskelbiamų derybų procedūros 2012 m. sudarė 34 proc. visos pirkimų pagal nacionalinį pirkimų režimą vertės. A
Közbeszerzési Hatóság 2012. évi beszámolója. 2012 m. Viešųjų pirkimo tarnybos metinė ataskaita:
http://www.parlament.hu/irom39/10294/10294.pdf, page 21
54 www.kozbeszerzes.hu.
55 Pvz., išsamios įvertinimo formos ir t.t.
56 Tiszta társadalom, tiszta gazdaság, 2012 m. konferencija Széchenyi István universitete. Trumpą šios kalbos santrauką
galima rasti VAT interneto svetainėje: http://www.aszhirportal.hu/hirek/tiszta-tarsadalom-tiszta-gazdasag-konferencia-agyori-szechenyi-istvan-egyetemen/
57 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas. 2013 m. Vengrijos nacionalinės reformų programos ir konvergencijos
programos įvertinimas, pridedamas prie dokumento „2013 m. gegužės 29 d. Tarybos rekomendacijos dėl 2013 m.
Vengrijos nacionalinės reformų programos rekomendacija“, SWD(2013) 367 final:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2013_hungary_en.pdf .
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reformomis, sumažinusiomis decentralizavimo laipsnį, taip pat buvo užtikrinta, kad
vyriausybės įstaigos atgautų teisę prižiūrėti vietos valdžios teisinę atitiktį. Nėra duomenų,
kurie leistų įvertinti šios reformos poveikį vietos lygmens kontrolės mechanizmams. Pastarojo
meto vietos lygmeniu vykdomų viešųjų pirkimų skaidrumo tyrimų metu paaiškėjo, kad
40 proc. savivaldybių nepakankamai vykdo prievolę atskleisti viešojo intereso duomenis 58.
Geros praktikos pavyzdys yra tai, kad kai kurios savivaldybės ėmėsi žingsnių viešajai prieigai
prie informacijos apie viešųjų sutarčių vykdymo etapą ar šių viešųjų sutarčių turinį užtikrinti.
2012 m. Valstybės audito tarnyba (VAT) paskelbė ataskaitą apie vietos valdžios lygmeniu
mažose organizacijose atliekamų vidaus auditų trūkumus, remdamasi bandomuoju projektu,
apėmusiu 12 savivaldybių 59. Dažniausiai nustatyta trūkumų, susijusių su: vidaus taisyklių
stygiumi, teisių ir pareigų apibrėžčių stygiumi, nepakankamu finansinės rizikos valdymu,
personalo žinių trūkumu, nepakankama atskaitomybe, atsakomybės atskyrimo trūkumu,
nereglamentuotu bendravimu su išorės partneriais ir hierarchinės vadovybės informacijos
sistemos nebuvimu.
Valstybės audito tarnyba neseniai įgyvendino ES finansuotą projektą, kuriuo siekiama
kartografuoti, suklasifikuoti ir išanalizuoti korupcijos riziką ir įvertinti kontrolės priemonių
veiksmingumą šalinant korupcijos riziką viešajame sektoriuje. Pirmieji du tyrimai buvo atlikti
2011 m. ir 2012 m., daugiau kaip 1 000 biudžetinių institucijų kiekvienais metais savanoriškai
užpildžius elektroninius duomenų lapus, kuriais matuojama korupcijos rizika. 2013 m. tyrime
atsakymus pateikusių institucijų skaičius viršijo 1 400. Duomenų bazė su šiomis
elektroninėmis formomis viešai prieinama Valstybės audito tarnybos interneto portale 60. Pagal
šį sąžiningumo projektą kasmet buvo atliekama išsami korupcijos rizikos su viešaisiais
pirkimais ir administraciniu licencijavimu susijusiose institucijose bei ES dotacijų gavėjuose
analizė, o Valstybės audito tarnyba parengė naują audito vadovą, apimantį ir kovos su
korupcija aspektus.
Galėtų būti tobulinamas audito ir viešųjų pirkimų institucijų bendradarbiavimas su
teisėsaugos institucijomis ir prokuratūra. Apie įtariamą korupciją viešuosiuose pirkimuose
joms pranešama gana retai 61.
Turto atskleidimas ir interesų konfliktai
Platus valstybės tarnautojų ratas (praktiškai visi, kas siūlo ar priima sprendimus arba vykdo
kontrolę), taip pat teisėjai ir prokurorai privalo kasmet, kas dvejus ar kas penkerius metus
teikti išsamią namų ūkio turto ir interesų deklaraciją 62. 2013 m. aukšto lygmens pareigūnų
turto deklaracijų taisyklės buvo dar labiau standartizuotos. Įstatymas apima Valstybės audito
tarnybos, Generalinės prokuratūros, Vengrijos nacionalinio banko, Žiniasklaidos tarybos,
Valstybės konkurencijos tarybos, Pirkimų tarybos ir Finansinės tarybos pareigūnus.
Parlamento nariams taikomos išsamios interesų konfliktų taisyklės ir galioja laikinas
draudimas užsiimti veikla privačiajame sektoriuje tam tikromis sąlygomis 63. Vyriausybės
narių, taip pat vyresniųjų valstybės tarnautojų ir parlamentarų turto ir interesų deklaracijos
58 http://www.transparency.hu/Municipalities_and_public_procurement?bind_info=index&bind_id=0.
59 Tóth, K. (2013): http://www.asz.hu/jelentes/1282/osszegzes-a-helyi-onkormanyzatok-penzugyi-helyzetenek-esgazdalkodasi-rendszerenek-2011-evi-ellenorzeseirol/1282j000.pdf.
60 http://integritas.asz.hu/.
61 Burai P. ir Hack P. (red.) (2012) Korupcijos rizika Vengrijoje 2011 m.. Budape
štas, „Transparency Int
ernational
Hungary“, p. 124.
62 Įstatymas dėl turto deklaravimo prievolės [2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről]
63 2012 m. įstatymo Nr. XXXVI dėl parlamento VIII skyrius [2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről]
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200036.TV

10

prieinamos internete 64. Su valstybės tarnautojų ir aukšto lygmens pareigūnų šeimos nariais
susiję duomenys nėra skelbiami. Tai, kad turto deklaracijos yra prieinamos internete ir taip
kelia aktyvias viešas diskusijas, pagirtina, tačiau nėra vienos bendros elektroninės sistemos
joms pateikti. Dauguma paskelbtų turto deklaracijų užpildytos ranka, dėl to kryžminis
sutikrinimas tampa sunkesnis. Į deklaracijas ne visada įtraukiama informacija, leidžianti turtą
identifikuoti.
Turto deklaracijas tikrinti pavesta parlamentiniam Imuniteto ir kredencialų komitetui. Ši
procedūra gali būti inicijuojama tik jei patikrinimo paprašęs asmuo pateikia faktinių įrodymų,
kad kai kurie turto deklaracijos punktai yra įtartini. Nėra aukšto lygmens renkamų ar skiriamų
pareigūnų turto deklaracijų ar interesų konfliktų nepriklausomos priežiūros su įgaliojimais
tikrinti. Platesne prasme susirūpinimą kelia favoritizmas ir per artimi tam tikrų įmonių ir
valdžioje esančių politikų ryšiai, dėl kurių didėja korupcinio elgesio rizika 65.
Žemesnio rango vieši pareigūnai turi pateikti išsamesnes turto deklaracijas, kuriose taip pat
yra turto identifikavimo duomenys 66. Įtartino ar nepateisinto turto padidėjimo atveju taip pat
gali būti pradėtas mokestinis procesas. Deklaracijose taip pat yra duomenys apie giminių
turtą.
Kalbant apie valstybės ir pareigūnus ir teisėsaugos institucijas, vadovaujantis etikos standartų
žaliąja knyga 2013 m. viduryje buvo įdiegti išsamūs elgesio kodeksai, kuriuose yra nuostatų
dėl interesų konfliktų. Žaliojoje knygoje taip pat pateikiama bendrų gairių renkamiems
pareigūnams, susijusių su jų darbu valstybės tarnyboje. Tačiau nėra jokių renkamų centrinio
ar vietos lygmens pareigūnų elgesio kodeksų ir konkrečių įstatyminių nuostatų, pagal kurias
nepateisinto turto ar interesų konfliktų atveju galima būtų taikyti atgrasomąsias sankcijas.
Vyriausybės kovos su korupcija programa viešajam administravimui reikalaujama, kad būtų
parengti elgesio kodeksai, tačiau ji neapima aukšto lygmens renkamų ir skiriamų pareigūnų.
Pagal OLAF užsakytą projektą „EU Funds Watch“ „Transparency International“ atliktuose
tyrimuose, kuriais buvo vertinami su ES lėšų skirstymu susijusio sukčiavimo ir korupcijos
klausimai, padaryta išvada, kad nors Vengrijos teisinė ir institucinė sistema ES fondams
valdyti yra parengta palyginti gerai, išlieka nemenkų korupcijos pavojų. Tarp šių pavojų yra
atviros konkurencijos ribojimas ir vyraujantis „prioritetinių projektų“ skaičius, nepakankami
profesionalūs patikrinimai projektinių pasiūlymų atrankos etapu, formalistinis požiūris į
auditą ir kontrolę įgyvendinimo etapu ir neefektyvus interesų konfliktų reglamentavimas,
ypač „sukamųjų durų“ praktikos atžvilgiu 67.
Viešųjų lėšų panaudojimo skaidrumo įstatyme 68 yra interesų konflikto apibrėžtis, kuri kai
kuriais atvejais aiškinama labai siaurai. Pavyzdžiui, sprendimo priėmėjas negali turėti naudos
iš savo paties sprendimo, išskyrus jei jo sprendimas buvo „priimtas savo nuožiūra“ – tai
sąvoka, kuri praktikoje aiškinama siaurai. Be to, problematiška tai, kad vertinamas tik viešojo
pareigūno ir naudos gavėjo ar rangovo, bet ne šių subjektų ir jų konsultantų interesų
konfliktas.
64 2010 m. įstatymas Nr. XLIII dėl vyriausybės narių ir valstybės sekretorių padėties [A központi államigazgatási
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény] 12. §
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000043.TV. Vyriausybės narių deklaracijos susietos su jų aplanku
vyriausybės interneto svetainėje, žr. http://www.kormany.hu/hu/a-kormany-tagjai. Parlamento narių atveju žr.
http://parlament.hu/internet/plsql/ogy_kpv.kepv_lis?p_ckl=39.
65 http://www.transparency.org/whatwedo/nisarticle/hungary_2011.
66 2007 m. įstatymas Nr. CLII. [2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről]:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700152.TV.
67 EU Funds Watch Project, Vengrija, 2013 m. birželio mėn., „Transparency International Hungary“, OLAF/Hercule
2012/2013, dotacijos sutartis OLAF/2012/D5/024.
68 2007 m. įstatymas Nr. CLXXXI.
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Skaidrumas ir prieiga prie informacijos
2003 m. ir 2005 m. buvo priimti informacijos laisvės įstatymai. Į juos įtraukta nuostatų dėl
privalomo viešųjų duomenų (informacijos apie pirkimus, išlaidas ir įtrauktas sutartis) 69
skelbimo ir informacijos laisvės prašymų tvarkymo 70. Nors 2012 m. įsigaliojo naujas
įstatymas dėl informacijos laisvės 71, esminiai bruožai išliko tie patys. Naująja Konstitucija
„viešosios nuosavybės ir viešųjų išlaidų skaidrumas“ nustatomas kaip principas 72.
Geroji praktika. Internetinės platformos prieigai prie informacijos palengvinti
http://www.k-monitor.hu/: „K-Monitor viešųjų lėšų stebėtojas“ įsteigtas 2007 m. siekiant
sukurti nepriklausomą nevyriausybinį forumą, kuris stebėtų Vengrijos ir tarptautines su
korupcija susijusias bylas. „K-Monitor“ interneto svetainė buvo sukurta tam, kad rinktų,
saugotų ir skelbtų internete straipsnius apie korupciją, viešąjį finansavimą ir viešojo
gyvenimo skaidrumą Vengrijoje. Duomenų bazėje saugomi straipsniai arba susiję su
įvairiomis korupcijos viešuosiuose finansuose rūšimis, arba juose aprašomos konkrečios
bylos. Fiksuojama ir apkaltinamoji, ir išteisinamoji medžiaga. Neseniai „K-Monitor“ taip pat
įkūrė naują interneto svetainę: http://ahalo.hu/, kurioje duomenys apie viešąsias sutartis,
dotacijas ūkiams ir ES lėšas susiejami su informacija apie įmonių registrus.
http://kimittud.atlatszo.hu/: vartotojui pasirinkus viešąją instituciją, kuriai skirtas
informacijos prašymas, patogioje vartotojui sąsajoje pateikiamas pavyzdinis prašymas, kurį
reikia užpildyti. Sistema išsiunčia pranešimą tai viešajai institucijai. Visi gauti atsakymai
išsaugomi ir paskelbiami svetainėje.
http://tasz.hu/informacioszabadsag/egyszeregy: pateikiama išsami informacija ir gairės
norintiems gauti viešų duomenų.
Nepaisant pirmiau minėtos informacijos laisvės teisinės sistemos, kuri iš principo leidžia
greitai gauti viešojo intereso informaciją, keletas naujų teisės nuostatų sukėlė tam tikrą
painiavą dėl įstatymo aiškinimo 73. Viešosios institucijos gali atsisakyti tenkinti viešojo
intereso informacijos prašymus motyvuodamos tokį sprendimą verslo slaptumu. Atrodo, kad
tai praktikoje skatina nenuoseklų aiškinimą. Dėl keleto kitų naujų įstatymų taip pat kilo
sisteminių aiškinimo problemų. Naujasis įstatymas dėl pakartotinio viešojo sektoriaus
informacijos naudojimo 74 sukėlė netikrumo dėl laisvos prieigos prie viešojo intereso
informacijos. Panašių aiškinimo klausimų kyla dėl naujojo biudžeto įstatymo, kuriuo įmonių,
kurių pagrindinis dalininkas yra valstybė, sutartys nebelaikomos viešojo intereso informacija.

69 2003 m. įstatymas Nr. XXIV. [2003. évi XXIV.törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának
nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról]
http://www.complex.hu/kzldat/t0300024.htm/t0300024.htm.
70 2005 m. įstatymas Nr. XC. [2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról] t
http://www.complex.hu/kzldat/t0500090.htm/t0500090.htm.
71 2011 m. įstatymas Nr. CXII. [2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról] http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV&timeshift=1.
72 Vengrijos Pagrindinio įstatymo 38–39 str.
http://www.kormany.hu/download/4/c3/30000/THE%20FUNDAMENTAL%20LAW%20OF%20HUNGARY.pdf.
73 Péterfalvi Attila (2012) A nemzeti vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező, piaci szereplő gazdasági társaságok
üzleti adatainak nyilvánosságáról [internete]. Vengrija. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Paimta
iš http://naih.hu/files/-zleti-titok-kontra-nyilvanossag-AJ-NL-S.pdf
74 2012 m. įstatymas Nr. LXIII. [2012. évi LXIII. törvény A közadatok újrahasznosításáról].
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2013 m. birželio mėn. buvo priimti neseni Informacijos laisvės įstatymo pakeitimai 75. Jie dar
padidino susirūpinimą dėl per plataus nuostatų, susijusių su piktnaudžiavimu informacijos
prašymais, aiškinimo. Su informacijos laisvės įstatymu susiję susirūpinimą keliantys
klausimai taip pat buvo susiję su naujos tabako mažmeninės prekybos licencijavimo sistemos
įgyvendinimo sukeltomis diskusijomis Susirūpinimas dėl informacijos laisvės įstatymo
pataisų kilo ir po diskusijų apie naujos tabako mažmeninės prekybos licencijavimo sistemos
įgyvendinimą 76.
Kalbant apie valstybines bendroves, Informacijos laisvės įstatyme (viešąsias funkcijas
vykdančių bendrovių atveju) 77, Valstybės nuosavybės įstatyme 78 ir Įstatyme dėl valstybės
bendrovių ekonominės veiklos nustatytos pagrindinės taisyklės dėl šių subjektų interneto
svetainėse skelbtinos informacijos. Tačiau šių teisės nuostatų aiškinimas ir praktinis taikymas
labai skiriasi. 2012 m. priimtas naujas įstatymas, kuriuo Vyriausybės kontrolės biuro (KEHI)
įgaliojimai praplėsti įtraukiant ir valstybinių įmonių valdymo kontrolę 79. Tai gali padeda
užtikrinti nuoseklesnį nuostatų dėl skaidrumo ir kontrolės mechanizmų taikymą. 2013 m.
pabaigoje Nacionalinė plėtros agentūra sustiprino dotuojamų bendrovių skaidrumo
reikalavimus – šios bendrovės turi užpildyti klausimyną apie naudą gaunančius savininkus.
Sveikatos priežiūra (neoficialūs mokėjimai)
Keletas Eurobarometro tyrimų parodė, kad smulki korupcija ypač paplitusi Vengrijos
sveikatos priežiūros sektoriuje. Nors maždaug 13 proc. 2013 m. specialiojo Eurobarometro
tyrimo respondentų nurodė, kad iš jų buvo tikimasi arba prašoma kyšio, didžioji dauguma šių
atvejų buvo susiję su sveikatos priežiūra (8 proc., arba 2/3 visų atvejų, lyginant su ES
vidurkiu – 2 proc.). Panašiai iš Vengrijos respondentų, susidūrusių su medicinos įstaigomis,
10 proc. (ketvirtas pagal dydį skaičius ES) pripažino atlikę papildomą mokėjimą ar įteikę
vertingą dovaną medicinos seseriai ar gydytojui arba paaukoję ligoninei. 32 proc. paminėjo tai
padarę prieš suteikiant priežiūrą, o 47 proc. mokėjo ar dovanas teikė po to, kai priežiūra buvo
suteikta.
„Padėkos“ mokėjimai, atliekami suteikus įprastines medicinos paslaugas, Vengrijoje yra
toleruojami ir, skirtingai nuo iki medicininės intervencijos atliekamų ar su „nestandartinėmis“
paslaugomis (kaip antai pirmenybės laukimo sąraše suteikimas) susijusių mokėjimų,
korupcija nelaikomi. Dar 2003 m. GRECO atkreipė dėmesį į „padėkos“ mokėjimus už
viešąsias paslaugas, ypač sveikatos priežiūros sektoriuje, kaip „priimtiną“ korupcijos formą 80.
Nuo tada šiuo atžvilgiu praktikoje mažai kas pasikeitė.
Pagal Darbo kodeksą sveikatos priežiūros įstaigos direktorius gali įteisinti padėkos
mokėjimus, rašytine sutartimi leisdamas priimti paciento siūlomą „palengvinimo“ mokestį 81.
75 2013. évi XCVI. Törvény. 2013 m. birželio 11 d.
76 2013 m. balandžio mėn. buvo priimti nauji teisės aktai, kuriais monopolizuojama mažmeninė prekyba tabako gaminiais.
Tik koncesijos sutartį sudariusiems mažmenininkams būtų leidžiama mažmena prekiauti tabako gaminiais. Pilietinė
visuomenė stipriai kritikavo koncesijos proceso, įskaitant vertinimą ir sutarčių skyrimą, skaidrumą.
77 2011 m. įstatymas Nr. CXII. [2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról] http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV&timeshift=1.
78 2007 m. įstatymas Nr. CVI. [2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról]
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700106.TV.
79 2012. évi CLXXXIX. törvény egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról.
http://www.complex.hu/kzldat/t1200189.htm/t1200189.htm
80 GRECO Eval I Rep (2002) 5E Final, Vengrijos vertinimo ataskaita, pirmasis vertinimo etapas, priimtas GRECO 13ajame plenariniame posėdyje (Strasbūras, 2003 m. kovo 24–28 d.), 8 punktas.
81 Žr. darbo kodeksą, 52 skyrių [2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről]
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200001.TV
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Jei vadovas tokių mokėjimų neleidžia, jie laikomi „nepagrįsta nauda“, o padėkos mokėjimą
priėmęs darbuotojas padaro nusikaltimą 82. Nors mokėjimo pažado ar paties mokėjimo
priėmimo kriminalizavimas yra pagirtinas žingsnis, manoma, kad situaciją praktikoje
pagerintų tik platesnės reformos. Dabartinis reglamentavimas gali kelti teisinį netikrumą ir
skatinti nevienodą požiūrį į sveikatos priežiūros sektoriaus personalą. Tai aiškinimas,
leidžiantis įteisinti atvirą korupcijos formą.
Nepaisant pastangų sumažinti paskatas mokėti padėkos mokėjimus, įskaitant sveikatos
priežiūros darbuotojų atlyginimų padidinimą 2002 m. pabaigoje, kurias GRECO įvertino kaip
patenkinamas 83, statistiniai duomenys rodo menką pažangą. Gana žemas gydytojų ir
medicininio personalo atlyginimų lygis viešajame sektoriuje sukuria papildomų sunkumų.
3. BŪSIMI VEIKSMAI
Imtasi veiksmų plačioms sąžiningumo strategijoms įgyvendinti ir geresniems viešojo
administravimo skaidrumo standartams skatinti, remiant pilietinei visuomenei. Tačiau
klientelizmas, favoritizmas ir nepotizmas viešajame administravime toliau kelia
susirūpinimai. Vis dar išlieka problemų dėl glaudžių neoficialių įmonių ir vietos lygmens
politikų santykių, dėl kurių vietos valdžia tampa pažeidžiamesnė korupcinio elgesio. Lieka
tam tikrų trūkumų, visų pirma dėl politinių partijų finansavimo ir kontrolės mechanizmų
veiksmingumo, ypač viešuosiuose pirkimuose. Panašu, kad sveikatos priežiūros sektoriuje –
kur gana paplitusios paskatos mokėti neoficialius mokesčius už geresnį aptarnavimą – smulki
korupcija yra dažna problema.
Daugiau dėmesio reikia skirti toliau išvardytiems klausimams:
•

dar patikslinti politinių partijų atskaitomybės ir buhalterinės apskaitos taisykles ir
užtikrinti, kad būtų užfiksuoti ir apskaityti visi kiti su partijomis susiję subjektai;
didinti partijų skaidrumą ir stiprinti vidaus bei nepriklausomą auditą ir partijų
finansavimo patikrinimus, atliekamus Valstybės audito tarnybos, taip pat sankcijų
sistemos atgrasymą;

•

stiprinti nepriklausomus ex-ante ir ex-post patikrinimus visame viešųjų pirkimų cikle
ir centriniu, ir vietos lygmeniu; užtikrinti tinkamus patikrinimo mechanizmus, kad
būtų išaiškinti interesų konfliktai ir išplėsta nuostatų dėl interesų konfliktų taikymo
sritis viešuosiuose pirkimuose; Toliau kurti nuoseklios ir veiksmingos prevencijos
priemones susitariančiosiose institucijose, ypatingą dėmesį skiriant vietos lygmeniui.
Tobulinti audito ir viešųjų pirkimų institucijų bendradarbiavimą su teisėsaugos
institucijomis;

•

toliau didinti skaidrumą ir stiprinti renkamų ir skiriamų pareigūnų turto deklaracijų
ir interesų konfliktų nepriklausomo tikrinimo mechanizmus nacionaliniu ir vietos
lygmeniu. Kurti išsamius centrinio, regioninio ir vietos lygmens renkamų pareigūnų
elgesio kodeksus, taip pat apimančius interesų konfliktų aspektus ir užtikrinančius
pakankamas atskaitomybės priemones ir atgrasomąsias sankcijas už galimus šių

82 Žr. Baudžiamojo kodekso 291 skirsnio 1 dalį, kuria kriminalizuojamas mokėjimo pažado priėmimas.
83 Vengrijos atitikties ataskaita, GRECO Eval RC- I (2004) 14E Final, priimta GRECO 22-ajame plenariniame posėdyje
(Strasbūras, 2005 m. kovo 14–18 d.).
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kodeksų pažeidimus. Imtis tvirtesnių veiksmų kovojant su korupcijos rizika, siejama
su klientelizmu ir favoritizmu viešajame administravime. Užtikrinti nuoseklų ir
pakankamai platų teisės aktų dėl prieigos prie informacijos aiškinimą;
•

sukurti išsamią programą, kaip palaipsniui išgyvendinti padėkos mokėjimus,
atsilyginimą ar kitas neoficialių mokėjimų valstybės tarnautojams sveikatos
priežiūros sektoriuje formas.
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