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Éves jelentés az átláthatósági nyilvántartás működéséről
2014

Készítették: az Európai Parlament és az Európai Bizottság
főtitkárai

az Európai Parlament alelnöke, Sylvie Guillaume
és

az Európai Bizottság első alelnöke, Frans Timmermans részére

Az átláthatósági nyilvántartásról szóló, 2011. június 23-án az Európai Parlament és az
Európai Bizottság közös eszközeként létrehozott és ugyanezen felek által módosított
intézményközi megállapodás (27) bekezdése szerint az éves jelentés beszámol az
átláthatósági nyilvántartással kapcsolatos 2014-ben történt eseményekről.

A jelentés

 Ismerteti a nyilvántartással kapcsolatos tevékenységek statisztikáit a 2014 januárja
és decembere közötti időszak vonatkozásában;
 ismerteti a közös átláthatósági nyilvántartással foglalkozó titkárságnak a

nyilvántartás tartalmi minőségének javítása, valamint az eszköz ismertségének
fokozása érdekében végzett tevékenységét;
 vázolja az IIA tárgyévben lezárult felülvizsgálatának eredményeit.
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Az átláthatósági nyilvántartást az Európai Parlament és az Európai Tanács közösen hozták
létre 2011-ben, hogy növeljék az uniós döntéshozatali eljárások átláthatóságát. A
nyilvántartás1 információkat tartalmaz a polgárok számára az uniós szintű érdekképviseletre
törekvő szervezetekről.

I: AZ ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁS2 AKTUÁLIS HELYZETE

Az átláthatósági nyilvántartás hat szakaszt tartalmaz. 2014-ben a legnagyobb szakasz, a
nyilvántartottak közel fele „intézményen belüli lobbista és szakmai szervezet” volt (lásd: 1.
táblázat). A szakaszon belül a legnépesebb alszakasz a kereskedelmi, üzleti és szakmai
szervezeteké volt, amely az intézményen belüli lobbisták és szakmai szervezetek 60%-át
tette ki (lásd: 2. táblázat, II. szakasz). A kereskedelmi, gazdasági és szakmai szervezetek a
nyilvántartottak 30%-át tették ki, és ezzel a nyilvántartás legnépesebb csoportját alkották.

A nyilvántartottak következő legnagyobb csoportja a nem kormányzati szervezeteké volt,
amely az összes nyilvántartott szervezet 25%-át tette ki. A vállalatok és csoportok a
harmadik, a nyilvántartottak közel 15%-ával és a II. szakasz 30%-ával. A szakmai
tanácsadással foglalkozó irodák az I. szakasz 62%-át tették ki, ami az összes nyilvántartott
8%-ának felel meg. A legkevesebben a vegyes jogállású intézmények (VI. szakasz), az
egyházakat és vallási közösségeket képviselő szervezetek (V. szakasz) és az ügyvédi irodák
(I. szakasz) voltak.

1. táblázat: Az érdekképviselők 6 szakaszának megoszlása:

A kereskedelmi, gazdasági és szakmai szervezetek jól reprezentáltak Belgiumban, mivel
több mint 30%-uk arról számolt be, hogy központjuk ebben az országban van. A
nyilvántartottak nagy többsége (90%) uniós székhellyel rendelkezik, 11%-uk német, 10%-
uk francia és 10%-uk egyesült királyságbeli. A nyilvántartottaknak csak 2,5%-a egyesült
államokbeli és alig 2%-uk svájci szervezet.

1 http://ec.europa.eu/transparencyregister
2 A jelentésben szereplő számok a 2014. december 31-i állapotot tükrözik.
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2. táblázat: Alszakaszonkénti lebontás3:

I. szakasz: Szakmai tanácsadással foglalkozó irodák/ügyvédi irodák/független tanácsadók

II. szakasz: Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/szakmai szervezetek

IV. szakasz: Szellemi műhelyek, kutatási és tudományos intézmények

3 A III. és az V. szakasznak nincsenek alszakaszai.
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VI. szakasz: Helyi, regionális és önkormányzati hatóságokat,
egyéb közjogi és vegyes jogállású intézményeket stb. képviselő szervezetek
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3. táblázat: Statisztikai kivonat a 2014. december 31-i állapot szerint

2014. december 31-én 7 352 nyilvántartásba vett szervezet szerepelt a nyilvántartásban az
alábbi (al)kategóriák szerinti megoszlásban

I – Szakmai tanácsadással foglalkozó irodák/ügyvédi irodák/független tanácsadók 933

Szakmai tanácsadással foglalkozó irodák 579

Ügyvédi irodák 89

Független tanácsadók 265

II – Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/szakmai szervezetek 3 605

Vállalatok és vállalatcsoportok 1 043

Kereskedelmi, gazdasági és szakmai szervezetek 2 175

Szakszervezetek 147

Egyéb hasonló szervezetek 240

III – Nem kormányzati szervezetek 1 906

Nem kormányzati szervezetek, platformok, hálózatok és hasonlók 1 906

IV – Szellemi műhelyek, kutatási és tudományos intézmények 537

Szellemi műhelyek és kutatási intézmények 384

Tudományos intézmények 153

V – Egyházakat és vallási közösségeket képviselő szervezetek 42

Egyházakat és vallási közösségeket képviselő szervezetek 42

VI - Helyi, regionális és önkormányzati hatóságokat, egyéb közjogi és vegyes
jogállású intézményeket stb. képviselő szervezetek 329

Helyi, regionális és önkormányzati hatóságok (országos szint alatt) 147

Egyéb közjogi vagy vegyes jogállású intézmények stb. 182

1. 2014-es trendek

2014-ben 2 119 új szervezetet vettek nyilvántartásba4, közel kétszer annyit, mint 2013-ban. Az
újonnan nyilvántartásba vettek közül 335 szervezetet az I. szakaszban, 894-et a II. szakaszban,
574-et a III. szakaszban, 171-et a IV. szakaszban, 11-et az V. szakaszban és 114-et a VI.
szakaszban vettek nyilvántartásba.

4. táblázat: A jelenleg aktív nyilvántartottak nyilvántartásba vételének éve

Nyilvántartásba
vétel éve

Még aktív nyilvántartottak
száma

2014 2 119
2013 1 112
2012 1 174
2011 1 168

4 2015. február 23-i állapot szerint; csak a már nyilvántartásba vett szervezeteket számolva.
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2014 során havonta átlagosan 170 szervezetet vettek nyilvántartásba.

5. táblázat: Nyilvántartásba vételek 2014-ben:

A nyilvántartottak száma 2014 elején és végén nőtt a legnagyobb mértékben, az összes
nyilvántartásba vétel harmada az első negyedévben, másik harmada pedig az utolsó
negyedévben történt. Ez annak a két időszaknak felel meg, amikor az átláthatósági
nyilvántartás jelentős nyilvánosságot kapott a sajtóban: az év elején, a felülvizsgálati eljárásnak
köszönhetően (lásd a jelentés III. részét) és az év végén, amikor a Bizottság elindította az új
átláthatósági kezdeményezést.

A havonkénti nyilvántartásba vételek átlagos száma decemberben megkétszereződött, amikor
is a Bizottság két új döntése hatályba lépett, előírva a biztosok, kabinetjük tagjai és a
főigazgatók szervezetekkel és független tanácsadókkal való találkozóival kapcsolatos
információk közzétételét5. Elvileg ilyen találkozókra csak az átláthatósági nyilvántartásban
szereplő szervezetekkel és független szakértőkkel kerülhet sor6.

A nyilvántartásba vétel előfeltétel azon szervezetek és önálló szakértők számára, akiknek
képviselői könnyített belépést szeretnének az EP épületeibe. Az akkreditációt évente meg kell
újítani: 2014-ben a Parlament 5 480 belépési engedélyt adott ki személyeknek, akik közel
2 000 nyilvántartásba vett szervezetet képviseltek (új kérelem vagy megújítás).

Az átláthatósági nyilvántartást 2014-ben havonta átlagosan 25 000 egyéni látogató kereste fel
(egy napon belül a honlapot felkereső különböző ügyfelek), és 40 000 látogatás történt (az
azonosított ügyfelek által összesen felkeresett oldalak száma). Az átláthatósági nyilvántartás
látogatásainak közel 30%-a az europa honlapon keresztül történt, mintegy 15%-a pedig
keresőmotorok révén.

5 http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9051_en.pdf;
http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9048_en.pdf
6 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2014/EN/3-2014-9004-EN-F1-1.Pdf, p. 9



8

2. Trendek 2011 óta

A nyilvántartásba vételek száma 2011-ben és 2012 elején, az átláthatósági nyilvántartás
létrehozásakor nőtt a legnagyobb mértékben. A növekedés 2013-ban 10% körül stabilizálódott,
majd ismét növekedésnek indult. 2014-ben a nyilvántartásba vett szervezetek száma több mint
negyedével nőtt. A növekedés ágazatok szerinti megoszlása tekintetében, a II. szakasz mutatta
a legnagyobb növekedést 2011 óta, hiszen több mint háromszorosára nőtt mérete.  A legkisebb
növekedést az V. és a VI. szakasz mutatta, amelyek mérete a kezdetek óta nagyjából
változatlan.

6. táblázat: Nyilvántartásba vételek 2011–2014:

II: A közös átláthatósági nyilvántartás titkárságának tevékenysége 2014-ben

A közös átláthatósági nyilvántartás titkársága (JTRS) az Európai Parlament és a Bizottság
Főtitkárságainak tisztviselőiből áll, és munkáját a Bizottság Főtitkársága Átláthatósági
Osztályának vezetője koordinálja. A JTRS hetente ülésezik, és az üléseken 2012 júniusa óta a
Tanács Titkársága is részt vesz megfigyelőként. A JTRS öt, a nyilvántartáshoz kapcsolódó
feladatokat ellátó alkalmazottból (három az EP-től és kettő az EB-től) és a nyilvántartás
közvetlen felhasználóival közvetlen kapcsolatot biztosító egy-egy helpdeskből áll7 . Az
intézményközi megállapodás 7. szakasza számos feladatot bíz a JTRS-re a rendszer
végrehajtása érdekében, például az érintetteknek való iránymutatást, az átláthatósági
nyilatkozat tartalmának minőségellenőrzését és tájékoztatási tevékenységeket.
1. Ellenőrzés és végrehajtás

2014-ben a JTRS 900 minőségi ellenőrzést végzett, hetente átlagosan 15-öt, melyek fele
alapvető ellenőrzéseket jelentett (annak megállapítására, hogy a nyilvántartásba vett szervezet
az átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás hatálya alá tartozik-e vagy
sem). A minőségi ellenőrzések során ellenőrzik a nyilvántartásba vettek által szolgáltatott
adatokat annak biztosítására, hogy azok megfeleljenek az intézményközi megállapodás II.
mellékletének.

7 A kapcsolatok az alábbi honlapon szerepelnek:
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/contact/contact.do?locale=en
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2014-ben 212 nyilvántartásba vett szervezetet töröltek a nyilvántartásból, mert oda nem illő,
pontatlan vagy hiányos adatokat közöltek, azokat nem frissítették megfelelően vagy nem
voltak nyilvántartásba vehetők.

7. táblázat: A minőségellenőrzések áttekintése:

Ellenőrzés
időpontja

Ellenőrzések száma Értesítések Törlés a nyilvántartásból

2014. január 1. óta 900 61 212

Bár az ellenőrzések túlnyomó többsége véletlenszerű volt, néhányra a JTRS-hez beérkezett,
hibás adatokra figyelmeztető nyomon követési jelzések nyomán került sor. Az intézményen
belüli vagy kívüli forrásokból származó figyelmeztetések száma a minőségi ellenőrzések
összes számán belül szerepel (lásd a táblázatot).

Az ellenőrzési folyamat harmadik elemeként a JTRS hivatalos „panaszokkal” foglalkozik,
amelyek a magatartási kódex komolyabb megsértéséről szólnak az átláthatósági
nyilvántartásban regisztráltak részéről. 2014-ben tíz panaszt nyújtottak be, melyek közül csak 7
volt elfogadható; ez jóval kevesebb a 2013-ban benyújtott panaszok számánál (17). A 2014-
ben elfogadott panaszok a magatartási kódex b) „indokolatlan nyomásgyakorlás”, c)
„félrevezetés” és d) „helyes információk” záradékainak lehetséges megsértéseiről szóltak. A
JTRS vizsgálata és az érintett nyilvántartásba vettekkel való kapcsolatfelvételt követően egy
módosítást és négy törlés történt (három független panasz érkezett be egyazon nyilvántartottal
kapcsolatban, ami egyetlen törléshez vezetett). E törlések mind nyilvántartásba vételre nem
jogosult szervezeteket érintettek (lásd: az IIA (9) bekezdése).

2. Iránymutatás és tájékoztatás

A JTRS feladatai közé képzési és tájékoztatási célú kommunikációs feladatok is tartoznak a
nyilvántartás megismertetése és használatának ösztönzése érdekében. 2014-ben a titkárság 17
előadást tartott külső szervezeteknek, köztük három diákcsoportnak, illetve eseményeken,
többek között az OECD 2014. márciusi, lobbizással foglalkozó tanácskozásán. A JTRS
iránymutatást biztosít a nyilvántartottaknak is a nyilvántartási előírások vonatkozásában. Belső
előadásokat is tartottak az intézmények alkalmazottai számára az eszköz megismertetése
érdekében.

III: AZ ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSRÓL SZÓLÓ INTÉZMÉNYKÖZI

MEGÁLLAPODÁS FELÜLVIZSGÁLATA

Az intézményközi megállapodás (30) bekezdése értelmében a nyilvántartást legfeljebb két
évvel az átláthatósági nyilvántartás elindulását követően felülvizsgálják. Ennek érdekében
2014-ben a Parlament és a Bizottság létrehozott egy magas szintű intézményközi
munkacsoportot az intézményközi megállapodás értékelésére és a módosításával kapcsolatos
ajánlások megfogalmazására. A munkacsoport társelnökei a Parlament és a Bizottság témában
illetékes alelnökei voltak, tagjai pedig a Parlament valamennyi képviselőcsoportjában dolgozó
képviselők, köztük az EP Alkotmányügyi Bizottságának előadója voltak.

1. A 2014-es felülvizsgálati eljárás

A magas szintű munkacsoport ajánlásait követve, az AFCO bizottság elfogadott egy
jelentéstervezetet „az átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás
módosításáról”8, melyet a plenáris ülés 2014. április 15-i határozatával 646 támogató és 7

8 Lásd az eljárási aktát:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2010(ACI)
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ellenszavazattal, 14 tartózkodás mellett fogadott el. A módosított intézményközi megállapodást
az Európai Parlament és a Bizottság aláírta, és azt az EU hivatalos lapjában 2014
szeptemberében tették közzé9. Az új IIA 2015. január 1-jén lépett hatályba.

A felülvizsgálati eljárást a) a működés első évét (2012) követő nyilvános konzultáció, b) a
JTRS két éves jelentése (2012 és 2013), c) az érdekeltek európai szintű találkozói (három
politikai szintű találkozó 2013-ban és két technikai szintű találkozó) és e) más állami
szabályozókkal való összehasonlítások alapján (az OECD keretében) végezték el. Az Európai
Parlament és a Bizottság felkérte a Tanácsot a felülvizsgálati folyamat megfigyelésére.

Főbb változások a felülvizsgálat nyomán:

 Valamennyi nyilvántartottnak nyilatkoznia kell vonatkozó tevékenységei becsült
költségeiről (korábban ez csak a II. szakaszra vonatkozott);

 a vonatkozó tevékenységekkel kapcsolatos emberi erőforrásokat teljes munkaidő-
ekvivalens arányában kell lebontani (korábban csak az alkalmazottak számát kérték);

 a nyilvántartottaknak nyilatkozniuk kell az uniós szakértői csoportokban, az EP közös
munkacsoportjaiban és más hasonló szervezetekben való részvételükről;

 az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá tartozó meghatározásokat (szakaszok,
tevékenységek és kiadások) tovább pontosították;

 egyszerűsítették a figyelmeztetésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárásokat, hogy
hatékonyabban lehessen ellenőrizni a feltehetően rossz vagy félrevezető adatokat;

 új nyilvántartásba vételi ösztönzők.

Az átláthatósági nyilvántartásnak modernebb dizájnt és jobb struktúrát alakítottak ki, amely
2015 januárja óta működik, összhangban az új szabályokkal. A módosítások fő céljai az
alábbiak voltak: egyértelmű nyilvántartásba vételi eljárás, átfogó iránymutatásokkal; gyorsabb
keresési eszköz; jobb helpdesk-szolgáltatások és hasznos linkek. Az új nyilvántartás az EU
valamennyi hivatalos nyelvén elérhető. A módosított intézményközi megállapodással
összhangban álló új iránymutatásokat az EU valamennyi hivatalos nyelvére lefordították.

9 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.277.01.0011.01.ENG


