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Éves jelentés az átláthatósági nyilvántartás működéséről
2017

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság
Főtitkárságainak előterjesztése

Címzett:

Sylvie Guillaume, az Európai Parlament alelnöke
valamint

Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke

Amint arról az átláthatósági nyilvántartásról szóló, 2014. április 16-án aláírt,
felülvizsgált intézményközi megállapodás 28. cikke rendelkezik (az Európai Parlament és
az Európai Bizottság közös eszközeként), ez az éves jelentés ismerteti az európai
átláthatósági nyilvántartás 2017. évi működését.

Ez a jelentés 2017. januártól decemberig mutatja be az átláthatósági nyilvántartás
működésére vonatkozó statisztikákat, és ismerteti az átláthatósági nyilvántartás közös
titkársága által végzett tevékenységeket, különös tekintettel az adatok optimális
minőségének biztosítására, a magatartási kódex betartásának nyomon követésére és az
eszköz ismertségének növelésére.
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I. BEVEZETÉS

Az átláthatósági nyilvántartást az Európai Parlament és az Európai Bizottság közös
programjaként hozták létre 2011-ben egy intézményközi megállapodás révén. A
nyilvántartás a legfontosabb eszközök egyike az említett két intézmény átláthatósági
kötelezettségvállalásainak végrehajtása tekintetében. Az átláthatósági nyilvántartás
valamennyi olyan érdekcsoportra és független tanácsadóra vonatkozik, amely/aki azzal
a céllal tevékenykedik, hogy befolyásolja az uniós intézmények jogszabályalkotási és
szakpolitikai végrehajtási eljárásait. Az átláthatósági nyilvántartás, amely rávilágít arra,
hogy ki, milyen érdeket és milyen szintű erőforrásokkal próbál érvényesíteni, lehetővé
teszi a fokozott nyilvános ellenőrzést, a polgárok, a média és más érdekeltek számára
pedig az érintett érdekcsoportok tevékenységének és potenciális befolyásának nyomon
követését. Az átláthatósági nyilvántartás több mint 11 000 szervezetet tartalmaz,
amelyek mind elfogadtak egy közös magatartási kódexet1.

II. AZ ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁS JELENLEGI ÁLLAPOTA2

1. Statisztika

Az átláthatósági nyilvántartás hat nyilvántartási kategóriából áll.

Továbbra is a „Belső lobbisták3 és kereskedelmi/üzleti/szakmai szövetségek” (II.
kategória) a legnagyobb kategória az összes nyilvántartásba vett szervezet közel
felével (lásd az 1. kördiagramot). E kategórián belül a „Kereskedelmi és gazdasági
szervezetek” alkategória az összes belső lobbista és kereskedelmi/üzleti/szakmai
szövetség csaknem 42 %-át, a „Vállalatok és vállalatcsoportok” alkategória pedig több
mint 37 %-át tette ki (lásd II. kategória – 2. kördiagram).

Még mindig a „Nem kormányzati szervezetek” (III. kategória) volt a 2017-ben
nyilvántartásba vett szervezetek második leggyakoribb típusa, amely az összes ilyen
szervezet több mint egynegyedét tette ki.

Ezután a „Szakmai tanácsadással foglalkozó irodák/ügyvédi irodák/független
tanácsadók” (I. kategória) következett az összes regisztrált több mint 11 %-ával.

A regisztráltak kisebb csoportjai a következők: „Szellemi műhelyek, kutatási és
tudományos intézmények” (IV. kategória), amelyet a „Helyi, regionális és
önkormányzati közigazgatási, egyéb közjogi és vegyes jogállású intézményeket stb.
képviselő szervezetek” (VI. kategória), valamint az „Egyházakat és vallási
közösségeket képviselő szervezetek” (V. kategória) követnek.

1 Csak a 2017. december 31-éig regisztrált és ekkor aktív szervezeteket ideértve.
2 Az ebben a jelentésben bemutatott adatok a 2017. december 31-i állapotot tükrözik.
3 Ez a fogalom a szervezeten belül alkalmazott személyekre utal, szemben például az olyan külső szakértők
szerződtetésével, akik „kívülről” képviselik a szervezetet.
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1. kördiagram: Az érdekképviseletek megoszlása

2. kördiagram: Alkategóriák szerinti bontás4

I. kategória: Szakmai tanácsadással foglalkozó irodák/ügyvédi irodák/független

tanácsadók

4 A III. és az V. kategóriában nincsenek alkategóriák, ezért azok nem szerepelnek a bontásban.
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II. kategória: Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/gazdasági/szakmai

szervezetek

IV. kategória: Szellemi műhelyek, kutatási és tudományos intézmények
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VI. kategória: Helyi, regionális és önkormányzati közigazgatási, egyéb közjogi és vegyes

jogállású intézményeket stb. képviselő szervezetek
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3. táblázat: A regisztráltak megoszlása

2017. december 31-én 11 612 regisztrált szerepelt az átláthatósági
nyilvántartásban a következő (al)kategóriák szerinti bontásban:

I. – Szakmai tanácsadással foglalkozó irodák/ügyvédi irodák/független
tanácsadók 1 327

Szakmai tanácsadással foglalkozó irodák 768

Ügyvédi irodák 142

Független tanácsadók 417

II. – Intézményen belüli lobbisták és
szakszervezetek/gazdasági/szakmai szervezetek 5 747

Vállalatok és vállalatcsoportok 2 154

Kereskedelmi és gazdasági szervezetek 2 396

Szakszervezetek és szakmai szervezetek 863

Egyéb szervezetek 334

III. – Nem kormányzati szervezetek 3 047

Nem kormányzati szervezetek, platformok, hálózatok és hasonlók 3 047

IV. – Szellemi műhelyek, kutatási és tudományos intézmények 892

Szellemi műhelyek és kutatási intézmények 574

Tudományos intézmények 318

V. – Egyházakat és vallási közösségeket képviselő szervezetek 51

Egyházakat és vallási közösségeket képviselő szervezetek 51

VI. – Helyi, regionális és önkormányzati hatóságokat, egyéb közjogi és
vegyes jogállású intézményeket stb. képviselő szervezetek 548

Regionális szerveződések 117

Országos szint alatti közigazgatási szervek 97

Regionális vagy egyéb országos szint alatti közigazgatási szervek
transznacionális szövetségei és hálózatai

77

Egyéb, jogszabály által a közérdek szolgálata céljából létrehozott közjogi
vagy vegyes jogállású szervezetek

257
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2017-ben 2 430 új regisztráció történt az átláthatósági nyilvántartásba (csak a 2017-ben
nyilvántartásba vett és 2017. december 31-én még aktív szervezeteket ideértve5).
Havonta átlagosan 202 új regisztrációra került sor.

Az új regisztrációk kategóriák szerinti megoszlása a következő volt:

 344 szervezet az I. kategóriában;
 1 041 szervezet a II. kategóriában;
 675 szervezet a III. kategóriában;
 239 szervezet a IV. kategóriában;
 6 szervezet az V. kategóriában, és
 125 szervezet a VI. kategóriában.

Megjegyzés:

A 2011 óta készült éves statisztikákat lásd az átláthatósági nyilvántartás honlapjának
statisztikai adatokra vonatkozó oldalán6:

4. táblázat: Új regisztrálások évente

A regisztráltak teljes száma a 2016. évi 10 911-ről 2017-ben 11 612-re emelkedett, ami
több mint 6 %-os növekedést jelent (5. táblázat).

5 Az aktív státusz megszűnésének lehetséges okai többek között: önkéntes visszavonás, az átláthatósági nyilvántartás
közös titkársága általi törlés jogosulatlanság miatt/minőség-ellenőrzés után stb.
6 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepareView&locale=hu#hu
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5. táblázat: A regisztráltak teljes száma évenként

Az EU-ban székhellyel rendelkező regisztráltak az összes regisztrált megközelítőleg
77 %-át teszik ki. Az első tíz ország listáján (6. táblázat) két EU-n kívüli ország (az
Egyesült Államok és Svájc) szerepel. Az EU valamennyi tagállamának szervezetei
képviseltetik magukat az átláthatósági nyilvántartásban, és az összes regisztrált fele úgy
nyilatkozott, hogy központi irodájuk a következő négy ország egyikében található:
Belgium, Németország, az Egyesült Királyság és Franciaország. Az összes regisztrált
legfeljebb 30 %-a rendelkezik irodával Belgiumban; mintegy 18 %-uknak pedig ez a
központi irodájuk.

6. táblázat: A regisztráltak megoszlása országonként – az első 10 ország7

7 Ez a statisztika a regisztrált központi irodájának a regisztráció során megadott helyszínén alapul. Egyes regisztráltak a
központi irodán kívül külön uniós irodával is rendelkezhetnek Belgiumban.
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2. A regisztrálás ösztönzői

2016-től eltérően 2017-ben sem az Európai Parlament, sem az Európai Bizottság nem
vezetett be ösztönzőket a regisztrálásra – ez indokolhatja, hogy az új regisztrálások
száma miért esett vissza a 2015. évi szintre (4. táblázat).

A regisztrálás előfeltételnek számít azon szervezetek és önfoglalkoztató személyek
számára, amelyeknek/akiknek a képviselőit felkérték, hogy szólaljanak fel az Európai
Parlament bizottsági meghallgatásain, illetve, akik a Parlament helyiségeibe való
könnyített belépést igényelnek. Az Európai Parlament épületeibe történő akkreditáció
legfeljebb 12 hónapra biztosítható. 2017-ben az Európai Parlament megközelítőleg 8 000
belépési engedélyt adott ki olyan egyének számára, akik az átláthatósági nyilvántartásban
szereplő körülbelül 2 500 szervezetet képviseltek (akár új kérés, akár megújítás
formájában). Ez némi növekedést jelent 2016-hoz képest. 2017 óta az Európai Parlament
már nem engedélyezi, hogy a felfüggesztett szervezetek hosszú távú belépőkártyával
rendelkező képviselői a felfüggesztés időtartama alatt használják belépőkártyájukat. Az
érintettek belépési jogukat csak a szervezet felfüggesztésének megszüntetését követően
kapják vissza.

Az Európai Bizottság továbbra is betartatta a szakértői csoportok tagjai tekintetében az
érdekképviselőkre alkalmazandó, 2016-ban bevezetett szabályokat, valamint a 2014. évi
„regisztráció nélkül nincs találkozó” szabályt a biztosokkal, a kabinettagokkal vagy
főigazgatókkal való találkozók esetében8.

A két intézmény által felajánlott regisztrációs ösztönzők teljes listája megtalálható az
átláthatósági nyilvántartás honlapján9.

3. Az átláthatósági nyilvántartás honlapjának látogatottsága

2017-ben az átláthatósági nyilvántartás honlapját10 körülbelül 360 000 látogató11 kereste
fel (havi 30 000 látogatás). A legtöbben Belgiumból (35 %), Németországból (12 %) és
az Egyesült Királyságból (8 %) látogattak el a honlapra. A látogatások mintegy 67 %-a
közvetlenül történt, míg a látogatók 14 %-a keresőprogramokon keresztül érte el a
honlapot. A nyelvi preferenciákat illetően a honlap angol nyelvű változata generálta a
látogatások közel 56 %-át, míg a francia változat látogatottsága 14 %-ot, a német
változaté pedig 10 %-ot tett ki.

III. AZ ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁS KÖZÖS TITKÁRSÁGÁNAK

TEVÉKENYSÉGE

8 A Bizottság 2014/838/EU, Euratom határozata (2014. november 25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a
szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről szóló tájékoztatás közzétételéről – C
(2014) 9048 és a Bizottság 2014/839/EU, Euratom határozata (2014. november 25.) a Bizottság tagjai,
valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről szóló tájékoztatás
közzétételéről – C(2014) 9051
9

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=WHOS_IS_EXPECTED_T
O_REGISTER&locale=hu#hu
10 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public
11 „Látogatás” alatt a honlapot első ízben felkereső látogató értendő. Ha ugyanaz a látogató a legutolsó
oldalmegtekintés után több mint 30 perccel látogat el egy oldalra, ezt új látogatásként veszik nyilvántartásba.
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Az átláthatósági nyilvántartás közös titkársága (a továbbiakban: a nyilvántartás
titkársága) az Európai Parlament és az Európai Bizottság tisztviselőiből áll. A titkárság
tevékenységében összesen 11 tisztviselő vesz részt teljes munkaidőben vagy
részmunkaidőben: 5 az Európai Parlamentnél és 6 az Európai Bizottságnál. Az
átláthatósági nyilvántartással kapcsolatos feladatok tekintetében munkájuk körülbelül 6
teljes munkaidős egyenértéknek felel meg.

A nyilvántartás titkársága felelős az átláthatósági nyilvántartás napi irányításáért;
ügyfélszolgálati szolgáltatásokat nyújt, a regisztrációra vonatkozó iránymutatásokat ad
ki, adatminőség ellenőrzéseket végez, kezeli a beérkező figyelmeztető jelzéseket és
panaszokat, koordinálja a rendszer informatikai fejlesztését és karbantartását, valamint
figyelemfelhívó és egyéb kommunikációs tevékenységeket végez a rendszer
népszerűsítése érdekében. A nyilvántartás titkárságának munkáját az Európai Bizottság
Főtitkársága Átláthatósági Osztályának vezetője koordinálja. Az EU Tanácsa 2017-ben
megfigyelőként részt vett a nyilvántartás titkárságának ülésein.

1. Az átláthatósági nyilvántartásban szereplő adatok figyelemmel kísérése

A nyilvántartás titkárságának egyik fő feladata az, hogy az egyes új regisztrálások
támogathatóságának és minőségének ellenőrzése révén nyomon kövesse az
átláthatósági nyilvántartásban szereplő adatok általános minőségét. Emellett a
nyilvántartás titkársága hivatott biztosítani a harmadik felektől kapott figyelmeztető
jelzések és panaszok megfelelő nyomon követését is.

A nyilvántartás titkársága koordinálja az átláthatósági nyilvántartás alapjául szolgáló
rendszer fejlesztését szolgáló innovatív informatikai megoldások kidolgozását. 2017
májusában bevezették az eszköz frissített változatát, amely immár lehetővé teszi a
regisztrációkban található esetleges adatminőségi problémák automatikus észlelését
és megjelölését. Könnyebbé vált a regisztráció és az adatok frissítése azáltal, hogy a
felhasználók további útmutatást kapnak a potenciálisan következetlen adatokra és a
gyakran elkövetett hibákra vonatkozóan, illetve azoknak a helyeknek a kiemelése
révén, ahol indoklás szükséges. A cél az, hogy a regisztrálóknak pontosabb leírás álljon
rendelkezésükre azokról az uniós közügyekkel kapcsolatos tevékenységekről,
amelyeket az uniós intézményekkel szemben végeznek, beleértve a vonatkozó
pénzügyi elemeket is.

Az optimálistól elmaradó adatminőséget mutató új regisztrációk (2017-ben 193 eset)
most első ízben előzetes jóváhagyás tárgyát képezték a nyilvántartás titkársága
részéről, az átláthatósági nyilvántartásban való közzétételük előtt. Az adatminőség
szigorúbb ellenőrzése kézzelfogható eredményeket hozott. Míg az optimálistól
elmaradó adatokat tartalmazó regisztrációk száma 2017 májusában körülbelül 9 %
körül volt, az év végére ez az arány körülbelül 5 %-ra csökkent.

2017. december óta az átláthatósági nyilvántartás automatikusan tájékoztatást ad
azokról a bizottsági szakértő csoportokról12, amelyekhez a regisztráltakat
hozzárendelték, a bizottsági szakértői csoportok és más hasonló szervezetek
nyilvántartásából13 származó adatok szerint. Ez az új funkció növeli az adatok

12 Ez alatt azok a személyek értendők, akiket egy adott szakpolitikai területen az érdekelt felek közös érdekének
képviseletére jelöltek ki, és akik nem egy bizonyos érdekelt felet képviselnek, hanem a különböző érdekelt szervezetek
(„B típusú tagok”) és a tágabb értelemben vett szervezetek – köztük a vállalkozások, szövetségek, nem kormányzati
szervezetek, szakszervezetek, egyetemek, kutatóintézetek, ügyvédi irodák és tanácsadó cégek – („C típusú tagok”) által
osztott közös politikai megközelítést, a 2016. május 30-i C (2016) 3301 bizottsági határozatban foglaltak szerint.
13 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=HU
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átláthatóságát és megbízhatóságát, és csökkenti a nyilvántartásba vett szervezetek
adminisztratív terheit.

„Helpdesk” szolgáltatás

A regisztrálók segítése érdekében a nyilvántartás titkársága „helpdesk” szolgáltatást
nyújt. A nyilvántartás titkársága 2017-ben 1 022 egyéni kérdésre válaszolt, melyeket a
többnyelvű „Kapcsolatfelvétel” online űrlapon nyújtottak be. Ezek közül 610 vizsgálat
vonatkozott meglévő regisztrációra, míg 150 új nyilvántartásba vételt érintett; 262
üzenet más ügyekhez kapcsolódott. Emellett a nyilvántartás titkársága a hét bizonyos
óráiban telefonon is hívható az ilyen ügyekben.

1.1 Minőség-ellenőrzés

„Minőség-ellenőrzés”: a nyilvántartás titkársága által az intézményközi megállapodás
II. melléklete alapján végzett ellenőrzések sorozata, amelyek célja a regisztrálók által
benyújtott adatok minőségének és pontosságának biztosítása a ténybeli tévedések
elkerülése és az arra nem jogosultak regisztrálásának megakadályozása érdekében. A
megállapodás II. mellékletében meghatározott követelmények be nem tartása esetén a
nyilvántartás titkársága párbeszédet kezd a regisztrálókkal a lehetséges megoldások
megtalálása érdekében.

2017-ben a nyilvántartás titkársága 3 624 minőség-ellenőrzést végzett. Az elvégzett
minőség-ellenőrzések során a regisztrációk 53 %-a minősült kielégítőnek (1 921), a
többi szervezettel pedig felvették a kapcsolatot a bejegyzésekben szereplő adatok
megfelelőségével vagy következetlenségeivel kapcsolatban. A megkeresett 1 703
szervezet közül 715 szervezetet töröltek az átláthatósági nyilvántartásból az alábbi
okok egyike miatt: következetlen, helytelen vagy hiányos adatok, a frissítés
elmulasztása, kettős regisztráció és jogosulatlanság. A fennmaradó 988 szervezet közül
765 szervezet a nyilvántartás titkárságától kapott útmutatás alapján kielégítő módon
frissítette regisztrációját, míg 223 minőség-ellenőrzés 2017. december 31-én még
folyamatban volt.

1.2. Figyelmeztető jelzések

„Figyelmeztető jelzés”: olyan mechanizmus, amely lehetőséget nyújt arra, hogy
harmadik felek tájékoztassák a nyilvántartás titkárságát egy vagy több olyan
regisztrációról, amely ténybeli tévedéseket vagy jogosulatlanságot tartalmazhat. 2017-
ben a nyilvántartás titkársága 20 egyedi figyelmeztető jelzést kapott (ebből nyolc
eredetileg panaszként érkezett, majd azokat a későbbiekben átminősítették
„figyelmeztető jelzéssé”). Ezek a figyelmeztető jelzések összesen 24 szervezetet
érintettek, mivel némelyik egynél több szervezetre vonatkozott.

Amennyiben a nyilvántartás titkársága a magatartási kódex esetleges megsértésével
kapcsolatos olyan értesítést kap, amely kizárólag a magatartási kódex d) pontja14 alá
tartozik , az ilyen értesítést „figyelmeztető jelzésként” kezelik, amennyiben az a
regisztráltak adataiban szereplő lehetséges ténybeli hibákkal kapcsolatos.

1.3. Panaszok

14 Az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexének d) pontja: [az érdekképviseletek] legjobb tudásuk
szerint biztosítják, hogy a nyilvántartásba vételkor és azt követően megadott, a nyilvántartás hatálya alá tartozó
tevékenységeik körébe tartozó információk teljes körűek, naprakészek és valósak legyenek; elfogadják, hogy a
szolgáltatott adatok felülvizsgálat tárgyát képezhetik, és vállalják, hogy a kiegészítő információkra, illetve az
információk naprakésszé tételére vonatkozó adminisztratív kéréseket teljesítik.
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„Panasz”: a magatartási kódexben lefektetett bármely kötelezettségnek a regisztrált
általi állítólagos megsértésére vonatkozó bejelentés, kivéve a ténybeli tévedésekkel
kapcsolatos állításokat, amelyeket „figyelmeztető jelzésként” kezelnek (lásd a fenti 1.2.
pontot).

2017-ben a nyilvántartás titkársága 21 panaszt kapott, amelyek közül hármat
„panasznak” fogadott el, nyolcat pedig átminősített „figyelmeztető jelzésnek”. Tíz
panasz elfogadhatatlannak bizonyult, vagy azért, mert az átláthatósági nyilvántartásról
szóló intézményközi megállapodás hatályán kívül eső kérdéseket érintettek, vagy mert
nem szolgáltattak elegendő információt a panasz alátámasztására.

A három elfogadott panasz a magatartási kódex egy vagy több alábbi rendelkezésének
állítólagos megsértését jelezte:

 b) pont: „nem szereznek információt és nem lépnek fel valamely döntés
meghozatala érdekében tisztességtelen úton vagy indokolatlan
nyomásgyakorlás vagy nem helyénvaló magatartás révén, és erre nem is tesznek
kísérletet”,

 c) pont: „harmadik felekkel való kapcsolataikban nem állítják, hogy bármilyen
hivatalos viszonyban lennének az Unióval vagy annak bármely intézményével,
nem állítanak hamis információkat a nyilvántartásba vétel hatásáról,
amelyekkel félrevezetnék a harmadik feleket vagy az Unió tisztviselőit és egyéb
alkalmazottait, és kifejezett engedély nélkül nem használják az uniós
intézmények emblémáit”, valamint

 m) pont: „szigorúan betartják az Európai Parlament vonatkozó eljárási
szabályzatát”.

A nyilvántartás titkársága által végzett vizsgálat és az érintett regisztráltakkal való
kapcsolatfelvétel után a három elfogadható panasz egyikét lezárták, miután az érintett
regisztrált frissített adatokat nyújtott be, míg két bejegyzést jogosulatlanság miatt
töröltek az átláthatósági nyilvántartásból. A nyilvántartás titkársága 2017 végén
további saját kezdeményezésű vizsgálatot indított egy regisztrálttal szemben,
állítólagos helytelen magatartás miatt.

2. Iránymutatás és figyelemfelhívás

A nyilvántartás titkársága rendszeresen végez belső képzéseket és külső
kommunikációs tevékenységeket, amelyek célja az átláthatósági nyilvántartás
ismertségének fokozása és használatának előmozdítása.

 Az Európai Parlament nyolc belső képzést és tájékoztató rendezvényt szervezett
tagjai és asszisztenseik, valamint a személyzet számára.

 Az Európai Bizottság „A lobbistákkal való megfelelő és hatékony bánásmód”
címmel öt egész napos képzést tartott a személyzet számára. A kabinetek
számára és a Főtitkárságon belül hét képzésre került sor az etika, az átláthatóság
és a lobbistákkal való kapcsolattartás témakörében.

Emellett az év során a két intézmény körülbelül 30 előadást tartott az érdekelt feleknek
és a látogatócsoportoknak.

Tudományos körökben továbbra is nagy érdeklődés mutatkozik az átláthatósági
nyilvántartás és lobbitevékenységek uniós szintű szabályozása iránt. A nyilvántartás
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titkársága ezenfelül tájékoztatást nyújtott az e témákról tudományos munkákat készítő
egyetemi hallgatók és kutatók számára is.

3. A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja és az átláthatósági

nyilvántartás

A 2017-es év jelentős javulást eredményezett az átláthatósági nyilvántartásra
vonatkozó nyílt adatok hozzáférhetősége terén. A korábbi adatsorokat15 közzétették a
nyílt hozzáférésű adatok uniós portálján; ezek közé tartozik a nyilvántartásba vett
szervezetek teljes listája az adataikkal együtt, valamint az Európai Parlament épületeibe
való belépésre jogosult személyek teljes listája 2015. januárig visszamenőleg. A
weboldal körülbelül 15 000 megtekintést és 5 000 letöltést eredményezett, ami azt
jelenti, hogy a nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálján a hetedik
leggyakrabban megtekintett és hatodik legtöbb letöltést számláló oldal volt. Emellett
interaktív adatvizualizációs eszközöket16 is létrehoztak, amelyek révén az átláthatósági
nyilvántartás adatai különböző módokon jeleníthetők meg.

IV. KÖVETKEZTETÉS

2017-ben tovább nőtt a regisztrációk száma, jóllehet a növekedés 2016-hoz képest
kevésbé volt hangsúlyos – az év folyamán 2 430 új szervezet csatlakozott a
nyilvántartáshoz. Az átláthatósági nyilvántartás ma a világ egyik legnagyobb ilyen
rendszere. Az érdekképviseleti adatbázis ismertsége és fontossága folyamatosan nő
Brüsszelben és azon kívül.

Az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexének őreként a nyilvántartás titkársága
gondoskodott arról, hogy az egyre növekvő számú beérkezett figyelmeztető jelzést és
panaszt megfelelő adminisztratív nyomon követés kísérje. 2017-ben további
kulcsfontosságú prioritás volt az átláthatósági nyilvántartás általános adatminőségének
javítása. Az adatminőség elősegítése érdekében jelentős erőfeszítések történtek egy
innovatív informatikai megoldás kidolgozására és végrehajtására annak érdekében, hogy
az új és a meglévő regisztráltak számára megkönnyítsék a regisztráció/frissítés
folyamatát, elsősorban azért, hogy segítsék a leggyakrabban elkövetett hibák
kiküszöbölését. Ennek az automatikus mechanizmusnak az alkalmazása révén a nyomon
követés és ellenőrzés is erősödött a nyilvántartás titkársága részéről. Az első jelek arra
utalnak, hogy egyre javul az átláthatósági nyilvántartás általános adatminősége, ami
nagyrészt ezen eszköz bevezetésének köszönhető.

A szélesebb politikai képet vizsgálva 2017-ben számos említésre méltó fejlemény történt.
Az Európai Parlament 2017. május 10-én nyilvános munkaértekezletet szervezett „Az
EU átláthatósági nyilvántartása – Lobbitevékenység, Parlament és a közvélemény
bizalma” („EU Transparency Register – Lobbying, Parliament & Public Trust”)17

címmel. A kötelező átláthatósági nyilvántartásról szóló új intézményközi megállapodásra
irányuló bizottsági javaslattal18 összefüggésben az Európai Parlament 2017. június 15-
én19, a Tanács pedig 2017. december 6-án20 fogadta el tárgyalási megbízatását. 2017.

15 https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/transparency-register
16 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/
17 Https://epthinktank.eu/2017/05/30/lobbying-parliament-public-trust-eu-transparency-register-workshop-of-10-may-
2017/
18 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-627-EN-F1-1.PDF
19 http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170622RES78125/20170622RES78125.pdf
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szeptember 6-án és december 12-én – az Európai Unió Tanácsának észt elnöksége alatt –
két intézményközi orientációs találkozóra került sor. A három intézmény politikai
képviselői21 2018 első negyedévében tárgyalásokat kezdtek egy kötelező uniós
átláthatósági nyilvántartásról.

– VÉGE –

20 http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2017/12/06/transparency-register-council-agrees-mandate-
for-negotiations/
21 a Parlament részéről Sylvie Guillaume, az átláthatósági nyilvántartásért felelős alelnök és Danuta Hübner, az
Alkotmányügyi Bizottság elnöke, az Európai Bizottság részéről Frans Timmermans első alelnök, az észt elnökség
részéről Matti Maasikas, európai ügyekért felelős miniszterhelyettes.


