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Az átláthatósági nyilvántartásról szóló, 2014. április 16-án aláírt intézményközi megállapodás 

28. cikkével összhangban éves jelentést kell benyújtani az átláthatósági nyilvántartás 

működéséről az Európai Parlament, illetve az Európai Bizottság illetékes alelnöke részére.  

 

Ez a jelentés ismerteti az átláthatósági nyilvántartás közös titkársága által végzett 
tevékenységeket, különös tekintettel az adatok minőségére, a magatartási kódex betartásának 

nyomon követésére és a nyilvántartás ismertségének növelésére, továbbá 2020. január 1-től 

december 31-ig bemutatja az átláthatósági nyilvántartásra vonatkozó statisztikákat. 
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I. Bevezetés 

Az átláthatósági nyilvántartás az Európai Parlament és az Európai Bizottság által közösen 
működtetett nyilvános adatbázis. A nyilvántartást 2011-ben hozták létre azzal a céllal, hogy 
elősegítsék a két intézmény és az érdekképviseletek közötti kapcsolatok átláthatóságát. Az Európai 

Parlament és az Európai Bizottság erre vonatkozó intézményközi megállapodása1 szabályozza, és 
a két intézmény kulcsfontosságú átláthatósági eszközeként fokozza az érdekképviselet 
átláthatóságát, valamint láthatóbbá teszi az érdekelt felek és a civil társadalom részvételét az uniós 
intézmények demokratikus döntéshozatali eljárásaiban.  

 
Az átláthatósági nyilvántartás lehetővé teszi a polgárok, a média és az érdekeltek számára annak 
megismerését, hogy mely érdekek képviseltek uniós szinten, ki képviseli ki nevében ezeket az 
érdekeket, valamint hogy milyen erőforrásokat fordítanak a kapcsolódó lobbitevékenységekre és 

-erőfeszítésekre, és ezáltal javítja az uniós döntéshozatali folyamat átláthatóságát és nyitottságát.  
 
A regisztrálás önkéntes. A nyilvántartásban minden olyan szervezet és önfoglalkoztató személy 
regisztrálhat, amely vagy aki olyan tevékenységekben vesz részt, amelyek célja az európai uniós 

intézmények döntéshozatali és szakpolitikai végrehajtási folyamatainak befolyásolása, és a 
regisztráláskor elfogadja az említett tevékenységek végzésének módjára vonatkozó közös 
magatartási kódexet.  
 

Ez a jelentés ismerteti az átláthatósági nyilvántartás kezeléséhez kapcsolódó műveleteket, különös 
tekintettel az adatok minőségére, a magatartási kódex betartásának nyomon követésére és a 
kapcsolódó tevékenységekre, továbbá 2020. január 1-től december 31-ig bemutatja a 
statisztikákat. 

  

                                              
1  Megállapodás az Európai Parlament és a Bizottság között az átláthatósági nyilvántartásról az Európai Unió 
politikáinak kialakításában és végrehajtásában közreműködő szervezetek és önfoglalkoztató személyek számára 
(HL L 277., 2014.9.19., 11. o.). 
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II. A közös titkárság tevékenységei 

Az átláthatósági nyilvántartás kezelése érdekében az Európai Parlament és az Európai Bizottság 
egy közös operatív struktúrát tart fenn, az „átláthatósági nyilvántartás közös titkárságát” (a 
továbbiakban: közös titkárság). A közös titkárság a két intézmény tisztviselőiből áll, munkájuk 

körülbelül nyolc teljes munkaidős egyenértéknek felel meg.  
 
A közös titkárság felelős az átláthatósági nyilvántartás napi kezeléséért, és mindenekelőtt: 
 

 ügyfélszolgálati szolgáltatást nyújt az érdekképviselők és a nyilvánosság számára 
egyaránt; 

 a nyilvántartottak számára gyakorlati információkat tartalmazó iránymutatásokat ad ki; 

 nyomon követi a nyilvántartás tartalmának minőségét; 

 vizsgálatokat folytat le arra vonatkozóan, hogy a nyilvántartott érdekképviselők 
megfelelnek-e a magatartási kódexnek; 

 koordinálja a nyilvántartási adatbázis informatikai fejlesztését; valamint 

 a nyilvántartás ismertségét növelő és egyéb kommunikációs tevékenységeket végez. 
 
A közös titkárság munkáját a Bizottság Főtitkársága alá tartozó Átláthatóság, iratkezelés és 

iratbetekintés egység vezetője koordinálja.  

1. Informatikai ügyfélszolgálat („helpdesk” szolgáltatás) 

A közös titkárság ügyfélszolgálatot („helpdesk”) biztosít az átláthatósági nyilvántartással 
kapcsolatos kérdések megválaszolásához, amelyeket bárki benyújthat a többnyelvű regisztrációs 
honlapon. Ezek megkeresések jellemzően a leendő nyilvántartottaktól, a nyilvánosságtól vagy 

kutatóktól érkező, az átláthatósági nyilvántartással kapcsolatos információkérések, valamint az 
érdekképviselőktől a regisztrációs folyamat során érkező, segítség és iránymutatás iránti kérések, 
amelyeket az általuk megadott információk frissítésekor vagy az ezek pontosítására irányuló 
felkérések esetén küldenek, vagy a bejelentkezési azonosítókkal kapcsolatosak. A közös titkárság 

2020-ban 1 117 egyéni kérdésre válaszolt, míg ez a szám az előző évben épphogy meghaladta az 
1 000-et. 

2. Az adatok minősége 

Az átláthatósági nyilvántartás pillanatképet ad az érdekképviselőknek a szakpolitikai ciklus(ok) 

kialakításával vagy végrehajtásával és az uniós intézmények kapcsolódó döntéshozatali 
eljárásaival összefüggő lobbitevékenységeiről, beleértve a nyilvántartottak intézményközi 
megállapodás hatálya alá tartozó tevékenységei által megcélzott főbb jogalkotási javaslatok vagy 
szakpolitikák konkrét részleteit. Ez magyarázza, hogy egyes érdekképviselők miért csak egy adott 

vagy korlátozott időre regisztrálnak, míg mások esetleg hosszú távon maradnak az adatbázisban. 
Azok a nyilvántartottak, akik nem frissítik évente egyszer a regisztrációjukat, automatikusan 
törlésre kerülnek az adatbázisból. A nyilvántartottakat a közös titkárság ellenőrzési tevékenységei 
eredményeként is törölhetik, mindamellett az érdekképviselők újból regisztrálhatják magukat, ha 

(ismét) releváns érdekképviseleti tevékenységeket végeznek. Ebben az esetben az új regisztrációt 
a közös titkárság ismét ellenőrzi (lásd: 2.1. Az adatminőség ellenőrzése). 
 
A regisztrációval az érdekképviselők elfogadják az intézményközi megállapodás mellékletét 

képező, a nyilvántartottakra vonatkozó magatartási kódexet. Ez azt jelenti, hogy elkötelezik 
magukat az etikus lobbizási gyakorlatok, valamint amellett, hogy a regisztráláskor és azt követően 
az intézményközi megállapodás hatálya alá tartozó tevékenységeikre vonatkozóan teljes körű, 
naprakész és valós információkat adnak meg. E célból a nyilvántartottakat arra ösztönzik, hogy az 
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adatbázisban való részvételük fenntartása érdekében rendszeresen vizsgálják felül az általuk 
benyújtott információkat és legalább évente egyszer frissítsék azokat, tudomásul véve, hogy 
mindvégig ők felelősek regisztrációs adataik pontosságáért. 

2.1.  Az adatminőség ellenőrzése 

A közös titkárság feladata az átláthatósági nyilvántartásban szereplő adatok lehető legjobb 
minőségének biztosítása, ezért rendszeresen felülvizsgálja a nyilvántartottak által megadott 
információkat. Naponta ellenőrzi az összes új regisztrációt, valamint azokat a regisztrációkat, 

amelyek egy bizonyos ideig az adatbázisban maradnak, továbbá eseti alapon egyéb célzott 
ellenőrzéseket is végez. A referenciaeszközül szolgáló adatbázis megbízhatóbbá tételére törekedve 
a közös titkárság eseti alapon felveszi a kapcsolatot a nyilvántartottakkal az általuk szolgáltatott 
információk pontosságának ellenőrzése, a következetlenségek kijavíttatása, és annak biztosítása 

céljából, hogy a szükséges információkat a nyilvántartottakra vonatkozó iránymutatással 
összhangban tegyék közzé.  
 
A 2020. évi ellenőrzési tevékenysége keretében a közös titkárság 4 973 regisztrációval 

kapcsolatban végzett minőség-ellenőrzést. Ez a szám a következőkre terjed ki: 
 

 A 2020-ban regisztrált új érdekképviselők adatainak vizsgálata2 (2 843 ellenőrzés); 

 A 2016 előtt regisztrált érdekképviselők adatainak célzott felülvizsgálata annak biztosítása 

érdekében, hogy azok összhangban legyenek az aktuális iránymutatással (1 748 
ellenőrzés)3; 

 Véletlenszerű minőség-ellenőrzések (382 ellenőrzés). 

 
Ezen ellenőrzési tevékenységek következtében jelentős mértékben javult az átláthatósági 
nyilvántartás tartalmának minősége. Minden olyan esetben ugyanis, amikor a közös titkárság 
megállapította, hogy a szolgáltatott adatok minősége tekintetében következetlenségek állnak fenn, 

a közös titkárság felvette a kapcsolatot az egyes nyilvántartottakkal, és kérte bejegyzésüknek a 
közzétett iránymutatással összhangban történő frissítését. A 2020 folyamán 4 973 regisztrációval 
kapcsolatban végzett ellenőrzés eredményeként: 
 

 az ellenőrzött nyilvántartottak 43 %-a kielégítő adatminőséget biztosított; 

 a megkeresett nyilvántartottak 30 %-a frissítette bejegyzéseit az iránymutatással 
összhangban; 

 az ellenőrzés nyomán 27 %-ukat törölték a nyilvántartásból jogosultság hiánya vagy a 

frissítés elmulasztása miatt.  
 
Mindazonáltal továbbra is a nyilvántartottak felelősek regisztrációs adataik pontosságáért, ezért a 

közös titkárság erőfeszítései csak az ellenőrzött nyilvántartottak adatainak optimális minőségét 
eredményezhetik, és nem akadályozhatják meg a jövőbeli hibákat, amikor a nyilvántartottak 
legközelebb frissítik regisztrációjukat. 

                                              
2 A 2020. január 1. és 2020. december 31. között aktivált regisztrációk. 
3Ennek eredményeként 407 olyan regisztrációt töröltek, amelyeknél nem jelentettek be releváns érdekképviseleti 

tevékenységet. 
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3. Vizsgálatok 

Az átláthatósági nyilvántartásban szereplő adatok minőségének ellenőrzése mellett a közös 

titkárság kivizsgálja a beérkező figyelmeztető jelzéseket és panaszokat, és saját kezdeményezésű 
vizsgálatokat végez az intézményközi megállapodás IV. mellékletében meghatározott 
eljárásoknak megfelelően, kellően figyelembe véve az arányosság és a jó közigazgatás elvét. 
 

A magatartási kódex feltételezett be nem tartása miatt bárki nyújthat be figyelmeztető jelzést vagy 
panaszt, ha a vonatkozó információkat megadja a nyilvántartás honlapján. 
 
A regisztrációval az érdekképviselők elfogadják, hogy a velük kapcsolatos figyelmeztető 

jelzéseket vagy panaszokat az általuk elfogadott magatartási kódex alapján kezelik, és tudomásul 
veszik, hogy az intézményközi megállapodás IV. mellékletében előírt intézkedések alkalmazhatók 
velük szemben, amennyiben nem felelnek meg a magatartási kódexnek. 
 

A „figyelmeztető jelzés” olyan mechanizmus, amely csak a magatartási kódex d) pontját4 érinti.  
Lehetővé teszi harmadik felek számára, hogy tájékoztassák a közös titkárságot a nyilvántartásban 
szereplő ténybeli hibákról.  
 

2020-ban a közös titkárság 15 különböző szervezet vagy magánszemély által benyújtott 19 
figyelmeztető jelzést (6 eredetileg panaszként érkezett) kezelt, amelyek 23 regisztrációban 
világítottak rá potenciális hibákra. Ezek a figyelmeztető jelzések a nyilvántartottak pénzügyi 
nyilatkozatainak pontosságát, a felsorolt ügyfeleiket, a megfelelő regisztrációs kategóriájukat 

vagy a tagsági információkat érintették. A közös titkárság által megkeresett nyilvántartottak szinte 
mindegyike kielégítő módon frissítette adatait, négy kivételével, amelyeket ennek megfelelően 
töröltek a nyilvántartásból. 
 

A „panasz” a magatartási kódexnek a nyilvántartott általi állítólagos, harmadik felek által jelzett 
be nem tartására vonatkozó eljárás, kivéve a kizárólag ténybeli tévedésekkel kapcsolatos 
állításokat, amelyeket „figyelmeztető jelzésként” kezelnek (lásd fent).  

                                              
4 „[az érdekképviselők] 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”. 

43%

30%

27%

Result of monitoring activities

Satisfactory data quality

Updated data

Removed from Register
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A közös titkárság 2020-ban sikeresen lezárt az előző évből függőben lévő három panaszt, miután 
az érintett nyilvántartottak a közös titkárság kérésének megfelelően frissítették regisztrációjukat , 

vagy másként szolgáltak kielégítő magyarázattal. 
 
Ezenkívül a közös titkárság 15 új panaszt fogadott, amelyek közül hatot „figyelmeztető jelzésként”  
kezeltek, mivel kizárólag adatminőségi kérdésekre vonatkoztak. A fennmaradó kilenc panasz 

közül öt nem bizonyult befogadhatónak, mivel nem a nyilvántartás hatályába tartozó kérdéseket 
érintettek. A négy befogadható panasz kivizsgálása – amelyek közül három ugyanarra a 
szervezetre vonatkozott – 2020 végén még folyamatban volt és a nyilvántartottak kielégítő 
együttműködését követően 2021 elején zárult le. 

 
Végül, a közös titkárság 2020-ban lezárt egy előző évről függőben lévő, a magatartási kódex 
feltételezett be nem tartására vonatkozó „saját kezdeményezésű vizsgálatot”, továbbá egy új 
vizsgálatot folytatott az Euro Guarantees Group Ltd-vel szemben, amely súlyosan megsértette a 

magatartási kódexet. Ez a vizsgálat első alkalommal vezetett a nyilvántartásból való, két évre szóló 
törlés intézkedésének alkalmazásához, továbbá az intézkedés átláthatósági nyilvántartás honlapján 
való közzétételéhez5.  
 

Kellő figyelemmel az arányosság és a jó közigazgatás elvére, a közös titkárság a vizsgálat 
lefolytatása során konstruktív párbeszéd biztosítására törekszik az érintett 
nyilvántartottal/nyilvántartottakkal annak érdekében, hogy lehetőség szerint tisztázzák és 
megoldják az azonosított problémákat, mielőtt intézkedést hoznának a nyilvántartottal szemben.  

 
Példák a panaszok és a saját kezdeményezésű eljárások keretében tárgyalt kérdésekre a jelentés 
által lefedett időszakban: 
  

 A regisztráció használata az uniós intézményekkel való hivatalos kapcsolat látszatának 
keltése céljából; 

 Érdekképviseleti tevékenységek végzése az Európai Parlament épületeiben megfelelő 
akkreditáció nélkül; 

 A lobbizással kapcsolatos kiadások összegénél kevesebbet jelentettek be; 

 A szerződéses kapcsolatok eltitkolásának szándékával elmulasztották bevallani a teljes 
ügyfélkört, akik részére szolgáltatást nyújtanak; 

 Érdekképviseleti tevékenység végzése az intézmények biztonsági szabályainak 
tiszteletben tartása nélkül; 

 Az uniós intézményekre irányuló valamennyi releváns érdekképviseleti tevékenység 

bejelentésének elmulasztása. 

4. Iránymutatás és figyelemfelhívás 

A közös titkárság végrehajtási iránymutatásokat és a nyilvántartottak számára gyakorlati 
információkat tartalmazó egyéb iránymutatásokat ad ki az intézményközi megállapodás bizonyos 
rendelkezéseinek pontosítása és részletesebb kifejtése céljából. Az ilyen iránymutatás az 

érintettekkel folytatott rendszeres eszmecserék eredménye, és arra irányul, hogy támogassa a 
nyilvántartottakat a pontos információk megadására és a hibák elkerülésére irányuló erőfeszítéseik 
során. Az online regisztrációs űrlap kisebb kiigazítását követően a közös titkárság megragadta az 
alkalmat, hogy a módosított 6  regisztrációs űrlappal összhangban frissítse a többnyelvű 

iránymutatásokat, és egyúttal vizuálisan könnyebben követhetővé tegye az iránymutatást. 

                                              
5 https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=en&reference=NEWS  
6 Lásd a III. rész 3. fejezetét (Technikai fejlesztések). 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=en&reference=NEWS
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A Parlamentben a közös titkárság tagjai tájékoztatót tartottak az átláthatósági nyilvántartásról a 
képviselők, valamint egy képviselőcsoport két küldöttségének személyzete számára, egy európai 

parlamenti képviselő számára pedig eseti képzést tartottak. Emellett 2020-ban a titkárság 
parlamenti tagjai nyolc tájékoztató rendezvényt szerveztek a személyzet számára az átláthatósági 
nyilvántartásról, valamint felhívták a figyelmet a nyilvántartásra három olyan képzés keretében, 
amelyet a Parlament személyzetének tartottak az etikáról és a lobbisták kezeléséről. E 

rendezvények mindegyikére személyesen vagy online, a Parlament által a Covid19-cel kapcsolatos 
egészségügyi válsággal kapcsolatban hozott biztonsági és védelmi intézkedések teljes mértékű 
tiszteletben tartásával került sor.  
 

A titkárság parlamenti tagjai az átláthatósági nyilvántartásról a diákcsoportokkal, tudományos 
dolgozókkal, vagy a nemzeti parlamenti szervek – például a német Bundestag vagy az Amerikai 
Egyesült Államok Szenátusa – alkalmazottaival való kapcsolattartás során is nyújtottak 
tájékoztatást. 

 
Az Európai Bizottságon belül a közös titkárság tagjai 2020 folyamán nyolc félnapos élő internetes 
képzést kínáltak a lobbisták kezeléséről (a fizikai jelenlétet igénylő kurzusokat a Covid19-válság 
miatt felfüggesztették). Emellett a titkárság bizottsági tagjai tartottak egy személyes prezentációt 

is a biztosi kabinetek tagjai számára. 
 
Ami a külső érdekelt feleknek szóló figyelemfelhívó tevékenységeket illeti, a közös titkárság 
koordinátora előadást tartott az Alcala de Henares-i egyetem politikai kommunikációval és 

választási marketinggel foglalkozó mesterképzésének hallgatói számára. 
 
Emellett a közös titkárság részt vett a lobbinyilvántartás-vezetők európai hálózatának (European 
Lobbying Registrars’ Network) online konferenciáján, amelynek témája az egészségügyi válság 

során végzett igazgatási műveletekkel kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréje volt. 
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III.  Statisztika 

Létrehozása óta az átláthatósági nyilvántartás számottevően kibővült, jelenleg több mint 12 000 
szervezetet tartalmaz. Az alábbi statisztikai adatok a 2020. december 31-i helyzetet tükrözik. 

1. A nyilvántartottak típusai 

Az átláthatósági nyilvántartás az uniós intézményekre irányuló tevékenységeket folytató 

érdekképviselőket tartalmaz. Ezek hat kategóriába és 14 alkategóriába sorolhatók, az 
intézményközi megállapodás I. mellékletében előzetesen meghatározottak szerint. Az 
érdekképviselő maga döntheti el a regisztráláskor, hogy melyik kategóriába és alkategóriába illik 
leginkább. 

 
2020. december 31-én a nyilvános adatbázisban a nyilvántartottak teljes száma 12 187 volt. Az 
előző évhez képest ez azt mutatja, hogy nyilvántartottak száma összességében némiképpen nőtt, 
és a nyilvántartottak aránya a hat kategória mindegyikében viszonylag stabil maradt.  

 
Ami a fizetett érdekképviseleti tevékenységet végző, közügyekkel foglalkozó szakembereket illeti, 
a szakmai tanácsadással foglalkozó irodákat, ügyvédi irodákat és független tanácsadókat magában 
foglaló I. kategória által képviselt arány némiképp csökkent, a nyilvántartás 9 %-áról 7 %-ra. 

 
Az intézményen belüli lobbistákat, szakszervezeteket, valamint gazdasági és szakmai 
szervezeteket magában foglaló II. kategória hagyományosan a nyilvántartás legnépesebb 
kategóriája, és továbbra is az összes nyilvántartott valamivel több mint felére kiterjedt. Ezen belül 

a „Kereskedelmi és gazdasági szervezetek” alkategória volt általában a legnagyobb, ám 2020-ban 
a „Vállalatok és vállalatcsoportok” alkategória behozta, és így e két alkategória érdekképviselői 
együttesen a II. kategória nyilvántartottainak 80 %-át teszik ki. 
 

A nyilvántartás másik felében, amely jellemzően főként civil társadalmi csoportokat képvisel, 
ismét a III. kategória – „Nem kormányzati szervezetek” – képezi a legnagyobb elemet, sőt az előző 
évhez képest további 1 %-kal növekedett. 
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1.1. A nyilvántartottak megoszlása a kategóriák között 

A fenti megoszlás megjeleníthető a nyilvántartás egyes kategóriáiban és alkategóriáiban szereplő 
nyilvántartottak abszolút száma szerint.  

 

2020. december 31-én 12 187 nyilvántartott szerepelt az átláthatósági nyilvántartásban a 

következő (al)kategóriák szerinti bontásban: 

I. – Szakmai tanácsadással foglalkozó irodák/ügyvédi irodák/független 

tanácsadók 
859 

Szakmai tanácsadással foglalkozó irodák 558 

Ügyvédi irodák 88 

Független tanácsadók 213 

II. – Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/gazdasági/szakmai 

szervezetek 
6 487 

Vállalatok és vállalatcsoportok 2 622 

Kereskedelmi és gazdasági szervezetek 2 578 

Szakszervezetek és szakmai szervezetek 956 

Egyéb szervezetek 331 

III. – Nem kormányzati szervezetek 3 306 

Nem kormányzati szervezetek, platformok, hálózatok és hasonlók 3 306 

IV. – Szellemi műhelyek, kutatási és tudományos intézmények 921 

Szellemi műhelyek és kutatási intézmények 580 

Tudományos intézmények 341 

V. – Egyházakat és vallási közösségeket képviselő szervezetek 59 

VI. – Helyi, regionális és önkormányzati hatóságokat, egyéb közjogi és 

vegyes jogállású intézményeket stb. képviselő szervezetek 
555 

Regionális szerveződések 113 

Országos szint alatti közigazgatási szervek 95 

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

76 

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

271 
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1.2. A nyilvántartottak megoszlása kategóriánként 

A statisztikai információk jobb szemléltetése érdekében az alábbi ábra a nyilvántartottak eloszlását 
az általuk a regisztrációkor választott kategória szerint bontja le. 

 

  

Section I - Professional

consultancies/law firms/self-

employed consultants

Section II - In-house lobbyists and

trade/business professional

associations

Section III - Non-governmental

organisations

Section IV - Think tanks, research

and academic institutions

Section V - Organisations

representing churches and

religious communities

Section VI - Organisations

representing local, regional and

municipal authorities, other public

or mixed entit ies
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1.3. A nyilvántartottak megoszlása alkategóriánként 

Az alábbi ábrák a nyilvántartottak típusait az általuk a regisztrációkor választott alkategória 7 
szerint jelenítik meg. 

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

tanácsadók 

 

II. kategória: Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/gazdasági/szakmai 

szervezetek 

 

  

                                              
7 A III. és az V. kategóriában nincsenek alkategóriák,  ezért  ezeket  a bontás nem tünteti fel. 
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IV. kategória: Szellemi műhelyek, kutatási és tudományos intézmények 

 

VI. kategória: Helyi, regionális és önkormányzati hatóságokat, egyéb közjogi és vegyes 

jogállású intézményeket stb. képviselő szervezetek  

 

  

63%

37%

Think tanks and research institutions

Academic institutions

20%

17%

14%

49%

Regional structures

Other sub-national public authorities

Transnational associations and
networks of public regional or other
sub-national authorities

Other public or mixed entities,
created by law whose purpose is to

act in the public interest
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1.4. Az átláthatósági nyilvántartás alakulása 

Az átláthatósági nyilvántartás az Európai Parlament és az Európai Bizottság közös nyilvános 
adatbázisaként való létrehozása óta folyamatos növekedéssel érte el jelenlegi méretét: 2020. 

december 31-én 12 187 nyilvántartott szerepelt benne. Bár ez a változás abszolút értelemben 
növekedést mutat, az adatbázis napi szinten változik, ahogy az érdekképviselők az éppen folytatott 
lobbitevékenységeiknek megfelelően regisztrálnak, kijelentkeznek, ismét regisztrálnak vagy törlik 
őket.  

 

1.5. Új regisztrálások 

Az alábbi ábra az új regisztrálások alakulását mutatja. Csak azokat az érdekképviselőket veszi 

figyelembe a számítás, akik egy 12 hónapos időszak folyamán, 2020. január 1-je és 2020. 
december 31-e között regisztráltak, és az említett időszak végén is aktívak voltak8.  

                                              
8 Összesen 2 843 szervezet kísérelte meg a nyilvántartásba vételt. 
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A 2020-as új nyilvántartottak körében a legnagyobb növekedés a II. kategóriában volt, ahol 900 
új regisztrálásra került sor, és ezek több mint fele vállalatokra és csoportokra vonatkozik. Ez 
tükrözi a nyilvántartás általános alakulását nézve a fent említett érdekképviselők típusai 
tekintetében megfigyelt tendenciát. Hasonlóképpen, több mint 500 új regisztrálás nem 

kormányzati szervezetektől származik, és jóval kevesebb új nyilvántartott választotta a 
fennmaradó kategóriákban történő regisztrálást. 

1.6. Földrajzi adatok 

Az átláthatósági nyilvántartásban való regisztrálás nem korlátozódik az Unióban letelepedett 

érdekképviselőkre, bár az érdekképviselők legnagyobb része Belgiumban bejegyzett székhelyről 
folytatja tevékenységét, mivel a legfontosabb uniós intézmények Brüsszelben találhatók. Ám 
mivel az uniós jogszabályok és szakpolitikák hatálya nem uniós polgárokat is érinthet, valamint 
hatással lehet a 27 tagállam határain túli kereskedelemre és egyéb külkapcsolatokra, e globális 

hatást az átláthatósági nyilvántartás is tükrözi. 
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Regisztráláskor valamennyi érdekképviselő megadja központi irodájának helyét, valamint az 
általuk esetlegesen fenntartott további belgiumi irodára vonatkozó információkat is. 

2. A regisztrálás ösztönzői 

Az átláthatósági nyilvántartásban való regisztrálás önkéntes. Mindazonáltal a Parlament és a 

Bizottság kínál bizonyos előnyöket, amelyek kizárólag a nyilvántartásba vett érdekképviselők 
számára érhetők el. Az érdekképviselők számára a Parlamenten és a Bizottságon belüli 
döntéshozókhoz, helyiségekhez és bizonyos fórumokhoz való hozzáférés a nyilvántartásba 
vételhez kötött, az egyes intézmények belső szabályainak és határozatainak megfelelően. 

 
A Parlament esetében ilyen, nyilvántartásba vételhez kapcsolódó előnyök közé tartoznak az 
alábbiak: 
 

 Belépésre feljogosító , hosszú távú engedélyt csak nyilvántartásba vett érdekképviselőknél 
dolgozó személyek kaphatnak, a parlamenti biztonsági szolgálat jóváhagyását követően. A 
jóváhagyási és a megújítási eljárás egyaránt az interneten keresztül zajlik, és rendszerint 

három munkanapon belül folytatja le ezeket a Parlament akkreditációs szolgálata; 

 Az érdekképviselők akkor jogosultak a parlamenti bizottságok nyilvános ülésein 
felszólalóként részt venni, ha szerepelnek a nyilvántartásban; 

 A regisztráltak a nyilvántartásba vételükkel feliratkozhatnak az e-mail-értesítésekre, 

amelyek az európai parlamenti bizottságok tevékenységeiről tájékoztatnak; 

 Csak a nyilvántartásba vett érdekképviselők támogathatják a Parlament közös 
munkacsoportjainak vagy nem hivatalos csoportosulásainak tevékenységeit vagy vehetnek 

részt azokban; 

 A képviselőcsoportok európai parlamenti helyiségekben tartandó rendezvényeinek közös 
szervezésekor az érintett érdekképviselők a nyilvántartásba vételi adatok szolgáltatására  
kérhetők; 

 Az Európai Parlament elnökének védnökségéért folyamodó érintett érdekképviselők a 
nyilvántartásba vételük igazolására kérhetők. 

 
Az Európai Parlament épületeibe való belépésre feljogosító, hosszú távú engedély 

 
Az Európai Parlament épületeibe történő akkreditáció legfeljebb egy éves időtartamra biztosítható 
a nyilvántartásba vett érdekképviselőknél dolgozó személyek számára. 2020-ban az Európai 
Parlament közel 3 600 hosszú távú belépési engedélyre irányuló kérelmet hagyott jóvá (akár új 

kérelemként, akár megújításként), amelyet közel 1500 nyilvántartásba vett érdekképviselő nyújtott 
be. Ez 2019-hez képest mintegy 40 %-os csökkentést jelent, minden bizonnyal a Parlament 
épületeibe való fizikai belépésre vonatkozó korlátozások miatt, amelyek az intézmény Covid19-
világjárvány megfékezésére irányuló intézkedéseinek részét képezték. 

 
Az Bizottság esetében  ilyen, nyilvántartásba vételhez kapcsolódó előnyök közé tartoznak az 
alábbiak: 
 

 Találkozók a Bizottság tagjaival, kabinettagokkal, főigazgatókkal és szolgálatvezetőkkel: 
az érdekképviselőknek szerepelniük kell a nyilvántartásban ahhoz, hogy ilyen 
találkozókon vehessenek részt; 

 Nyilvános konzultációk és ütemtervek: a nyilvántartásba vett érdekképviselők automatikus 

értesítést kérhetnek az általuk megadott területeket érintő konzultációkról és 
ütemtervekről. A nyilvános konzultációkhoz és ütemtervekhez való hozzászólások a 
nyilvántartott profiljának tartalmát képezik. 
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 Szakértői csoportok: a szakértői csoportok bizonyos tagjai esetében a kinevezéshez 
kötelező regisztrálni;  

 Védnökség: az Európai Bizottság a nyilvántartásba vett érdekképviselők számára 

védnökséget biztosít; 

 Köztisztviselőkkel való kapcsolattartás: a tisztviselőknek a találkozóra vagy rendezvényre 
szóló meghívás elfogadása előtt ajánlott meggyőződniük arról, hogy az érdekképviselők 

szerepelnek-e a nyilvántartásban. A nyilvántartásban nem szereplő szervezetekkel való 
kapcsolattartás korlátozott lehet. 

3. Technikai fejlesztések 

A közös titkárság koordinálja az átláthatósági nyilvántartás fejlesztését szolgáló informatikai 
megoldások kidolgozását.  

 
Törekedve annak biztosítására, hogy a nyilvántartottak jelentőségteljes és tömör információkat 
tudjanak szolgáltatni a regisztrációjukról a nyilvánosság számára, az online regisztrációs űrlapot 
2020-ban kismértékben módosították, ennek során csökkentették a szabadon kitölthető mezőkbe  

beírható lehetséges karakterek számát. Azzal a céllal, hogy a nyilvántartottakat arra ösztönözzék, 
hogy aktualizált regisztrációkat tartsanak fenn, és ne tüntessenek fel az uniós érdekképviseleti 
tevékenységeikhez nem kapcsolódó információkat, a nyilvántartottakat jelenleg arra kérik az 
online űrlapon, hogy tömörebben ismertessék céljaikat és tevékenységi körüket, valamint 

tüntessék fel az érdekképviseleti tevékenységeik keretében megcélzott uniós szakpolitikákat és 
kezdeményezéseket. 
 
Ugyanebben a szellemben, a regisztrációs űrlap nyilvántartottak által megadott pénzügyi 

információkra vonatkozó részét egyszerűsítették annak érdekében, hogy a nyilvántartottak 12 
hónap alatt kifejtett tevékenységével kapcsolatos valamennyi költségbecslést inkább 
tartományként, semmint abszolút értékben lehessen bejelenteni. 
 

Az átalakított regisztrációs űrlap tartalmazza az Európai Parlament közös munkacsoportjainak 
jegyzékét, valamint más nem hivatalos csoportosulások megnevezésének lehetőségét is, hogy a 
nyilvántartottak nyilatkozhassanak arról, hogy részt vesznek-e az ilyen csoportosulások 
tevékenységeiben, vagy nyújtanak-e támogatást azoknak. Ez az információ belekerült a nyílt 

hozzáférésű adatok európai uniós portálján közzétett adatkészletekbe9. Emellett az átláthatósági 
nyilvántartás honlapján elérhetővé tették a nyilvánosság számára azt a lehetőséget, hogy célzott 
keresést végezzenek a közös munkacsoportok és nem hivatalos csoportosulások tevékenységeiben 
részt vevő nyilvántartottak körében.  

 
Ezek a változások megjelennek a nyilvántartottakra vonatkozó végrehajtási iránymutatások10 
átdolgozásában. Az átdolgozás célja, hogy megkönnyítse a nyilvántartottak számára a megfelelő 
információk benyújtását és fenntartását. Ennek megkönnyítése érdekében az átdolgozott 

iránymutatások kivonatokat tartalmaznak az online regisztrációs űrlapról a rendszer által kért 
információtípusra vonatkozó részletes magyarázatokkal együtt. Ezt az iránymutatást az 
átláthatósági nyilvántartás honlapján az Unió valamennyi hivatalos nyelvén közzétették. 
 

A nyilvántartottaknak a Bizottság nyilvános konzultációin való részvételére vonatkozó 
információk már meglévő importján kívül a nyilvántartottak tematikus ütemtervekhez való, 2018 
júliusa óta tett hozzájárulásai is megjelennek a róluk vezetett nyilvántartásban. A nyilvántartottak 
profiljának oldalán látható ilyen típusú információ lehetővé teszi annak jobb áttekintését, hogy 

                                              
9 https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/transparency-register 
10 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=hu&reference=GUIDELIN
ES  

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=hu&reference=GUIDELINES
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=hu&reference=GUIDELINES
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mely nyilvántartásba vett érdekképviselők működnek együtt aktívan a Bizottsággal a jogalkotási 
ciklus elején. 
 

A 2020-ban bevezetett egyéb technikai fejlesztések közé tartozik egy korábbi informatikai 
biztonsági tanulmány következtetéseinek végrehajtása, amely egy sor technikai fejlesztést és a 
háttérirodai környezet aktualizálását tartalmazta, azzal a céllal, hogy a közös titkárság számára 
megkönnyítsék a harmadik felektől kapott figyelmeztető jelzések és panaszok kezelését. 

3.1. A honlap felkeresése 

Az átláthatósági nyilvántartás honlapját 2020-ban jóval több mint 366 400 látogató kereste fel. E 
statisztikai áttekintés alkalmazásában a „látogatás” alatt a honlapot első ízben felkereső látogató 
értendő. Ha ugyanaz a látogató a legutolsó oldalmegtekintés után több mint 30 percig tartózkodik 

az oldalon, ezt új látogatásként veszik nyilvántartásba. Ez átlagosan havi mintegy 30 500 látogatót 
jelent, ami némileg nagyobb forgalmat jelent a honlapon, mint a tavalyi évben.  
 
A weboldalt felkeresők körülbelül 36 %-a használta a keresési funkciót angol nyelven, ugyanígy 

a honlapot leggyakrabban angol nyelven keresik fel, ezt követi csökkenő sorrendben a francia, 
német, olasz, spanyol és holland nyelv.  
 
A látogatók közel 80 %-a Európából származik, ezt követik csaknem 16 %-kal az Észak-

Amerikából a honlapra látogatók. Európán belül a honlaplátogatások 21 %-a Belgiumból 
származott, amelyet az Írországból, Franciaországból vagy Németországból származó látogatók 
követtek (mindegyik aránya körülbelül 8 % volt).  
 

Az előző évhez képest úgy tűnik, hogy az átláthatósági nyilvántartás láthatóbbá és ismertebbé vált, 
némi növekedés mutatkozik a közvetlen látogatások arányában: ez a 2019. évi 74 %-ról 2020-ra 
76 %-ra nőtt, míg 17 % keresőprogramok segítségével érte el a weboldalt. 
2020-ban az átláthatósági nyilvántartás nyílt hozzáférésű adatok portáljára továbbított adatkészlete  

volt a tizedik leggyakrabban megtekintett adatkészlet az ott közzétett, több mint 15 000 egyéb 
adatkészlet közül. Az adatsorok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy az Európai 
Parlament helyiségeibe való belépésre jogosult személyek, valamint az átláthatósági 
nyilvántartásban szereplő szervezetek listáját több évre visszamenőleg letöltsék (XML vagy Excel 

formátumban).  
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IV.  Következtetések 

A 2020-as év számos szempontból rendkívülinek bizonyult: a lobbitevékenység nagy része 
digitálissá vált és a szokásos hálózatépítési tevékenységekre és a személyes találkozókra 
elsősorban virtuális keretek között kerül sor, vagy a Covid19-világjárvány miatt elhalasztódnak.  

Az érdekképviselők valószínűleg nem tudtak kezet rázni a döntéshozókkal az év nagy részében; 
ennek ellenére mégis tovább nőtt a regisztrációk száma, mivel a lobbitevékenységek átkerültek 
videokonferenciákra és nyilvános online eseményekre.  
 

Mivel az átláthatósági nyilvántartás egy online adatbázis, a világjárvány nem gyakorolt közvetlen 
hatást az adatbázis műveleteire. Az érdekképviselők továbbra is bármikor regisztrálhattak vagy 
frissíthették regisztrációjukat az interneten. Hasonlóképpen a közös titkárság nem tapasztalt 
kedvezőtlen hatást a nyilvántartás digitális kezelési műveleteire és a napi feladatok végrehajtására 

vonatkozó képessége tekintetében.  

Az átláthatósági nyilvántartásban tárolt adatok általános minőségének javítása továbbra is 
kulcsfontosságú maradt, hiszen a nyilvánosság, az újságírók, a tudományos dolgozók és az 
érdekelt felek továbbra is napi szinten használják és ellenőrzik az adatbázist. A közös titkárság 
egyre nagyobb erőfeszítéseket tesz a nyilvántartás tartalmának javítása érdekében. Ezek közé 
tartozik az új és a már meglévő regisztrációk ellenőrzése, és a nyilvántartottaknak szóló 

iránymutatás gyakorlati információkkal való aktualizálása, ami lehetővé teszi számukra az általuk 
szolgáltatott információk minőségének további javítását.  

Jóllehet nem lehetséges naponta több mint 12 000 regisztrációt átvizsgálni, azonban a közös 
titkárságnak 2020-ban sikerült leellenőriznie a nyilvántartás 40 %-ának minőségét, valamint 

kezelnie az év során harmadik felektől kapott figyelmeztető jelzéseket és panaszokat, továbbá 
lezárnia két saját kezdeményezésű vizsgálatát. A közös titkárság továbbra is elkötelezett a 
nyilvántartás tartalma megbízhatóságának és minőségének javítása mellett, mivel az központi 
helyet foglal el a Parlament és a Bizottság általános átláthatósági politikájában, valamint a két 

intézmény azon kötelezettségvállalása miatt, hogy példát mutatnak az uniós szintű 
lobbitevékenység átláthatósága tekintetében. 
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V.  Az új intézményközi megállapodás 

A 2020-as év egy másik fontos fejleményt is hozott, amely jelentős hatással lesz az átláthatósági 
nyilvántartás működésére. 2020. december 15-én politikai megállapodás született az Európai 
Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a kötelező átláthatósági 

nyilvántartásról szóló új intézményközi megállapodásról, így zárult le a 2016-ban a vonatkozó 
bizottsági javaslat elfogadásával elkezdett tárgyalási folyamat11.  
 
Az elfogadott csomag, amelyet átmenetileg támogatott a biztosi testület, az európai parlamenti 

Elnökök Értekezlete12 és a COREPER13, egy új intézményközi megállapodásból és a három 
intézmény együttes politikai nyilatkozatából áll. Az új intézményközi megállapodás 
hatálybalépése előtt minden intézménynek jóvá kell hagynia azt. A megállapodás nem írhat elő 
jogi kötelezettséget az érdekképviselők számára a regisztrációra, az intézmények azonban 

megállapodtak az összehangolt megközelítésük keretelveinek és működési elveinek 
meghatározásában, valamint abban, hogy bizonyos érintett tevékenységek végzéséhez még 
nagyobb mértékben teszik előfeltétellé a nyilvántartásba vételt az érdekképviselők számára. Ebből 
a célból az új megállapodás által létrehozott keret belső határozatokat tartalmaz arra vonatkozóan, 

hogy az egyes intézmények hogyan hajtják végre a megállapodást. 

Az intézmények kiegészítő átláthatósági intézkedéseket is bevezethetnek a nyilvántartásba vétel 
ösztönzésére, például az ülésekre vonatkozó információk online közzétételét, ezzel biztosítva, 
hogy ezek az intézkedések összhangban legyenek a megállapodással és hozzájáruljanak a magas 

színvonalú, átlátható és etikus érdekképviselethez. Az átláthatósági nyilvántartás honlapján 
közzétételre kerül majd a „feltételességi intézkedések” teljes jegyzéke, azaz azon 
lobbitevékenységek típusai, amelyeket az érdekcsoportok csak a regisztrálást követően 
végezhetnek, valamint a kiegészítő átláthatósági intézkedések. 

2020 decemberében a három intézmény technikai szinten kerekasztal-beszélgetést tartott 
különböző típusú nyilvántartottak (szellemi műhelyek, nem kormányzati szervezetek, szakmai 
szövetségek, stb.) képviselőinek részvételével, annak érdekében, hogy összegyűjtsék nézeteiket, 
véleményüket és elvárásaikat az új intézményközi megállapodás végrehajtásával kapcsolatban.  

 
A három aláíró intézmény általi elfogadását követően az új intézményközi megállapodás felváltja  
a Parlament és a Bizottság közötti jelenlegi kétoldalú megállapodást, és első alkalommal vonja be 
az Unió Tanácsát egy kötelező erejű háromoldalú megállapodásba. 

 
 

                                              
11 COM(2016) 627 final. 
12  CPG 2020.12.09. 
13 2020.12.09. 


