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A kötelező átláthatósági nyilvántartásról szóló, az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa 
és az Európai Bizottság által 2021. május 20-án aláírt intézményközi megállapodás 
13. cikkének (3) bekezdésével összhangban éves jelentést kell benyújtani az átláthatósági 
nyilvántartás működéséről az aláíró intézmények részére.  

Ez a jelentés tényszerű információkat tartalmaz az átláthatósági nyilvántartásról, annak 
tartalmáról és az azt érintő 2021. évi változásokról. Beszámol továbbá az aláíró 
intézményekben ugyanabban az évben hatályban lévő feltételességi és kiegészítő átláthatósági 
intézkedésekről. 



2 
 

 

Tartalom 

I. Vezetői összefoglaló .......................................................................................................... 3 
II. Bevezetés ............................................................................................................................ 4 

1. A 2021. évi intézményközi megállapodás főbb jellemzői .............................................. 4 

2. Irányítási struktúra ........................................................................................................... 5 

3. Végrehajtási és átmeneti időszak .................................................................................... 6 

III. Feltételességi és kiegészítő átláthatósági intézkedések ...................................................... 6 
IV. Az átláthatósági nyilvántartás titkárságának tevékenysége ............................................... 9 

1. Az adatminőség ellenőrzése .......................................................................................... 10 

2. Informatikai ügyfélszolgálat („helpdesk” szolgáltatás) ................................................ 11 

3. Vizsgálatok .................................................................................................................... 11 

4. Az igazgatótanács 2021. évi ülése ................................................................................. 12 

5. Iránymutatás és figyelemfelhívás .................................................................................. 12 

6. Technikai fejlődés ......................................................................................................... 13 

V. Statisztikák ....................................................................................................................... 13 
1. Az átláthatósági nyilvántartás alakulása ....................................................................... 13 

2. A nyilvántartottak kategóriái 2021. január 1. és 2021. szeptember 20. között ............. 15 

3. A 2021. szeptember 21. és december 31. között képviselt érdekek .............................. 17 

4. Átállási arány ................................................................................................................. 18 

5. Földrajzi adatok ............................................................................................................. 18 

6. Az átláthatósági nyilvántartás honlapján tett látogatások ............................................. 18 

VI. Következtetések ............................................................................................................... 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

I. Vezetői összefoglaló 
 

Az átláthatósági nyilvántartás tekintetében 2021 különleges évnek számított. Nemcsak ekkor 
volt az átláthatósági nyilvántartás – az Európai Parlament és az Európai Bizottság közös 
átláthatósági eszköze – létrehozásának 10. évfordulója, hanem az Európai Unió Tanácsának 
csatlakozásával egy új korszak vette kezdetét az EU átláthatósági politikájával kapcsolatos 
intézményközi együttműködésben. 2021. július 1-jén hatályba lépett a kötelező átláthatósági 
nyilvántartásról szóló új, háromoldalú intézményközi megállapodás, amely határozottabb 
megközelítést alkalmaz a közös irányítás, az etikus érdekképviselet előmozdítását célzó 
intézkedések, valamint az érdekképviselők uniós intézményekkel folytatott tevékenységeivel 
kapcsolatos új átláthatósági követelmények tekintetében. 
 
Ez a jelentés áttekintést ad az új intézményközi megállapodás végrehajtásáról (lásd a II. és 
III. szakaszt). Kifejti, hogy a megállapodás – a „feltételesség” elvének alkalmazásával – 
hogyan teszi kötelezővé az érdekképviselők számára a nyilvántartásba vételt annak 
érdekében, hogy uniós szinten bizonyos típusú kulcsfontosságú érdekképviseleti 
tevékenységeket folytassanak. 
 
A jelentés az új intézményközi megállapodás több más új jellemzőjét is felvázolja, köztük az 
új és hatékony kétrétegű irányítási struktúrát. Az átláthatósági nyilvántartás igazgatótanácsa, 
amelyet a három aláíró intézmény főtitkára alkot, felügyeli a nyilvántartás napi irányításáért 
felelős, az e három intézmény személyzetéből álló titkárság munkáját. Az igazgatótanács 
2021 szeptemberében tartotta alakuló ülését, hogy meghatározza az átláthatósági nyilvántartás 
következő évre vonatkozó igényeit és prioritásait. A titkárság 2021. évi tevékenységének nagy 
része (lásd a IV. szakaszt) a technikai végrehajtásra, az igazgatótanács előkészítésére és az 
érdekképviselőkre vonatkozó új követelményekkel kapcsolatos figyelemfelhívó 
tevékenységekre összpontosított. 
 
Az átláthatósági nyilvántartás folyamatosan bővült, és 2021. december 31-én 
13 366 nyilvántartott szerepelt benne. Operatív és adminisztratív szempontból jelentős 
erőfeszítésekre került sor annak érdekében, hogy előkészítsék a terepet a régi rendszerről az 
új kötelező rendszerre való zökkenőmentes átálláshoz. Ennek keretében megtörtént a 
kérelmezőknek és a nyilvántartottaknak szóló új iránymutatás kiadása, az új regisztrációs 
űrlap kidolgozása és a honlap átdolgozása. Az átállás során az ügyfélszolgálat fokozott 
segítséget nyújtott, valamint több, az érdekelt feleket célzó figyelemfelkeltő tevékenységre és 
rendezvényre került sor. 
 
Az adatminőség 2021-ben is kulcsfontosságú prioritás maradt. A közzétételt megelőzően sor 
került minden új kérelem ellenőrzésére, 452 érdekképviselő regisztrált sikeresen az új 
regisztrációs űrlapon, és a korábban nyilvántartásba vett érdekképviselők számára hat 
hónapos átmeneti időszak állt rendelkezésre az intézményközi megállapodás új 
követelményeinek való megfelelésre. Az átállási arány 2021. december 31-én elérte a 39 %-
ot (lásd az V. szakaszt). 
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II. Bevezetés 
 

Az átláthatósági nyilvántartás olyan nyilvános adatbázis, amely naprakész információkat 
tartalmaz az uniós szintű szakpolitikák vagy jogszabályok kidolgozásának vagy 
végrehajtásának befolyásolására irányuló tevékenységekben aktívan részt vevő 
érdekképviselőkről. Lehetőséget ad az egyéneknek, a médiának, az érdekelt feleknek és az 
uniós alkalmazottaknak arra, hogy nyomon kövessék az uniós intézményeken keresztül 
képviselt érdekeket, megtudják, ki képviseli azokat az érdekeket, és kinek a nevében, valamint 
azt, hogy milyen forrásokat fordítanak a kapcsolódó lobbitevékenységekre és erőfeszítésekre. 
Egyike azoknak az átláthatósági eszközöknek, amelyek célja az uniós döntéshozatali folyamat 
átláthatóságának és nyitottságának javítása. 
 
Az Európai Parlament és az Európai Bizottság által 2011-ben, intézményközi megállapodás 
révén létrehozott rendszert 2014-ben felülvizsgálták1, majd 2021-ben jelentősen átalakították. 
Az uniós szintű érdekképviselet átláthatóságának egyenértékű rendszerére vonatkozó 
összehangolt megközelítés kialakítása érdekében az Európai Parlament, az Európai Unió 
Tanácsa és az Európai Bizottság 2021-ben új intézményközi megállapodást2 kötött. Az új 
intézményközi megállapodás létrehozza a kötelező átláthatósági nyilvántartást, amely e három 
intézmény kulcsfontosságú eszköze a lobbizás átláthatóságának javítása, valamint annak 
érdekében, hogy az érdekelt feleknek és a civil társadalomnak az EU demokratikus 
döntéshozatali folyamatában való részvétele még láthatóbbá váljon. 
 
Az intézményközi megállapodás 13. cikkével összhangban ez a jelentés tényszerű 
információkat tartalmaz az átláthatósági nyilvántartásról, annak tartalmáról és a jelentéstételi 
időszak során a nyilvántartással kapcsolatban bevezetett változásokról. Emellett áttekintést 
nyújt az aláíró intézményekben jelenleg hatályos feltételességi és kiegészítő átláthatósági 
intézkedésekről. 

1. A 2021. évi intézményközi megállapodás főbb jellemzői 

Az intézményközi megállapodás kötelezővé teszi az érdekképviselők számára a 
nyilvántartásba vételt annak érdekében, hogy uniós szinten bizonyos típusú kulcsfontosságú 
érdekképviseleti tevékenységeket folytassanak. A „feltételesség” elve, amely szerint az 
átláthatósági nyilvántartásban való regisztráció bizonyos tevékenységek végzésének 
előfeltétele, az intézményközi megállapodás sarokkövét képezi, és az egyes aláíró 
intézmények által elfogadott egyedi intézkedések révén kerül sor a végrehajtására (lásd a 
III. szakaszt). 
 
Az intézményközi megállapodás kötelező érvényű a három aláíró intézményre nézve. Más 
uniós intézmények, szervek és hivatalok önkéntes alapon és saját belátásuk szerint továbbra 
is szabadon csatlakozhatnak a „feltételesség” elvéhez. 
 
A nyilvántartásba vétel során valamennyi kérelmező és nyilvántartott kijelenti, hogy már 
tiszteletben tartja az (intézményközi megállapodás mellékletét képező) magatartási kódexben 

                                                           
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.). 

2 Intézményközi megállapodás (2021. május 20.) az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az 
Európai Bizottság között a kötelező átláthatósági nyilvántartásról (HL L 207., 2021.6.11., 1. o.). 

 



5 
 

meghatározott etikai és magatartási szabályokat és elveket, ami bizonyítja jogosultságukat az 
átláthatósági nyilvántartásban való regisztrációra vagy az átláthatósági nyilvántartásban való 
maradásra. Ezenkívül meg kell adniuk az intézményközi megállapodás II. mellékletében 
meghatározott információkat. 
 
Az intézményközi megállapodás a „feltételesség” elve mellett az alábbi új elemeket és 
fejlesztéseket vezette be: 

- az Európai Parlamentre, a Tanácsra és a Bizottságra kiterjedő átláthatósági 
nyilvántartás, 

- széles körű átláthatósági koncepció, beleértve a nyilvántartásba vételt ösztönző és a 
közös keret megerősítését célzó átláthatósági intézkedéseket, például az ülések online 
közzétételét, 

- szélesebb és egyértelműbb alkalmazási kör, amely kiterjed a nem uniós országok 
kormányai nevében, illetve a magánérdekeket képviselő hatóságok szövetségei és 
hálózataik által végzett tevékenységekre is, 

- hatékony, kétrétegű irányítási struktúra (lásd a II.2. szakaszt), 
- az átláthatósági nyilvántartás e három intézmény általi társfinanszírozása, 
- az átláthatósági nyilvántartás tartalmának minőségére fektetett nagyobb hangsúly az 

új regisztrációs kérelmek jogosultságának és adatminőségének előzetes értékelésével, 
azaz a közzétételt megelőző nyomon követés előírása, 

- a magatartási kódex állítólagos megsértésével kapcsolatos vizsgálatok lefolytatására 
és panaszok kezelésére vonatkozó igazgatási eljárások egyértelműen strukturált 
rendszere, kellő figyelmet fordítva a kérelmezők és a nyilvántartottak eljárási jogaira, 

- az uniós intézmények, szervek és hivatalok önkéntes részvételének lehetősége (az 
aláíró intézményeken kívül), 

- dinamikus jelentéstételi és felülvizsgálati eljárások. 

2. Irányítási struktúra 

Az átláthatósági nyilvántartás kétszintű irányítási struktúrával rendelkezik: az igazgatótanács 
ellátja a láthatósági nyilvántartás átfogó felügyeletét, a titkárság pedig a napi irányításért 
felelős. 
 
Az igazgatótanács felügyeli az intézményközi megállapodás általános végrehajtását. Ezzel 
összefüggésben felelős az átláthatósági nyilvántartás igényeinek és prioritásainak 
meghatározásáért, a nyilvántartás működéséről szóló éves jelentés elfogadásáért és a 
titkárságnak szóló általános utasítások kiadásáért. Feladata továbbá, hogy megvizsgálja a 
titkárság által a vizsgálatot követően hozott intézkedések felülvizsgálatára irányuló 
kérelmeket, és döntsön azokról. 
 
Az igazgatótanácsot az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkára alkotja. Az 
igazgatótanács évente legalább egyszer ülésezik, és az egyes főtitkárok éves ciklusban töltik 
be az elnöki tisztet, kezdve 2021-ben az Európai Parlament főtitkárával 2022 végéig. 
 
A titkárság iránymutatást nyújt az érdekképviselőknek a regisztrációs folyamatról, nyomon 
követi és ellenőrzi a kérelmek jogosultságát, valamint ellenőrzi a nyilvántartottak által 
szolgáltatott információk minőségét. Kezeli a magatartási kódex nyilvántartottak általi 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=hu&reference=ANNUAL_REPORT
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=hu&reference=GUIDELINES
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=hu&reference=CODE_OF_CONDUCT
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állítólagos megsértésével kapcsolatos panaszokat, és amennyiben a panaszt indokoltnak tartja, 
intézkedéseket hozhat. A titkárság elkészíti továbbá az éves jelentést, és felhívja a figyelmet 
az átláthatósági nyilvántartásra (lásd a IV. szakaszt). 
 
A titkárság a három aláíró intézmény személyzetéből, összesen kilenc teljes munkaidős 
alkalmazottból áll (ez 2020-hoz képest egy további alkalmazottat jelent, mivel 
2021 júliusában a Tanács is csatlakozott). A koordinálást koordinátor végzi, aki a titkárságot 
képviseli az igazgatótanácsban és a nyilvánosság előtt. 2021-ben az Európai Bizottság 
Főtitkársága átláthatóságért felelős osztályának vezetője volt a titkárság kijelölt koordinátora. 

3. Végrehajtási és átmeneti időszak 

Az intézményközi megállapodás 2021. július 1-jén lépett hatályba. Új tájékoztatási 
követelményeket vezet be a kérelmezők és nyilvántartottak számára. Ezeket a 
követelményeket az intézményközi megállapodás II. melléklete tartalmazza. A megadandó 
pénzügyi információk tekintetében a nyilvántartottaknak már ki kell választaniuk az általuk 
képviselt érdekek típusát (saját vagy tagjaik érdekei, ügyfelek érdekei vagy nem kereskedelmi 
érdekek) a legrelevánsabb pénzügyi információk meghatározása érdekében (V. szakasz). 
 
2022. szeptember 20-án a titkárság új jelentkezési/regisztrációs űrlapot tett közzé az 
átláthatósági nyilvántartás honlapján, hogy lehetővé tegye a kérelmezők és a nyilvántartottak 
számára az új tájékoztatási követelmények teljesítését. A regisztráció iránti kérelmet benyújtó 
valamennyi új kérelmezőnek ki kellett töltenie az új űrlapot, és az átláthatósági 
nyilvántartásban való közzétételt megelőzően jogosultsági ellenőrzésen estek át. Emellett az 
átláthatósági nyilvántartásba ezen időpont előtt felvett valamennyi meglévő nyilvántartottat 
tájékoztatták arról, hogy hat hónapig3 jogosultak a nyilvántartásba vételüket az új űrlapnak 
megfelelően módosítani annak érdekében, hogy továbbra is szerepeljenek a nyilvántartásban. 
 
Az érdekképviselők nyilvántartásba vételének és az új rendszerbe való regisztrálásának 
tudatosítása és megkönnyítése érdekében a titkárság új iránymutatásokat tett közzé a 
kérelmezők és a nyilvántartottak számára, valamint közzétette a gyakran ismétlődő kérdések 
új, kibővített listáját az átláthatósági nyilvántartás honlapján. Az új, részletes iránymutatás 
kidolgozását megelőzően a titkárság 2021 júniusában online kérdőív4 segítségével konzultált 
az átláthatósági nyilvántartás érdekelt feleivel. A titkárság továbbá részletes tájékoztatást 
nyújtott az átláthatósági nyilvántartás új irányítási struktúrájáról, valamint az uniós 
intézményekben hatályos feltételességi és egyéb átláthatósági intézkedésekről a honlap külön 
aloldalain. 
 
Az új regisztrációs folyamat előkészítéseként a titkárság számos találkozót tartott a képviseleti 
szervekkel, azaz az átláthatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartottak különböző típusait 
képviselő szereplőkkel, hogy bemutassa az új keretet, és foglalkozzon konkrét kérdésekkel, 
információkérésekkel, illetve további iránymutatást nyújtson (lásd a IV.5. szakaszt). 

III. Feltételességi és kiegészítő átláthatósági intézkedések 
 
Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság feltételességi intézkedéseket fogad el, amikor 
úgy határoz, hogy bizonyos érdekképviseleti tevékenységeket az átláthatósági 

                                                           
3 2021. szeptember 20-tól 2022. március 19-ig. 
4 Az érdekelt felekkel folytatott konzultációra adott válaszok a következő EUSurvey internetes oldalon érhetők 

el: https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/2021-IIA-Guidelines-consultation 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=hu&reference=ALERTS_COMPLAINTS
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=hu&reference=GUIDELINES
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=hu&reference=GUIDELINES
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=hu&reference=CONTACT_US
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=hu&reference=GOVERNANCE
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=hu&reference=CONDITIONALITY
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nyilvántartásban való előzetes regisztrációhoz köt. A három intézmény kiegészítő 
átláthatósági intézkedéseket is elfogadhat, hogy tovább ösztönözze a regisztrációt és 
megerősítse a közös keretet. 
 
Az alábbiakban részletesen ismertetjük a három intézményben jelenleg hatályos feltételességi 
és kiegészítő átláthatósági intézkedéseket. 
 
Más uniós intézmények, szervek és hivatalok, valamint az Európai Unió melletti Állandó 
Képviseletük tekintetében a tagállamok értesíthetik az igazgatótanácsot az általuk elfogadott 
feltételességi vagy kiegészítő átláthatósági intézkedésekről, és kérhetik azok közzétételét az 
átláthatósági nyilvántartás honlapján. 2021-ben az igazgatótanács nem kapott ilyen értesítést. 
 
A tagállamok kötelezettséget vállaltak arra, hogy az Európai Unió Tanácsának elnökségeként 
betöltött hivatali idejük során és az e hivatali időt megelőző hat hónapban az érdekképviselők 
és az EU melletti állandó képviselőik, illetve helyettes állandó képviselőik közötti 
találkozókat az érdekképviselők átláthatósági nyilvántartásban való nyilvántartásba vételének 
feltételéhez kötik. Ez a feltételességi intézkedés a Tanács hivatalban lévő vagy soron 
következő elnökségeként eljáró állandó képviselővel, illetve helyettes állandó képviselővel 
szervezett találkozókra vonatkozik5. Ezért az érdekképviselők csak akkor vehetnek részt 
ezeken a találkozókon, ha szerepelnek a nyilvántartásban. 2021-ben ez egyrészt Szlovéniára6 
vonatkozott, mivel Szlovénia töltötte be a Tanács elnökségét, másrészt Franciaországra7, mint 
soron következő elnökségre. 
 
Európai Parlament 
 
Tekintettel sajátos szerepükre és megbízatásukra, az európai parlamenti képviselők számára 
ajánlott8, hogy csak az átláthatósági nyilvántartásban szereplő érdekképviselőkkel 
találkozzanak. Arra is ösztönzik a képviselőket, hogy az érdekképviselőkkel tervezett 
valamennyi találkozójukat tegyék közzé az interneten. 
 
Ezeket a találkozókat az egyes képviselők személyes online oldalaikon teszik közzé a 
Parlament hivatalos honlapján. Az előadók, az árnyékelőadók és a bizottsági elnökök azonban 
kötelesek minden egyes parlamenti jelentés esetében online közzétenni az érdekképviselőkkel 
tervezett valamennyi találkozójukat. A közzétett adatok között szerepel a találkozó időpontja 
és típusa, a találkozó tárgya, az érdekképviselő kiléte és a képviselő szerepe (előadó, 
árnyékelőadó, bizottsági elnök vagy olyan képviselő, aki nem felelős az ügyért). 
 
A Parlament személyzetének tagjai, mint minden uniós köztisztviselő, kötelesek megőrizni 
szakmai és személyes függetlenségüket. Ezért pozíciójuk függetlenségével összhangban kell 
eljárniuk, így ajánlott ellenőrizniük, hogy az érdekképviselők szerepelnek-e a 
nyilvántartásban, mielőtt találkoznának velük, vagy elfogadnák az eseményekre szóló 
meghívásokat. 
 

                                                           
5 https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/openFile.do?fileName=Transparency%20register%20-

%20Member%20states%27%20political%20declaration.HU.pdf 
6 https://www.gov.si/en/representations/permanent-representation-to-the-european-union-brussels/about-the-

permanent-representation-to-the-european-union-brussels/transparency-register/ 
7 https://ue.delegfrance.org/registre-de-transparence 
8 Az Európai Parlament eljárási szabályzata (11. cikk 2. pont). 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/openFile.do?fileName=Transparency%20register%20-%20Member%20states'%20political%20declaration.HU.pdf
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/openFile.do?fileName=Transparency%20register%20-%20Member%20states'%20political%20declaration.HU.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/www.gov.si/en/representations/permanent-representation-to-the-european-union-brussels/about-the-permanent-representation-to-the-european-union-brussels/transparency-register/__;!!DOxrgLBm!ROG2QX4dnygnfUuUQYJpgvtCKJXpzy2tAuTCAp5lNzfUyJE8orhEajYzcziCfuzannF5nIAvDLl5$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.gov.si/en/representations/permanent-representation-to-the-european-union-brussels/about-the-permanent-representation-to-the-european-union-brussels/transparency-register/__;!!DOxrgLBm!ROG2QX4dnygnfUuUQYJpgvtCKJXpzy2tAuTCAp5lNzfUyJE8orhEajYzcziCfuzannF5nIAvDLl5$
https://urldefense.com/v3/__https:/ue.delegfrance.org/registre-de-transparence__;!!DOxrgLBm!ROG2QX4dnygnfUuUQYJpgvtCKJXpzy2tAuTCAp5lNzfUyJE8orhEajYzcziCfuzannF5nKyDPGnK$
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-TOC_HU.html
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Az Európai Parlament úgy határozott, hogy csak a nyilvántartásba vett érdekképviselők 
vehetnek részt a közös munkacsoportok vagy más nem hivatalos csoportosulások9 
tevékenységében. Előírja10 továbbá, hogy a bizottsági meghallgatásokon csak azok 
szólalhatnak fel, akik szerepelnek a nyilvántartásban. Az Európai Parlament azt is ajánlotta a 
képviselőknek, hogy ellenőrizzék, szerepelnek-e a nyilvántartásban azok az érdekképviselők, 
akikkel társházigazdaként vagy társszervezőként kívánnak részt venni valamely eseményen 
az Európai Parlament épületeiben11. Az Európai Parlament úgy rendelkezik, hogy csak a 
nyilvántartásban szereplő érdekképviselők kaphatnak hosszú távú belépőkártyát12. További 
átláthatósági intézkedésként a nyilvántartottak feliratkozhatnak, hogy e-mailben automatikus 
naprakész tájékoztatást kapjanak a parlamenti bizottságok tevékenységéről. 

 
Tekintettel a korábbi kötelezettségvállalásokra, nevezetesen a 2021. április 27-én elfogadott 
plenáris állásfoglalásban13 tett kötelezettségvállalásokra, az Európai Parlament belső 
igazgatási munkacsoportot hozott létre az intézményközi megállapodással kapcsolatos 
nyomon követés előkészítésére. Ajánlásai alapján az Európai Parlament Elnöksége lesz 
felelős a Parlamenten belüli új feltételességi vagy egyéb átláthatósági intézkedésekről való 
döntésért. 
 
Az EU Tanácsa 
 
Az (EU) 2021/929 tanácsi határozatban14 foglaltak szerint az átláthatósági nyilvántartásba 
való felvétel előfeltétele annak, hogy az érdekképviselők találkozzanak a Tanács főtitkárával 
vagy a főigazgatókkal. Ugyanez a szabály vonatkozik az érdekképviselőkre – szakmai 
minőségükben – a Tanács Főtitkársága által szervezett tematikus tájékoztatókon (adott 
esetben és az elnökséggel folytatott konzultációt követően) vagy a Tanács Főtitkársága által 
szervezett nyilvános rendezvényeken felszólalóként való részvételre. A személyzetnek 
továbbá ellenőriznie kell az érdekképviselők megbízólevelét, hogy megbizonyosodjon arról, 
szerepelnek-e az átláthatósági nyilvántartásban. Ellenkező esetben a személyzetnek gondosan 
mérlegelnie kell a találkozók megfelelőségét, és konzultálnia kell a közvetlen felettesével. 
 
Európai Bizottság 
 
A Bizottság szigorú belső feltételrendszert alkalmaz, amely az „átláthatósági nyilvántartáson 
kívüli találkozó tilalma” elvén alapul az érdekképviselőkkel való kapcsolattartás tekintetében. 
Előírja különösen azt, hogy a Bizottság valamennyi tagja, kabinetjeinek tagjai és a Bizottság 
főigazgatói csak az átláthatósági nyilvántartásban szereplő érdekképviselőkkel 
találkozhatnak. Ez a kötelezettség, amelyet az Európai Bizottság tagjaira vonatkozó 
magatartási kódex15 és a Bizottság munkamódszerei16 rögzítenek, a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy az érdekképviselőt az ilyen találkozók előtt nyilvántartásba kell venni. Ezenkívül a 
Bizottság a személyzeti etikára és magatartásra vonatkozó gyakorlati útmutatói részeként 
standard ajánlásként fogalmazza meg valamennyi munkatársa számára, hogy ellenőrizniük 
kell az érdekképviselők megbízólevelét annak biztosítása érdekében, hogy szerepeljenek az 

                                                           
9 Az Európai Parlament eljárási szabályzata: 35. cikk 5. pont. 
10 Az Európai Parlament Elnöksége 2003. június 18-i határozatának 7. cikke. 
11 Az Európai Parlament Elnökségének 2016. július 4-i határozata. 
12 Az Európai Parlament eljárási szabályzatának 123. cikke. 
13 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0130_HU.html 
14 HL L 207., 2021.6.11., 19. o. 
15 Az Európai Bizottság tagjaira vonatkozó magatartási kódexről szóló, 2018. január 31-i C(2018) 700 

bizottsági határozat 7. cikke (HL C 65., 2018.2.21., 7. o.). 
16 Az Európai Bizottság munkamódszereinek V. pontja. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/working-methods.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-TOC_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/reg/2003/0001/EP-PE_REG(2003)0001_HU.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0221(02)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0221(02)&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/working-methods.pdf
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átláthatósági nyilvántartásban. Ha az érdekképviselők nem szerepelnek a nyilvántartásban, a 
személyzetnek azt tanácsoljuk, hogy a további kapcsolat előtt mindig kérjék fel őket a 
regisztrációra. 
 
A Bizottságnak az arra vonatkozó szabálya, hogy nem tart találkozókat a nyilvántartásba nem 
vett érdekképviselőkkel, a 2014/838/EU, Euratom határozattal17 és a 2014/839/EU, Euratom 
határozattal18 összhangban a(z)(nyilvántartásba vett) érdekképviselőkkel való találkozók 
kötelező közzétételére vonatkozó szakpolitikával társul, és kiegészíti azt. A nyilvánosságra 
hozott információk a következők: a találkozó időpontja, helyszíne, a Bizottság tagjának 
és/vagy a kabinet tagjának vagy a főigazgatónak a neve, az érdekképviselő, azaz a szervezet 
vagy önfoglalkoztató személy neve és a találkozó tárgya. A Bizottság ezeket az információkat 
a találkozót követő két héten belül következetesen, szabványosított formátumban közzéteszi 
a Bizottság tagjainak, illetve a Bizottság főigazgatóságainak honlapján. A közzétett találkozók 
listája letölthető formában (.pdf fájl) elérhető az érintett nyilvántartott(ak) profilján is az 
átláthatósági nyilvántartásban. 
 
A Bizottság továbbá a vonatkozó bizottsági szabályokkal19 összhangban az 
érdekképviselőknek a bizottsági szakértői csoportokba való kinevezését kizárólag a 
nyilvántartásba vett érdekképviselők számára tartja fenn. Az átláthatósági nyilvántartásba 
való előzetes bejegyzésre vonatkozó követelmény egyaránt vonatkozik az adott szakpolitikai 
terület érdekelt felei közös érdekének képviseletére kinevezett személyekre („B” típusú 
tagok), valamint a szó tág értelmében vett szervezetekre, beleértve a vállalatokat, 
egyesületeket, nem kormányzati szervezeteket, szakszervezeteket, egyetemeket, 
kutatóintézeteket, ügyvédi irodákat és tanácsadó cégeket („C” típusú tagok). Amennyiben a 
„B” és „C” típusú tagokat felfüggesztik vagy törlik az átláthatósági nyilvántartásból, a 
Bizottságnak fel kell függesztenie őket azokban a szakértői csoportokban, amelyeknek tagjai, 
mindaddig, amíg az átláthatósági nyilvántartásban való regisztrációjukat vissza nem állítják. 
 
Az átláthatóság javítása és a nyilvántartásba vétel ösztönzése érdekében a Bizottság további 
intézkedésként automatikus értesítést küld azoknak a nyilvántartottaknak, akik 
regisztrációjukban jelezték érdeklődésüket valamely szakpolitikai terület iránt az adott 
területre vonatkozó nyilvános konzultáció vagy ütemterv elindításáról, és a regisztrálók 
hozzájárulásait a nyilvántartásba nem vett válaszadók hozzájárulásától elkülönítve dolgozza 
fel20. 

IV. Az átláthatósági nyilvántartás titkárságának tevékenysége 
 

Az átláthatósági nyilvántartás tekintetében 2021 különleges évnek számított. A fent említettek 
szerint a titkárság az év során különleges intézkedéseket hozott az intézményközi 
megállapodás végrehajtása (lásd a II.3. szakaszt) és az új kötelező rendszerre való 

                                                           
17 A Bizottság 2014/838/EU, Euratom határozata (2014. november 25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a 

szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről szóló tájékoztatás közzétételéről (HL 
L 343., 2014.11.28., 19. o.). 

18 A Bizottság 2014/839/EU, Euratom határozata (2014. november 25.) a Bizottság tagjai, valamint a 
szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről szóló tájékoztatás közzétételéről (HL 
L 343., 2014.11.28., 22. o.). 

19 A Bizottság határozata (2016. május 30.) a bizottsági szakértői csoportok létrehozására és működésére 
vonatkozó horizontális szabályok megállapításáról, C(2016) 3301, 8. cikk. 

20 Az Európai Bizottság minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatásai (SWD(2017) 350), különösen az 
érdekelt felekkel folytatott konzultációról szóló VII. fejezet. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-guidelines-stakeholder-consultation.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-guidelines-stakeholder-consultation.pdf
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zökkenőmentes átállás biztosítása érdekében, miközben folytatta napi tevékenységét is, amint 
azt az alábbiakban részletesebben bemutatjuk. 

1. Az adatminőség ellenőrzése 

Az átláthatósági nyilvántartás pillanatképet ad az érdekképviselőknek a szakpolitikai 
ciklus(ok) kialakításával vagy végrehajtásával és az uniós intézmények kapcsolódó 
döntéshozatali eljárásaival összefüggő lobbitevékenységéről, beleértve adott időpontban a 
nyilvántartottak intézményközi megállapodás hatálya alá tartozó aktuális tevékenységei által 
megcélzott főbb jogalkotási javaslatok vagy szakpolitikák részleteit. Ez megmagyarázza, 
hogy egyes érdekképviselők miért csak korlátozott időre regisztrálnak, míg mások esetleg 
hosszabb időn keresztül szerepelnek az adatbázisban. 

 
A nyilvántartásba vétellel az érdekképviselők kötelezettséget vállalnak arra, hogy teljes körű, 
naprakész és nem félrevezető információkat szolgáltatnak a nyilvántartásba vételkor, majd ezt 
követően az intézményközi megállapodás hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során. 
Ebből a célból a Bizottság arra ösztönzi a nyilvántartottakat, hogy minden jelentősebb 
változás alkalmával vizsgálják felül és frissítsék a benyújtott információkat, és végezzék el a 
regisztráció kötelező éves frissítését annak érdekében, hogy továbbra is szerepeljenek az 
átláthatósági nyilvántartásban. Végső soron az érdekképviselők felelősek a nyilvántartási 
adataik pontosságáért. 

 
Az átláthatósági nyilvántartásban szereplő adatok lehető legjobb minőségének biztosítása a 
titkárság egyik fő feladata. Az intézményközi megállapodás szerint a titkárság minden új 
nyilvántartásba vételi kérelmet értékel a jogosultsági kritériumok és a tájékoztatási 
követelmények alapján, mielőtt validálná és közzétenné őket a nyilvántartásban21. Célzottabb 
megközelítést alkalmazva tovább vizsgálja az átláthatósági nyilvántartás tartalmát, különösen 
azokban az esetekben, amikor okkal feltételezi, hogy a regisztráció során a regisztrálók nem 
adták meg pontosan az intézményközi megállapodásban meghatározott információkat. A 
referenciaeszközül szolgáló adatbázis megbízhatóbbá tételére törekedve a titkárság eseti 
alapon felveszi a kapcsolatot a nyilvántartottakkal az általuk szolgáltatott információk 
pontosságának ellenőrzése, a következetlenségek kijavíttatása és a szükséges információk 
közzétételének biztosítása céljából. 
 
A 2021. évi ellenőrzési tevékenysége keretében a titkárság 3 360 ellenőrzést végzett22. Ezek 
közé tartozik a 2021. január 1. és 2021. szeptember 20. közötti időszakban elvégzett 
2 592 minőség-ellenőrzés (az új regisztrációs űrlap bevezetése): 
 
• az ellenőrzött nyilvántartottak 40 %-a által biztosított adatok minősége kielégítő volt, 
• a megkeresett nyilvántartottak 30 %-a frissítette regisztrációját, 
• az ellenőrzés nyomán 30 %-ukat törölték a nyilvántartásból a jogosultság hiánya vagy 

a frissítés elmulasztása miatt. 
 
A fennmaradó 768 jogosultsági és minőségi ellenőrzés az új regisztrációs űrlap bevezetését 
követően benyújtott kérelmeket érintette, s ezek közül 452 (58 %) elfogadására és aktiválására 
került sor23. 

                                                           
21 Ez a helyzet a 2021. szeptember 20. után benyújtott valamennyi új regisztrációs kérelem esetében. 
22 2020-ban összesen 4 973 ellenőrzésre került sor a nyilvántartás tartalmával kapcsolatban. 2021-ben az 

ellenőrzések teljes száma alacsonyabb volt az új kötelező rendszerre való áttérés miatt. 
23 Lásd az V. szakaszt. 
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2. Informatikai ügyfélszolgálat („helpdesk” szolgáltatás) 

A titkárság ügyfélszolgálatot („helpdesk”) biztosít az átláthatósági nyilvántartással 
kapcsolatban a többnyelvű honlapon (a Kapcsolatfelvétel fülön) bárki által benyújtható 
kérdések megválaszolására. 2021-ben a titkárság jelentős számú, az érdekelt felektől, 
kutatóktól és magánszemélyektől érkező, az átláthatósági nyilvántartással kapcsolatos 
megkeresésre és információkérésre válaszolt, valamint támogatást és iránymutatást nyújtott a 
regisztrálási folyamat során a kérelmezőknek és regisztrálóknak24. Különösen az új 
regisztrációs űrlap bevezetését követően, és főként a nyilvántartottak által az új rendszerre 
való átállás során tapasztalt technikai problémák miatt. 

3. Vizsgálatok 

Az átláthatósági nyilvántartásban szereplő adatok minőségének ellenőrzése mellett a titkárság 
kezeli a beérkező panaszokat, és saját kezdeményezésű vizsgálatokat végez az intézményközi 
megállapodás III. mellékletében meghatározott eljárásoknak megfelelően. Ennek során a 
titkárság figyelembe veszi az arányosság és a megfelelő ügyintézés elvét. 
 
A „panasz” olyan eljárásra utal, amely arra vonatkozik, hogy a nyilvántartott állítólag nem 
tartja be a magatartási kódexet. Bármely természetes vagy jogi személy, aki ilyen állításokat 
tesz egy nyilvántartott vonatkozásában, panaszt nyújthat be a titkársághoz az átláthatósági 
nyilvántartás honlapján található megfelelő űrlap kitöltésével. 
 
A nyilvántartásba vétellel az érdekképviselők kijelentik, hogy már alkalmazzák a magatartási 
kódex szabályait és elveit, és elfogadják, hogy a panaszok kezelésére az intézményközi 
megállapodás III. mellékletében meghatározott eljárásoknak megfelelően kerül sor. 
 
Az intézményközi megállapodás megszüntette a „figyelmeztető jelzések” fogalmát, amelynek 
értelmében a harmadik felek tájékoztathatták a titkárságot az átláthatósági nyilvántartásban 
szereplő ténybeli hibákról és egyéb pontatlan információkról. A változtatás azt jelenti, hogy 
az ilyen „figyelmeztető jelzések” az új rendszerben panaszokká válnak. Mivel az 
intézményközi megállapodás csak 2021. július 1-jén lépett hatályba, a titkárság 2021-ben 
nyolc különböző szervezet vagy magánszemély által benyújtott nyolc olyan figyelmeztető 
jelzéssel foglalkozott (egyet eredetileg panaszként nyújtottak be), amely potenciális hibákra 
mutatott rá hét regisztrációban. Ezek a figyelmeztető jelzések a pénzügyi nyilatkozatok és a 
nyilvántartottak által szolgáltatott egyéb adatok pontosságára, valamint a nyilvántartottaknak 
az uniós intézményekkel való találkozóira vonatkozó információk hiányára vagy 
pontatlanságára vonatkoztak. Ezzel összefüggésben a titkárság által megkeresett 
nyilvántartottak mindegyike kielégítő módon frissítette adatait, egy kivételével, amelyet így 
töröltek a nyilvántartásból. 
 
A titkárság 2021-ben sikeresen lezárt az előző évből függőben lévő négy panaszt, miután az 
érintett nyilvántartottak frissítették regisztrációjukat vagy másként szolgáltak kielégítő 
magyarázattal. 
 
Ezenkívül a titkársághoz 2021-ben 29 új panasz érkezett, amelyek közül egyet „figyelmeztető 
jelzésként” kezeltek, mivel az csak az adatminőséggel kapcsolatos kérdéseket érintett, és az 
intézményközi megállapodás hatálybalépése előtt nyújtották be. A fennmaradó panaszok 
közül 23 nem bizonyult befogadhatónak, mivel nem az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá 

                                                           
24 2021-ben a titkárság mintegy 1 255 megkeresésre és kérelemre adott választ. 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=hu&reference=CONTACT_US
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tartozó kérdésekre vonatkozott. Ez szokatlanul nagy számú elfogadhatatlan panasz, ami 
rávilágít arra, hogy a Covid19-világjárvány idején nagyon sok fogyasztó vagy személyes 
minőségben eljáró személy próbált panaszt tenni személyes ügyekkel kapcsolatban úgy, hogy 
ebben az összefüggésben a nem megfelelő szolgálathoz fordult.  
 
Az öt befogadható panaszból egyet lezártak 2021-ben, a fennmaradó négy befogadható panasz 
kivizsgálása pedig 2021 végén még folyamatban volt. Ezek főként az olyan szervezetek 
regisztrációs űrlapjaiban szereplő információk minőségéhez és pontosságához kapcsolódtak, 
amelyekkel szemben a panaszokat benyújtották, és a 2021 második felében kezdődött 
átmeneti időszak miatt folyamatban voltak, így a regisztrálóknak meg kell felelniük a 
2021. évi intézményközi megállapodásban meghatározott új követelményeknek. 
 
A titkárság a vizsgálat lefolytatása során mindig konstruktív párbeszédre törekszik az érintett 
nyilvántartottal/nyilvántartottakkal annak érdekében, hogy lehetőség szerint tisztázzák és 
megoldják az azonosított problémákat a szükséges intézkedések meghozatala előtt. 

4. Az igazgatótanács 2021. évi ülése 

A titkárság előkészítette az igazgatótanács első ülését, amelyre 2021. szeptember 24-én került 
sor. Ezen az ülésen az igazgatótanács a következő határozatokat hozta: 
 

- a Bizottság Főtitkárságán belüli, az átláthatóságáért felelős egység vezetőjének 
kinevezése a titkárság koordinátorává 2021 hátralevő részére, illetve 2022-től 
kezdődően egyéves, megújítható időtartamra, 

- az átláthatósági nyilvántartás 2022. évi éves prioritásainak meghatározása, az 
intézményközi megállapodást aláíró minden egyes intézményre vonatkozó 
költségvetési becslésekkel és az e prioritások végrehajtására vonatkozó 
hozzájárulásokkal együtt25, 

- utasítás a titkárságnak, hogy a 2022. évi éves prioritások részeként értékelje az 
átláthatósági nyilvántartás informatikai eszközének teljesítményét. 

Az igazgatótanács ülésével kapcsolatos valamennyi dokumentumot – beleértve az ülés 
napirendjét és jegyzőkönyvét – közzétették az átláthatósági nyilvántartás honlapjának 
irányításról szóló oldalán. 

5. Iránymutatás és figyelemfelhívás 

A titkárság iránymutatásokat ad ki a kérelmezők és nyilvántartottak számára, valamint 
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 gyakori 
hibák elkerülésére irányuló erőfeszítéseik során. 
 
A fent említetteknek megfelelően a titkárság 2021-ben mind a 23 hivatalos nyelven közzétette 
az új iránymutatásokat és a gyakran ismétlődő kérdések új listáját.  
 
Ezen túlmenően a titkárság kiterjedt kommunikációs és figyelemfelhívó tevékenységet 
végzett az érdekelt felek körében az intézményközi megállapodás és az azt kísérő új 

                                                           
25 2022-re vonatkozóan: EB: 57 %; EP: 33 %; Tanács: 10 %. 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CONTACT_US&locale=hu
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iránymutatás bemutatása és magyarázata céljából. Ez magában foglalta a különböző érdekelt 
felek26 és egyetemi hallgatók27 számára tartott tájékoztató előadásokat. 

 
A három intézmény folytatta arra irányuló erőfeszítéseit, hogy az egyes intézményeken belül 
is felhívja a figyelmet az átláthatósági nyilvántartásra, beleértve a személyzetnek nyújtott 
célzott tájékoztatást és képzéseket28. 

6. Technikai fejlődés 

A titkárság koordinálja az átláthatósági nyilvántartás fejlesztését szolgáló informatikai 
megoldások kidolgozását. 
 
A 2021. évi intézményközi megállapodás hatálybalépéséhez technikai szempontból jelentős 
erőfeszítésekre volt szükség az átláthatósági nyilvántartás honlapjának az intézményközi 
megállapodáshoz való igazítása érdekében, különös tekintettel az új tájékoztatási 
követelményekhez igazodó új regisztrációs űrlap kidolgozására. Az űrlap 2021 végére 
valamennyi nyelvi változatban rendelkezésre állt. 
 
A titkárság személyzete által az átláthatósági nyilvántartás napi irányításának kezelésére 
használt háttérirodai informatikai eszközöket is hozzá kellett igazítani az új kerethez. 
 
2021. szeptember 24-i ülésén az igazgatótanács utasította a titkárságot, hogy értékelje az 
átláthatósági nyilvántartás 10 éves informatikai platformjának teljesítményét. Ezzel 
összefüggésben 2021 végén létrejött egy informatikai munkacsoport, hogy megvizsgálja a 
rendelkezésre álló lehetőségeket annak biztosítására, hogy a nyilvántartás életképes és 
korszerű informatikai eszköz maradjon. 

V. Statisztikák 
 
Az intézményközi megállapodás hatálybalépése megváltoztatta az átláthatósági 
nyilvántartásban szereplő nyilvántartottak tipológiáját. A nyilvántartottaknak most már ki kell 
választaniuk a képviselt érdekek három típusa közül egyet, és az egyes kategóriákra a 
pénzügyi információk különböző sávjait kell alkalmazni. Következésképpen a jelentésnek a 
nyilvántartottak különböző típusait bemutató része két részre oszlik, és ezek a 
2021. szeptember 20. előtti és utáni időszakokra vonatkozó statisztikai információkat 
tartalmazzák (lásd az V.2. és V.3. szakaszt). 

1. Az átláthatósági nyilvántartás alakulása 

Az átláthatósági nyilvántartás az Európai Parlament és az Európai Bizottság közös, a jelenlegi 
háromoldalú kötelező rendszerben működő nyilvános adatbázisaként való létrehozása óta 

                                                           
26 Európai Központi Bank (EKB), a közélet átláthatóságával foglalkozó francia főhatóság (HATVP), Európai 

Közügyi Tanácsadók Szövetsége (EPACA), Német Iparszövetség (BDI/BDA), az Európai Unió püspöki 
konferenciáinak jogi bizottsága (COMECE) és a lobbinyilvántartás-vezetők európai hálózata (ELRN). 

27 Science Politique Paris, University of Paris Nanterre, Maastricht University, the Scottish Stirling University, 
Freshfel East Africa Delegation, Bocconi Law Students Association és a Geneva Graduate Institute. 

28 Ez 18 élő távoktatást jelent az Európai Parlament személyzete számára „a lobbisták kezelésével” 
kapcsolatban. A Bizottság továbbá 8 ilyen képzést biztosított a saját munkatársainak, valamint testreszabott 
előadásokat tartott a biztosi kabinetek, illetve az átláthatósági és etikai kapcsolattartó pontok hálózata 
számára. A Tanácsban számos kommunikációs és figyelemfelkeltő intézkedésre került sor az intézményközi 
megállapodás és az (EU) 2021/929 tanácsi határozat gyakorlati végrehajtásának bemutatása és magyarázata 
érdekében. 
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folyamatos bővüléssel érte el jelenlegi méretét: 2021. december 31-én 13 366 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. 

 

 

Az alábbi ábra az új nyilvántartásba vételek alakulását mutatja, és csak azokra az 
érdekképviselőkre vonatkozik, akiket egy 12 hónapos időszak alatt vettek nyilvántartásba 
2021. január 1. és 2021. december 31. között, és akik ezen időszak végén még aktívak 
voltak29. 

 

 

                                                           
29 2021-ben összesen 3 360 szervezet kérelmezte a nyilvántartásba vételt. 
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2. A nyilvántartottak kategóriái 2021. január 1. és 2021. szeptember 20. 
között 

2021. szeptember 20-ig az átláthatósági nyilvántartás a 2014. évi intézményközi 
megállapodásban előírt, a különböző típusú szervezeteknek megfelelő 6 előre meghatározott 
kategóriába és 14 alkategóriába sorolt érdekképviselőkből állt. 
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A nyilvántartottaknak a 2014. évi intézményközi megállapodásban előírt kategóriák és 
alkategóriák szerinti bontását az alábbi táblázat tartalmazza. 

 
2021. szeptember 20-án 12 914 nyilvántartott szerepelt az átláthatósági nyilvántartásban 
a következő (al)kategóriák szerinti bontásban: 

I. – Szakmai tanácsadással foglalkozó irodák/ügyvédi irodák/független 
tanácsadók 904 

Szakmai tanácsadással foglalkozó irodák 580 

Ügyvédi irodák 94 

Független tanácsadók 230 

II. – Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/gazdasági/szakmai 
szervezetek 6 952 

Vállalatok és vállalatcsoportok 2 905 

Kereskedelmi és gazdasági szervezetek 2 715 

Szakszervezetek és szakmai szervezetek 987 

Egyéb szervezetek 345 

III. – Nem kormányzati szervezetek 3 518 

Nem kormányzati szervezetek, platformok, hálózatok és hasonlók 3 518 

IV. – Szellemi műhelyek, kutatási és tudományos intézmények 967 

Szellemi műhelyek és kutatási intézmények 602 

Tudományos intézmények 365 

V. – Egyházakat és vallási közösségeket képviselő szervezetek 55 

VI. – Helyi, regionális és önkormányzati hatóságokat, egyéb közjogi és 
vegyes jogállású intézményeket stb. képviselő szervezetek 573 

Regionális szerveződések 118 

Országos szint alatti közigazgatási szervek 95 

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 283 
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3. A 2021. szeptember 21. és december 31. között képviselt érdekek 

Az új regisztrációs űrlap bevezetését követően 452 érdekképviselő csatlakozott az 
átláthatósági nyilvántartáshoz. Ezek többsége nem kereskedelmi érdekeket képviselő 
szervezet volt, amint azt az alábbi ábra is mutatja. 
 

 
Ezek az új regisztrálók a következő kategóriákba sorolhatók: 
 
Szakmai tanácsadással foglalkozó irodák 27 

Ügyvédi irodák 7 

Független tanácsadók 10 

Vállalatok és vállalatcsoportok 157 

Kereskedelmi és gazdasági szervezetek 41 

Szakszervezetek és szakmai szervezetek 29 

Nem kormányzati szervezetek, platformok, hálózatok és hasonlók 123 

Szellemi műhelyek és kutatási intézmények 21 

Tudományos intézmények 7 

Egyházakat és vallási közösségeket képviselő szervezetek 1 

Közigazgatási szervek szövetségei és hálózatai 7 

Harmadik országok által létrehozott szervezetek, hivatalok vagy hálózatok 0 

Egyéb szervezetek, közjogi vagy vegyes jogállású szervezetek 22 
 

 

139

31
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Új nyilvántartottak: képviselt érdekek

Saját érdekeket képviselő nyilvántartottak

Köztes szereplők

Nem kereskedelmi érdekeket képviselő szervezetek



18 
 

4. Átállási arány 

Az átláthatósági nyilvántartásban 2021. szeptember 20. előtt szereplő nyilvántartottak 
számára hat hónapos átmeneti időszak állt rendelkezésre a regisztrációjuk naprakésszé 
tételéhez az intézményközi megállapodásnak való megfelelés biztosítása érdekében 
(2022. március 19-ig). Az átállási arány 2021. december 31-én elérte a 39 %-ot. 

5. Földrajzi adatok 

Az átláthatósági nyilvántartásban való regisztrálás nem korlátozódik az Unióban letelepedett 
érdekképviselőkre, bár az érdekképviselők legnagyobb része Belgiumban bejegyzett 
székhelyről folytatja tevékenységét. Ennek az az oka, hogy az uniós intézmények Brüsszelben 
találhatók. Ám mivel az uniós jogszabályok és szakpolitikák hatálya nem uniós polgárokat is 
érint, valamint hatással lehet a 27 tagállam határain túli kereskedelemre és egyéb 
külkapcsolatokra, e globális hatást az átláthatósági nyilvántartás is tükrözi. 

 

 

6. Az átláthatósági nyilvántartás honlapján tett látogatások 

Az átláthatósági nyilvántartás honlapját 2021-ben 326 700 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 
27 200 látogatást jelent. 
 
A honlapot felkeresők körülbelül 54 %-a használta a keresési funkciót angol nyelven, és a 
honlapot ugyanígy leggyakrabban angol nyelven keresik fel, ezt követi csökkenő sorrendben 
a francia, német, spanyol és olasz nyelv. A látogatók közel 86 %-a Európából származik, ezt 
követik csaknem 9 %-kal az Észak-Amerikából a honlapra látogatók. Európán belül a 
honlaplátogatások 27 %-a Belgiumhoz köthető, amelyet a Németországból, Franciaországból 
(mintegy 10 %) és az Egyesült Királyságból származó látogatók követtek (körülbelül 9 %). 
 
2021-ben az átláthatósági nyilvántartás adataihoz használt két nyílt hozzáférésű (az uniós 
intézmények által használt, mintegy 16 000 adatkészlettel rendelkező és a tagállamok által 
használt, mintegy 1 300 000 adatkészlettel rendelkező) adatportált összevonták, így jött létre 
a data.europa.eu. Ezenkívül az új regisztrációs űrlap 2021. szeptember 20-i bevezetését 
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követően az átláthatósági nyilvántartás adatkészletének a nyílt hozzáférésű adatok portáljára 
történő továbbítását lehetővé tevő funkciót az új űrlap szerkezetében bekövetkezett változások 
miatt ideiglenesen felfüggesztették. 
 
A fent említett felfüggesztés ellenére 2021-ben a konszolidált data.europa.eu oldalra 
továbbított átláthatósági nyilvántartási adatkészlet volt a 12. leggyakrabban megtekintett 
adatkészlet az ott közzétett több mint 1 300 00030 egyéb adatkészlet közül. Az adatkészletek 
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). 
 

VI. Következtetések 
 
Az intézményközi megállapodás alkalmazásának kezdete miatt 2021 különösen nagy kihívást 
jelentő évnek bizonyult. Operatív és adminisztratív szempontból jelentős erőfeszítésekre volt 
szükség annak érdekében, hogy előkészítsék a terepet a régi rendszerről az új kötelező 
rendszerre való zökkenőmentes átálláshoz. Ez magában foglalta a kérelmezőknek és a 
nyilvántartottaknak szóló új iránymutatás kiadását, valamint az intézményközi 
megállapodásból eredő új követelményekhez igazodó technikai megoldások végrehajtását, 
különösen egy új regisztrációs űrlap kidolgozását és az átláthatósági nyilvántartás honlapjának 
átalakítását. Az új rendszerre való áttérés növelte az ügyfélszolgálati segítség iránti közvetlen 
megkeresések számát is, és fokozta a titkárság részvételét az érdekelt felekre irányuló 
figyelemfelkeltő tevékenységekben és rendezvényeken. 
 
2022. március 19-én lejárt az az időszak, amely alatt a nyilvántartottak az intézményközi 
megállapodás tájékoztatási követelményeinek teljesítése érdekében módosíthatták 
regisztrációjukat. Ebből következik, hogy a két különböző szabályrendszer 2021-ben, az 
intézményközi megállapodás előtt és után történő alkalmazása különösen megnehezítette az 
adatminőség nyomon követését. Mindazonáltal az átláthatósági nyilvántartásban szereplő 
adatok általános minősége 2021-ben is kulcsfontosságú prioritás maradt, és az új regisztrációs 
űrlap alapján benyújtott valamennyi új nyilvántartásba vételi kérelmet ellenőrizték a 
közzététel előtt, biztosítva ezáltal, hogy a jogosultsági és adatminőségi előírásoknak nem 
megfelelő regisztrációkat ne vegyék figyelembe. 
 
 

 

                                                           
30 Az uniós intézményektől, ügynökségektől és szervektől, tagállamoktól és más országoktól, valamint egyes 

helyi hatóságoktól származó adatkészletek. 

https://data.europa.eu/hu
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