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

megállapodás 28. cikke úgy rendelkezik, hogy az átláthatósági nyilvántartás működéséről 

éves jelentést kell benyújtani az Európai Parlament és az Európai Bizottság illetékes alelnöke 

részére.  

 

Ez a jelentés 2019. január 1-től december 31-ig mutatja be az átláthatósági nyilvántartásra 

vonatkozó statisztikákat, és ismerteti az átláthatósági nyilvántartás közös titkársága által 

végzett tevékenységeket, különös tekintettel az adatok minőségének biztosítására, a 

magatartási kódex betartásának nyomon követésére és az eszköz ismertségének növelésére. 
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I. BEVEZETÉS 

Az átláthatósági nyilvántartást az Európai Parlament és az Európai Bizottság közös 

programjaként, intézményközi megállapodással1 hozták létre 2011-ben. A nyilvántartás 

kulcsfontosságú eszköz, amely lehetővé teszi e két intézmény számára, hogy teljesítsék 

az érdekképviselőkkel való kapcsolataik átláthatóságára vonatkozó 

kötelezettségvállalásukat. 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). 

Az átláthatósági nyilvántartás valamennyi olyan szervezetre és önfoglalkoztató 

személyre vonatkozik, amely és aki azzal a céllal tevékenykedik, hogy befolyásolja az 

uniós intézmények döntéshozatali és szakpolitikai végrehajtási eljárásait. Valamennyi 

regisztrált elfogadta a közös magatartási kódexet. Az átláthatósági nyilvántartás, amely 

felfedi, hogy ki, milyen érdeket és milyen szintű erőforrásokkal próbál érvényesíteni, 

lehetővé teszi a fokozott nyilvános ellenőrzést. A polgárok, a média és más érdekeltek 

számára pedig lehetővé teszi az uniós jogalkotással kapcsolatban aktív érdekképviselők 

tevékenységének és potenciális befolyásának nyomon követését. Létrehozása óta az 

átláthatósági nyilvántartás számottevően kibővült, jelenleg közel 12 000 szervezetet 

tartalmaz2.  

II. HELYZETKÉP3 

1. A regisztráltak megoszlása 

Az átláthatósági nyilvántartás 6 kategóriából és 14 alkategóriából áll. 

2019-ben a regisztráltak teljes száma és a regisztráltak aránya a hat kategória 

mindegyikében változatlan maradt. 

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

szervezetek” volt a legnagyobb nyilvántartási kategória az összes nyilvántartásba vett 

szervezet némileg több mint felével (lásd az 1. kördiagramot). E kategórián belül 

továbbra is a „Kereskedelmi és gazdasági szervezetek” alkategória tette ki a legnagyobb 

csoportot, a kategória valamivel több mint 40%-ával. A „Szakszervezetek és szakmai 

szervezetek” alkategória 15%-os részaránnyal változatlan maradt és a „Vállalatok és 

vállalatcsoportok” alkategória változatlanul 39% (lásd a 2. kördiagramot). 

III. kategória a „Nem kormányzati szervezetek” 2019-ben nyilvántartásba vett 

szervezetek második leggyakoribb típusa, amely az összes bejegyzés valamivel több 

mint egynegyedét tette ki. 

I. kategória a „Szakmai tanácsadással foglalkozó irodák/ügyvédi irodák/független 

tanácsadók” részaránya a két utóbbi évben csekély mértékben csökkent, a regisztráltak 

közel 9%-át tette ki, ami 1%-kal kevesebb, mint az előző évben. A csökkenés szemmel 

látható volt mind a három alkategóriában. 

Kevesebb szervezetet regisztráltak az alábbi három alkategóriában: IV. kategória 

„Szellemi műhelyek, kutatási és tudományos intézmények” VI. kategória „Helyi, 

                                                 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1588248311882&uri=CELEX:32014Q0919(01) 
2 Csak a 2019. december 31-ig nyilvántartásba vett és ebben az időpontban nyilvános szervezeteket 

ideértve. 
3 Az ebben a jelentésben bemutatott adatok a 2019. december 31-i állapotot tükrözik. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1588248311882&uri=CELEX:32014Q0919(01)
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regionális és önkormányzati hatóságokat, egyéb közjogi és vegyes jogállású 

intézményeket stb. képviselő szervezetek”, valamint V. kategória „Egyházakat és 

vallási közösségeket képviselő szervezetek”. 

 

1.1 A regisztráltak kategória és alkategória szerinti megoszlása 

 

2019. december 31-én 11 899 regisztrált szerepelt  

az átláthatósági nyilvántartásban a következő (al)kategóriák szerinti bontásban: 

I – Szakmai tanácsadással foglalkozó irodák/ügyvédi irodák/független 

tanácsadók 
1 069 

Szakmai tanácsadással foglalkozó irodák  672 

Ügyvédi irodák  103 

Független tanácsadók  294 

II – Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/gazdasági/szakmai 

szervezetek  
6 197 

Vállalatok és vállalatcsoportok  2 422 

Kereskedelmi és gazdasági szervezetek  2 521 

Szakszervezetek és szakmai szervezetek  937 

Egyéb szervezet  317 

III – Nem kormányzati szervezetek  3 112 

Nem kormányzati szervezetek, platformok, hálózatok és hasonlók  3 112 

IV – Szellemi műhelyek, kutatási és tudományos intézmények  885 

Szellemi műhelyek és kutatási intézmények  564 

Tudományos intézmények  321 

V – Egyházakat és vallási közösségeket képviselő szervezetek  59 

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

vegyes jogállású intézményeket stb. képviselő szervezetek  
577 

Regionális szerveződések 109 

Országos szint alatti közigazgatási szervek  101 

Regionális vagy egyéb országos szint alatti közigazgatási szervek 

transznacionális szövetségei és hálózatai 
91 

Egyéb, jogszabály által a közérdek szolgálata céljából létrehozott közjogi 

vagy vegyes jogállású szervezetek  
276 
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1.2  A fő kategóriák 

 

 

1.3 Alkategóriák szerinti bontás4 

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

tanácsadók 

 

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

szervezetek 

 
 

 

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

jogállású intézményeket stb. képviselő szervezetek  

 

 

1.4 Változás  

A regisztráltak teljes száma az utolsó három évben változatlan maradt, megközelítve a 

12 000 bejegyzést.  

 
 

1.5 Új regisztrálások 

2019-ben 1 592 új regisztráció történt5. Ugyanakkor körülbelül ugyanennyi regisztráltat 

töröltek a nyilvántartásból olyan különböző okokból, mint például önkéntes visszavonás, 

a kötelező éves frissítés elmulasztása miatti automatikus törlés, a közös titkárság általi 

minőség-ellenőrzés után (lásd a III. fejezet 2. pontját). A regisztráltak teljes száma 2018-

                                                 
5 Csak a 2019-ben nyilvántartásba vett és 2019. december 31-én még nyilvános szervezeteket ideértve. 

Összesen 2 548 szervezet kísérelte meg a nyilvántartásba vételt. 
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hoz képest tehát változatlan maradt, 2019. december 31-én 11 899 szervezet jelent meg a 

nyilvántartásban. 

 

 

Az új regisztrációk kategóriák szerinti megoszlása a következő volt:  

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

tanácsadók” – 121 

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

szervezetek” – 841  

 III. kategória „Nem kormányzati szervezetek” – 426 

 IV. kategória – „Szellemi műhelyek, kutatási és tudományos intézmények” – 103 

 V. kategória „Egyházakat és vallási közösségeket képviselő szervezetek” – 10 

 VI. kategória „Helyi, regionális és önkormányzati hatóságokat, egyéb közjogi és 

vegyes jogállású intézményeket stb. képviselő szervezetek” – 91. 

 

1.6 A regisztráltak teljes számának országonkénti megoszlása6 

Az EU-ban központi irodával rendelkező regisztráltak az előző évhez hasonlóan az összes 

regisztráció megközelítőleg 91%-át teszik ki. A regisztráltak fennmaradó 9%-a a világ 87 

országa között oszlik meg. Belgium, Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság 

együttesen a regisztrált érdekképviselők több mint felének (51%) ad otthont.  

 

                                                 
6 Ez a statisztika a regisztrált központi irodájának a regisztráció során megadott helyszínén alapul. A 

regisztrálókat arra is felkérik, hogy a központi irodájukon kívül jelentsék be az uniós belgiumi irodájukat, 

ha rendelkeznek ilyennel. 
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2.  Az átláthatósági nyilvántartáshoz való csatlakozáshoz kapcsolódó ösztönzők 

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság bizonyos ösztönzőket kínál a 

nyilvántartásba vett érdekképviselőknek. Az érdekképviselők számára az Európai 

Parlamenten és az Európai Bizottságon belüli döntéshozókhoz, helyiségekhez és bizonyos 

fórumokhoz való hozzáférés az átláthatósági nyilvántartásba való bejegyzéshez kötött. 

Az Európai Parlament esetében ilyen, nyilvántartásba vételhez kapcsolódó előnyök közé 

tartoznak az alábbiak: 

 

 Az EP helyiségekbe való belépésre feljogosító, hosszú távú engedély, amelyet csak 

nyilvántartásba vett szervezetek képviselői kaphatnak meg az európai parlamenti 

biztonsági szolgálat jóváhagyását követően. A jóváhagyási és a megújítási eljárás 

egyaránt az interneten keresztül zajlik, és rendszerint három munkanapot vesz 

igénybe7; 

 Az érdekképviselők akkor jogosultak a parlamenti bizottságok nyilvános ülésein 

felszólalóként részt venni, ha szervezetük szerepel a nyilvántartásban; 

 A regisztráltak a nyilvántartásba vételükkel feliratkozhatnak az európai parlamenti 

bizottságok tevékenységeivel kapcsolatos e-mail-értesítésekre; 

 Csak a nyilvántartásba vett szervezetek 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 szervezetek a nyilvántartásba vételi adatok 

szolgáltatására kérhetők; 

 Az Európai Parlament elnökének védnökségéért folyamodó érintett szervezetek a 

nyilvántartásba vételük igazolására kérhetők. 

 

  

                                                 
7 Lásd még: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/transparency 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/transparency
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Akkreditáció az Európai Parlamentnél 

Az Európai Parlament épületeibe történő akkreditáció legfeljebb egy éves időtartamra 

biztosítható. 2019-ben az Európai Parlament 8 500-nál is több belépési engedélyt adott ki 

olyan egyének számára, akik több mint 2 600, az átláthatósági nyilvántartásban szereplő 

szervezetet képviseltek (akár új kérés, akár megújítás formájában). Ez növekedést jelent 

2018-hoz képest.   

 

Az Európai Bizottság esetében az előnyök a következőket jelentik: 

 

 Találkozók a Bizottság tagjaival, kabinettagokkal és főigazgatókkal: az 

érdekképviselőknek szerepelniük kell a nyilvántartásban ahhoz, hogy ilyen 

találkozókon vehessenek részt. 

 Nyilvános konzultációk: a nyilvántartásba vett szervezetek automatikus értesítést 

kérhetnek az általuk megadott területeket érintő konzultációkról és ütemtervekről. 

A nyilvános konzultációkhoz való hozzászólások a regisztrált profiljának tartalmát 

képezi. 

 Szakértői csoportok: a nyilvántartásba való bejegyzés a szakértői csoportok 

bizonyos tagjainak kinevezéséhez kötelező;  

 Védnökség: az Európai Bizottság csak akkor ad védnökséget az 

érdekképviselőknek, ha azok nyilvántartásba lettek véve. 

 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 fejlődés 

Technikai fejlesztések 

A közös titkárság koordinálja az átláthatósági nyilvántartás alapjául szolgáló rendszer 

fejlesztését szolgáló informatikai megoldások kidolgozását.  

2019-ben az „Ossza meg velünk véleményét!” portál8 bevezetésével új szinergia jött létre. 

A regisztráltaknak a nyilvános konzultációkhoz a portálon keresztüli hozzászólása (2018. 

július óta) a róluk vezetett nyilvántartás részét képezi. Ez hasznos információkhoz való 

hozzáférést tesz lehetővé, miközben csökkenti a regisztráltak számára a hozzászólásaik 

manuális kilistázásával járó adminisztratív terheket. Ez a funkció az integráció két másik, 

korábban elért típusát egészíti ki az Európai Bizottsággal való együttműködés 

tekintetében: i. a regisztráltak biztosokkal, azok kabinettagjaikkal és főigazgatóikkal való 

találkozóinak listája, valamint ii. a bizottsági szakértői csoportok és más hasonló 

testületekben9 való tagság (a B és C típusú tagok esetében). 

Egy informatikai megoldás megkönnyíti a regisztrációs és adatfrissítési folyamatot az 

újonnan regisztrálók és a már regisztráltak számára. Ez a mechanizmus segít a 

regisztráltaknak az egyszerű hibák elkerülésében, de a következetlenségeket is megjelöli 

a közös titkárság számára, amely így megteheti a szükséges további intézkedéseket. Ez az 

újítás továbbra is kézzelfogható javulást hozott az átláthatósági nyilvántartás általános 

adatminőségében. 

                                                 
8 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_hu  
9 https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=HU  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_hu
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=HU
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A végrehajtási iránymutatás10 felülvizsgálatát követően számos kiigazítást vezettek be a 

regisztrációs űrlapon és a weboldalon. A felülvizsgálat célja az volt, hogy megkönnyítse a 

regisztrálók számára a megfelelő információk benyújtását és fenntartását.  

2019 áprilisa óta a regisztráltak az év során rendszeres időközönként automatikus 

emlékeztetőt kapnak a róluk vezetett nyilvántartás felülvizsgálatára, kiegészítve az éves 

frissítésre vonatkozó emlékeztetőt.   

2019-ben folytatódtak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében való védelméről szóló rendelet11 betartásának biztosítására irányuló 

tevékenységek. A regisztráltakra, érdekképviselőkkel való találkozókra, valamint a 

figyelmeztető jelzések és panaszok kezelésére vonatkozó frissített adatvédelmi 

nyilatkozatokat tettek közzé az átláthatósági nyilvántartás weboldalán12. 

A honlap felkeresése 

2019-ben az átláthatósági nyilvántartás honlapját13 körülbelül 331 000 látogató14 kereste 

fel (átlagosan havi 27 572 látogatás), tehát némileg kevesebben, mint az előző évben. A 

felkeresések 85%-a európai látogatóktól származott. A legtöbben Belgiumból (30,4%), 

Németországból (11,1%), Franciaországból (10%) és az Egyesült Királyságból (9,3%) 

látogattak el a honlapra. A látogatások mintegy 74%-a közvetlenül történt, míg a látogatók 

17%-a keresőprogramokon keresztül érte el a honlapot. A nyelvi preferenciákat illetően a 

honlap angol nyelvű változata a látogatások felét generálta (50%), a francia változat 

látogatottsága 14%-ot, a német változaté 11%-ot, a spanyol változaté 5,5%-ot, és az olasz 

változaté 5%-ot ért el. 

A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja  

A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálján15 közzétett korábbi adatsorok iránt 

továbbra is mutatkozik érdeklődés és 2019-ben több mint 8 000 megtekintést generáltak. 

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). Emellett számos interaktív adatábrázolás16 is megtekinthető. 

III. AZ ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁS KÖZÖS TITKÁRSÁGÁNAK 

TEVÉKENYSÉGEI  

A közös titkárság az Európai Parlament és az Európai Bizottság tisztviselőiből áll. A 

munkájuk körülbelül hat teljes munkaidős egyenértéknek felel meg.  

A közös titkárság felelős az átláthatósági nyilvántartás napi kezeléséért. „Helpdesk” 

szolgáltatásokat nyújt, a regisztrációra vonatkozó iránymutatásokat ad ki, adatminőség-

ellenőrzéseket végez, kezeli a figyelmeztető jelzéseket és panaszokat, koordinálja az 

informatikai fejlesztést, valamint a nyilvántartás ismertségét növelő és egyéb 

                                                 
10https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINE

S&locale=hu#hu  
11 Az (EU) 2018/1725 rendelet 
12 Az adatvédelmi nyilatkozatok megtekintéséhez kérjük látogasson el az alábbi weboldalra: 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=hu > Rólunk > 

Adatvédelem > Adatvédelmi nyilatkozatok 
13 https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=hu 
14 „Látogatás” alatt a honlapot első ízben felkereső látogató értendő. Ha ugyanaz a látogató a legutolsó 

oldalmegtekintés után több mint 30 perccel látogat el egy oldalra, ezt új látogatásként veszik 

nyilvántartásba. 
15 https://data.europa.eu/euodp/hu/data/dataset/transparency-register 
16 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/  

https://data.europa.eu/euodp/hu/data/dataset/transparency-register
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=hu%23hu
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=hu%23hu
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=hu
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=hu
https://data.europa.eu/euodp/hu/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/


 

10 

 

kommunikációs tevékenységeket végez. A közös titkárság munkáját az Európai Bizottság 

Főtitkársága alá tartozó Átláthatóság, iratkezelés és iratbetekintés egység vezetője 

koordinálja.  

1. Informatikai ügyfélszolgálat („helpdesk” szolgáltatás) 

A regisztrálók segítése érdekében a közös titkárság „helpdesk” szolgáltatást nyújt. A közös 

titkárság 2019-ben 1 027 egyéni kérdésre válaszolt, melyeket a többnyelvű 

„Kapcsolatfelvétel” online űrlapon nyújtottak be, 9%-kal többen mint 2018-ban. 

2. Minőség-ellenőrzések 

A „minőség-ellenőrzés” a közös titkárság által végzett ellenőrzés, amelynek célja a 

regisztrálók által benyújtott adatok minőségének és pontosságának biztosítása. A cél az 

érdekképviseleti tevékenységek referenciaeszközéül szolgáló adatbázis 

megbízhatóságának növelése. 

2019-ben a közös titkárság összesen 4 559 minőség-ellenőrzést végzett (az új és a 2019 

előtti regisztrációkkal kapcsolatban), ami jelentős emelkedést mutat az elmúlt három 

évben végzett ellenőrzések tekintetében17. Minden egyes új nyilvántartásba vétel standard 

minőség-ellenőrzése mellett a közös titkárság nagyobb erőfeszítéseket tett annak 

érdekében, hogy azonosítsa és javítsa az optimálistól elmaradó adatokat tartalmazó 

meglévő regisztrációkat. 

A vizsgált regisztrációk 53,6%-a (2 444) minősült kielégítőnek. A közös titkárság felvette 

a kapcsolatot a szervezetek fennmaradó 46,4%-val (2 115) a róluk vezetett nyilvántartással 

kapcsolatban. Ez 1 046 szervezet eltávolításához vezetett különböző okokból, például 

következetlen és/vagy hiányos adatok, a frissítés elmulasztása, többszöri regisztráció és 

jogosultság hiánya miatt. A fennmaradó 989 szervezet kielégítő módon frissítette 

regisztrációját. 2019. december 31-én 80 minőség-ellenőrzés még folyamatban volt.  

3. Figyelmeztető jelzések, panaszok és hivatalból indított vizsgálatok 

A „figyelmeztető jelzés” olyan mechanizmus, amely csak a magatartási kódex d)18 pontját 

érinti. Lehetővé teszi harmadik felek számára, hogy tájékoztassák a közös titkárságot 

azokról a szervezetekről, amelyek adataiban ténybeli hibák fordulhatnak elő.  

2019-ben a közös titkárság19 26 egyedi figyelmeztető jelzéssel foglalkozott (ebből 14 

eredetileg „panaszként” érkezett, majd azokat a későbbiekben átminősítették 

„figyelmeztető jelzéssé”). A figyelmeztető jelzések 18 különböző szervezetre 

vonatkoztak: 11 figyelmeztető jelzés egyetlen szervezethez kapcsolódott, 6 beérkező 

figyelmeztető jelzés a nyilvántartás hatálya alá tartozó tevékenységet folytató, 

nyilvántartásba nem vett szervezetre vonatkozott. Valamennyi benyújtott figyelmeztető 

jelzést lezárták. 

                                                 
17 A közös titkárság 2018-ban 3 963 minőség-ellenőrzést, 2017-ben pedig 3 624 minőség-ellenőrzést 

végzett. 
18Az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexének d) pontja a következőképpen rendelkezik: „[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”. 
19 A 2018. évi 22 figyelmeztető jelzéshez képest. 
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A „panasz” a magatartási kódexben lefektetett bármely kötelezettségnek a regisztrált általi 

állítólagos, harmadik felek által jelzett megsértésére vonatkozó eljárás, kivéve a ténybeli 

tévedésekkel kapcsolatos állításokat, amelyeket „figyelmeztető jelzésként” kezelnek (lásd 

fent).  

2019-ben a közös titkárság összesen 30 panaszt kapott, amelyek közül nyolcat 

„panaszként”20 fogadott be, tizennégyet pedig átminősített „figyelmeztető jelzésnek”. 

Négy panaszt lezártak az érintett regisztráltakkal, akik együttműködtek a közös titkárság 

frissítésre és magyarázatra vonatkozó kérései teljesítésében. Az egyik panaszt a közös 

titkárság beavatkozása nélkül sikerült rendezni. Három panasz kivizsgálása még 

folyamatban volt 2019 végén. 

A közös titkárság emellett 2019-ben négy „Saját kezdeményezésű vizsgálatot” indított a 

magatartási kódex megsértésének gyanúja miatt, amelyből három lezárult az év végére. 

A vizsgálatok során a közös titkárság a jogszerű eljárás részeként és az arányosság 

biztosítása mellett az ártatlanság vélelmének és a meghallgatáshoz való jognak a jogi elvét 

alkalmazza. Amikor a közös titkárság egy valószínűleg megoldandó problémát állapít 

meg, párbeszédet kezdeményez az érintett regisztrálttal (regisztráltakkal), hogy ha 

lehetséges, megoldást találjanak. 

 

Példák a panaszok és a saját kezdeményezésű eljárások keretében tárgyalt kérdésekre: 

  

 Az EU jelképének használata, amelynek célja az uniós intézményekkel való 

hivatalos kapcsolat látszatának keltése; 

 Pénzadomány felajánlása egy tetszőleges ügy érdekében, ha az Európai Parlament 

képviselői elfogadják a szervezettel való találkozást;   

 Érdekképviseleti tevékenységek végzése az Európai Parlament épületeiben 

megfelelő akkreditáció nélkül; 

 A lobbizással kapcsolatos kiadások összegénél kevesebbet jelentettek be; 

 A tagság túlhangsúlyozása a jelentőségteljesebb látszat érdekében; 

 A szerződéses kapcsolatok eltitkolásának szándékával elmulasztották bevallani a 

teljes ügyfélkört, akik részére szolgáltatást nyújtanak. 

 Nem a megfelelő kategóriában történő regisztrálás és hamis küldetésnyilatkozat 

megadása; 

 Egyes személyeket valótlanul egy adott szervezet képviselőiként jelentettek be az 

uniós intézmények felé. 

4. Iránymutatás és a nyilvántartás ismertségének növelése 

A közös titkárság folyamatosan törekszik a nyilvántartás ismertségének növelésére. A 

tagjai saját intézményeiken belül képzést nyújtanak és az átláthatósági nyilvántartás 

népszerűsítését célzó külső tevékenységekben vesznek részt. 

 Az Európai Parlament az év során 16 képzést kínált az átláthatósági politikájáról 

és az ahhoz kapcsolódó, az intézmény személyzetére vonatkozó szabályokról. Ezek 

közül a rendszeres havi ülésszak címe: „Ki lobbizik Önnél? – bevezetés az 

átláthatósági nyilvántartásba”. Ezen túlmenően három tag kért személyre szabott 

képzést saját maga és személyzete számára 2019-ben. 

                                                 
20 A fennmaradó nyolc panasz nem bizonyult befogadhatónak, vagy azért, mert az átláthatósági 

nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás hatályán kívül eső kérdéseket érintettek, vagy mert nem 

szolgáltattak elegendő bizonyítékot a panasz alátámasztására. 
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 Az Európai Bizottság „A lobbistákkal való megfelelő és hatékony bánásmód” 

címmel négy egész napos képzést tartott a személyzet számára. Ezenkívül a 

Főtitkársághoz újonnan belépők számára és a különböző szervezeti egységek 

részéről felmerült eseti igényekre reagálva is szervezett öt belső képzést az 

átláthatósági nyilvántartásról. 

A közös titkárság emellett részt vett a lobbinyilvántartás-vezetők európai hálózatának 

(European Lobbying Registrars’ Network) 2019. május 16-án Párizsban tartott éves 

ülésén, amelynek házigazdája a közélet átláthatóságáért felelős francia főhatóság 

(HATVP) volt. Ez a fórum tanulási és hálózatépítési lehetőségeket teremt a különböző 

uniós tagállamok azon közigazgatási érdekképviselői számára, akik a lobbiszabályozás 

területén dolgoznak és magas szintű integritást tartanak fenn. A közös titkárság az érdekelt 

felek két rendezvényéhez is hozzájárult. 

Ezenkívül az Európai Bizottság az év során tizenegy előadást is tartott az érdekeltek és 

látogatócsoportok számára. Az Európai Parlament pedig arra kapott felkérést, hogy 

tizenkét rendezvényen mutassa be az átláthatósági nyilvántartást a lobbitevékenység 

átláthatósága iránt érdeklődő tudományos szakemberek, hallgatói csoportok és nemzeti 

parlamenti küldöttségek számára.  

IV. KÖVETKEZTETÉS 

Az átláthatósági nyilvántartás jelenleg továbbra is a világ egyik legnagyobb ilyen 

rendszere, az aktív regisztráltak száma megközelíti a 12 000-et. A nyilvántartás az európai 

szintű érdekképviselők első számú referencia-adatbázisa. A regisztráltak száma a két 

utóbbi évben nem változott. Ez arra enged következtetni, hogy jelen pillanatban a rendszer 

a természetes határához érkezett, elérve az illetékes szervezetek kritikus tömegét. A 

regisztráltak számában bekövetkező estleges növekedés valószínűsíthetően 

elhanyagolható lesz, szemben a 2013–2017 közötti kezdeti időszakban bekövetkezett 

gyors növekedéssel. 

Az átláthatósági nyilvántartás általános adatminőségének javítása 2019-ben is 

kulcsfontosságú prioritás volt, mivel ez a tényező befolyásolja a rendszer megbízhatóságát 

és hírnevét. Ebből a célból a közös titkárság 13%-kal több minőség-ellenőrzést végzett, 

mint 2018-ban. Ez az új és már meglévő regisztrációk ellenőrzését is tartalmazza. A 

bevezetett új technikai megoldások megkönnyítik a közös titkárság napi munkáját, ezzel 

egyidejűleg pedig csökkentik a regisztrálók regisztrálásával és az adatok frissítésével 

kapcsolatos terheit. 

Az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexének őreként a közös titkárság kezelte a 

harmadik felektől 2019-ben kapott minden figyelmeztető jelzést és panaszt. Ugyanakkor 

számos, „saját kezdeményezésű” vizsgálatot is folytatott.  

A kötelező átláthatósági nyilvántartásról szóló új intézményközi megállapodásra irányuló 

európai bizottsági javaslattal21 összefüggésben az Európai Parlament, az Európai Unió 

Tanácsa és az Európai Bizottság folytatták a kötelező uniós átláthatósági nyilvántartásról 

szóló tárgyalásokat. 

                                                 
21 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/HU/1-2016-627-HU-F1-1.PDF  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/HU/1-2016-627-HU-F1-1.PDF

