
3. A megosztott kezelésű források kedvezményezettjeire vonatkozó 
információk kötelező közzététele 
 

A Társaság a Szabadságjogokért üdvözli a lehetőséget, hogy részt vehet az európai 
átláthatósági kezdeményezésre vonatkozó konzultációban. A TASZ egyik fontos célja 
a kormányzati és önkormányzati döntéshozatali eljárások, valamint a gazdasági és a 
politikai szféra közti kapcsolat átláthatóságának növelése. Ezen okból nagyon 
fontosnak tartjuk a részvételt a konzultációban. 

 
Véleménye szerint szükség van-e közösségi szinten a tagállamok azon kötelezettségének 
bevezetésére, hogy tegyék hozzáférhetővé a megosztott kezelésű EU-források 
kedvezményezettjeire vonatkozó információkat? 
 
A Társaság a Szabadságjogokért egyetért azzal, hogy szükség van közösségi szinten a 
tagállamok azon kötelezettségének előírására, hogy tegyék hozzáférhetővé a megosztott 
kezelésű EU-források kedvezményezettjeire vonatkozó információkat.  
 
Néhány tagállamban már létezik ilyen nyilvántartás (Egyesült Királyság, Hollandia), ami 
mutatja azt, hogy a strukturális alapok kedvezményezettjeinek közzététele aránytalan 
költségek és időráfordítás nélkül is lehetséges. 
 
Véleményünk szerint a polgároknak joguk van tudni, hogy mire költik az adójukat. Egy 
ilyen nyilvántartás növelné a bizalmat mind az uniós, mind a nemzeti közintézmények 
irányába. Ha az állampolgárok hozzáférhetnének ezen információkhoz, az társadalmi 
vitát generálhat az EU és a tagállamok költségvetési kiadásairól, ami alapvető eleme egy 
jól működő demokráciának. 
 
Ha igen, milyen nemzeti szintű információkra lenne szükség? Melyik lenne a 
legmegfelelőbb módszer ezen információk hozzáférhetővé tételére (a kért információk 
részletessége, a tárgyidőszak és az adathordozó)? 
 
Azt javasoljuk, hogy a Bizottság készítsen keretszabályozást többek között arról, hogy a 
nyilvántartásnak milyen adatokat kell tartalmaznia, mely időközönként frissüljön, milyen 
hozzáférést biztosítson a polgároknak. Ez a keretszabályozás legyen kötelező a 
tagállamok számára, emellett a tagállamok feladata legyen, hogy a nyilvántartást 
létrehozzák és kezeljék. Véleményünk szerint a nyilvántartásnak online elérhetőnek 
kellene lennie, valamint az adatbázisban minden adatra való keresést biztosítani kell, és 
az adatokat évenként kellene rögzíteni. Azt javasoljuk, hogy a nyilvántartás szabadon, 
mindenki számára, ingyenesen hozzáférhető legyen.  
 
A nyilvántartásnak a végső kedvezményezett adatait is tartalmaznia kellene véleményünk 
szerint, nem csak azét az intézményét vagy szervezetét, amely a támogatást a tagállamon 
belül elosztja.  
 
 
 



Azt javasoljuk, hogy a következő adatokat tartalmazza a nyilvántartás: 
 

• a végső kedvezményezett és a pályázaton nyertes, további elosztást végző 
szervezet neve és az azonosításhoz szükséges személyes és cégadatok 

• a tagállami pályázatot kiíró intézmény azonosításához szükséges adatok 
• a beruházás leírása 
• a kapott összeg 
• az értékelés menete 
• a végső kedvezményezett által kapott értékelési pontszámok 
• a végső kedvezményezett esetleges korábban támogatott beruházásai 
• az értékelést végző személy neve és a kapcsolat felvételéhez szükséges adatok.  

 


