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• CÉLOK

– Állampolgárok aktív közéleti szereplésre való

buzdítása helyi, nemzeti, és EU-s szinten

– Demokratikus folyamatokban való részvétel

– Tudatos állampolgárság

– Európai Uniós állampolgári ismeretek átadása

– Vitafórumok Magyarország és az EU jövőjéről

– Közvagyon és EU-s források felhasználásának

megismerése, ellenőrzése, számonkérése

Az „Egymásból építkezünk” 

program



• ALOCA -Active Local Citizens for an Accountable Europe 

• Az Európai Bizottság Európa a polgárokért 

programjának része

• Megvalósítás 2018-ban

• Három fő projektpartner

– Transparency International Magyarország 

(koordinátor)

– Asociatia Expert Forum (EFOR)

– Transparency International Italia

Az „Egymásból építkezünk” 

program



Az „Egymásból építkezünk” 

program

A programban résztvevő városok

Magyarország Olaszország Románia

Pécs Cagliari Cluj

Győr Palermo Constanta

Debrecen

Szeged

A programban résztvevő városok

Magyarország Partnerszervezet

Pécs Emberség Erejével Alapítvány

Győr Reflex Környezetvédő Egyesület

Debrecen Natív

Szeged
SZTEP – Szegedi Politológus Hallgatók 

Egyesülete



Az „Egymásból építkezünk” 

program állomásai

Január

• Nyitórendezvények

• Sajtótájékoztatók

Március -
Április

• Előadások, workshopok

• Webinárok

Június

• Busztúrák

• Helyi aktivizmus



Az „Egymásból építkezünk” 

program állomásai

Augusztus

• Nemzetközi találkozó a Sziget 
Fesztiválon

Október

• Nyílt vitafórumok tartása

• Magyarország és az EU jövője

December

• Záró rendezvény

• Pályázatok eredményhirdetése



• Interaktív mobilapplikáció GPS alapú 

helymeghatározással

• Európai Uniós forrásokból megvalósuló beruházások 

monitorozása

• Segít a projektek közötti eligazodásban

• Lehetőséget ad a beruházások értékelésére

• Kérdések felvetése

• Beruházásokkal kapcsolatos korrupciós ügyek 

bejelentése

• Android és iOS

„Az okos állampolgár

szerszámai” – EU Közpénzfigyelő



„Az okos állampolgár

szerszámai” – EU Közpénzfigyelő



• www.redflags.eu

• Alkalmazás, amely segít megtalálni korrupciós kockázatokat 

tartalmazó közbeszerzési dokumentumokat

• Algoritmusok, indikátorok

• Erős jelzés, de nem feltétlenül korrupció

• Segíti a korrupció megelőzését és feltárását

• Állampolgárok, újságírók és a hatóságok

• Transparency International Magyarország, a K-Monitor, és a 

PetaByte közös projektje

• Európai Bizottság támogatásával jött létre

„Az okos állampolgár

szerszámai” – Red Flags



• Eszköz, amellyel gyorsan és egyszerűen lehet közérdekű 

adatokat letölteni

• Google által támogatott fejlesztés

• Megoldás a nehezen hozzáférhető közérdekű adatok 

elérésére

• Könnyen kezelhető formátumok, például Excel

• Állami szervek honlapjait bizonyos időközönként ellenőrzi, 

majd a frissülő adatokat letölti és az érdeklődők számára jól 

szerkeszthető táblázatokba rendezi

• Folyamatosan bővülő adatbázis (autópálya-építés, 

egészségügyi kellékek, vasútfejlesztés és reklámipar, stb.)

„Az okos állampolgár

szerszámai” – Assist



„Az okos állampolgár

szerszámai” – ASSIST



• Helyzetkép a városi beruházások állapotáról

• Jó és rossz példákat egyaránt várunk

• Pályaművek formája kötetlen

• A legjobb pályaművek a záró rendezvényen kerülnek

kiállításra

• Pályázatok leadási határideje: 2018. november 30.

• Fődíjak:

– Legjobb videó: 200 000 forint

– Legjobb fotó: 100 000 forint

„Egymásból építkezünk”

Fotó- és videópályázat
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