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„Egymásból építkezünk” 
A Transparency International Magyarország 2018-ban elindította „Egymásból építkezünk” című 
programját, melynek célja, hogy az állampolgárokat minél aktívabb közéleti szereplésre buzdítsa. 
 
Az „Egymásból építkezünk” program céljai a programban résztvevő állampolgárok aktív közéleti 
szereplésre való biztatása, a demokratikus folyamatokban való részvétel erősítése, tudatos 
állampolgárság kialakítása és európai uniós állampolgári ismeretek átadása. A 2018-as év során 
számos rendezvényt szerveztünk a program keretében: márciusban és áprilisban interaktív 
műhelybeszélgetéseken, augusztusban a Sziget Fesztiválon a TI Magyarország nemzetközi 
partnereivel együtt szervezett programsorozaton, októberben Magyarország és az EU jövőjéről szóló 
vitafórumokon, decemberben pedig a projekt ünnepélyes záró rendezvényén vehettek részt az 
érdeklődők. Négy városban szerveztünk eseményeket: Pécsett, Győrött, Debrecenben és Szegeden. 
Pécsett az Emberség Erejével Alapítvány, Győrött a Reflex Környezetvédő Egyesület, Debrecenben a 
Natív, Szegeden pedig a SZTEP – Szegedi Politológus Hallgatók Egyesülete voltak a TI Magyarország 
projektpartnerei. 
 
A projekt során Romániában és Olaszországban is megvalósultak különböző események, amelyek 
szervezését a TI Magyarország határon túli projektpartnerei látták el. Romániában Kolozsvár és 
Konstanca városaiban szervezett rendezvényeket az Asociatia Expert Forum (EFOR), Olaszországban 
pedig a Transparency International Olaszország rendezett hasonló eseményeket Cagliariban és 
Palermóban. 
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Külföldi és hazai partnerek 
 

Transparency International Olaszország 
 
A Transparency International Olaszország 1996 
óta aktív a korrupció megelőzésében. Egyik fő 
tevékenysége a fiatalok integritásra való nevelése. 
A TI Olaszország 1997 óta hozzávetőleg 35 
korrupció-ellenes szemináriumot tartott 
iskolásoknak, egyetemi hallgatóknak és 

oktatóknak, amelyeken körülbelül 1.700 diák vett részt. Ezek az előadások a rendes tanórák 
keretében tárgyalták a korrupció és az integritás témáját. A TI Olaszország 2014 óta futó Erasmus 
plusz projektje keretében 13 olasz professzor sajátított el anti-korrupciós tanítási módszereket, 
amelyeket később 320 diákon teszteltek. A TI Olaszország részt vesz több EU által támogatott projekt 
civil monitorozásában az Integritási Megállapodás keretében, valamint olyan eszközöket fejleszt ki, 
amelyek segítik a közbeszerzések monitorozását (bejelentő platform, weboldal, iskolai laborok). A 
szervezet szintén közreműködött az EU értékeivel és intézkedéseivel kapcsolatos tudatosság 
növelésében az Európai Unió olasz elnökségének átláthatósági monitorozásán keresztül 2014. július 
és december között. 
 
A Transparency International Olaszország a Cagliariban (Szardínia) megvalósult közbeszerzések 
monitorozásában, illetve az oktatási szektorban szerzett tapasztalatait hasznosította annak 
érdekében, hogy erősítse a demokratikus állampolgári részvételt az európai értékek mentén. Ezen 
belül a TI Olaszország két stratégiai jelentőségű déli városban (Cagliariban és Palermóban) működött 
közre helyi kampányok és események lebonyolításában, amelyek keretében helyi egyetemekkel 
együttműködve mutatta be az Európai Unió átláthatóságát és elszámoltathatóságát. A kampány az 
EU-s közbeszerzések civil monitorozására korábban kifejlesztett eszközök használatára épült, 
ugyanakkor új interaktív kezdeményezéseket is tartalmazott, így workshopokat, nyilvános 
vitaeseményeket, valamint fotó- és videópályázatokat. 
 

Expert Forum – Románia 
Az Expert Forum egy bukaresti székhelyű think-tank, amelyet a 
közpolitikai és kormányzati reformok négy közismert szakértője 
alapított. A szervezet fő tevékenységi területei közé tartozik az 
adminisztratív reform, valamint a közszféra integritása; a 
decentralizáció, a regionális fejlődés, a közfinanszírozás; az igazságügyi 
és anti-korrupciós reformok; illetve az energia- és közlekedéspolitika. A 
szervezet tagjai részt vettek a közszféra legfontosabb intézményi 
reformjainak értékelésében, valamint elemezték az elmúlt évek 
törvényhozási folyamatait Romániában és a környező országokban 

(különösen a Nyugat-Balkánon és Moldovában), együttműködve az Európai Bizottsággal, az Európai 
Tanáccsal, a Világbankkal, valamint az ENSZ Fejlesztési Programjával (UNDP). Az Expert Forum (EFOR) 
szintén tagja a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezésnek, amely abban támogatja a 
kormányokat, hogy biztosítsák a közérdekű információk nagyobb átláthatóságát. Az Expert Forum 
szakértői rendszeresen kapnak felhívást a kormány részéről, hogy vegyenek részt stratégiák és 
törvényjavaslatok megalkotására alakult munkacsoportokban. 
 
Az EFOR korábban megszerzett tapasztalatát a helyi befektetések, közbeszerzések és helyi 
közszolgáltatások monitorozására használta fel, hogy elejét vegye a politikai klientilizmusnak, 
valamint hogy támogassa a demokratikus állampolgári részvételt két romániai városban (Kolozsváron 
és Konstancában). A már korábban tesztelt módszerek, mint például a deliberatív közvélemény-
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kutatások, a nyilvános viták, vagy olyan innovatív technikák, mint a labirintusszínház vagy a 
„klientilizmus térképei” használatával népszerűsítették az európai értékeket és bátorították az 
állampolgári részvételt. A helyi egyetemek diákjai, valamint a helyi média képezték a kampányuk 
gerincét: arra biztattuk őket, hogy fogalmazzák meg a saját ötleteiket a közintézmények 
elszámoltathatóságának megerősítésére. 
 

Emberség Erejével Alapítvány 
 

Az emberség erejével Alapítványt 2006-ban indították el lelkes pécsi 
fiatalok, hogy az emberi jogok és a szolidaritás eszméit népszerűsítsék. A 
szervezet fő célja a társadalmi befogadás erősítése, az elnyomott, 
hátrányosan megkülönböztetett csoportok támogatása és a többségi 
társadalom érzékenyítése által. Az alapítvány 2010-ben kezdett 
dolgozni, Pécs keleti, szegregálódó városrészében, Gyárvároson. A 
kezdeti iskola utáni szabadidős programokból előbb a Menedék ifjúsági 
klub jött létre, majd 2013 tavaszán az Élmény Tár Tanoda. A tanoda 
profiljában megtalálható a tanulássegítés, tanulási projektek, rendszeres 
műhelyek (kézműves-alkotó, média, foci, élménypedagógia, stb.), 

szabadidős programok és táborok. A tanoda küldetése, hogy az oda járó, többségében 
mélyszegénységben élő és/vagy roma gyerekek hozzájussanak azokhoz az élményekhez, amelyek 
szerencsésebb sorsú társaik számára mindennaposak, legyen szó lovaglásról, múzeumlátogatásról, 
moziról vagy korcsolyázásról. A programok alapja a tapasztalati, nem-formális tanulás. A gyerekek 
szülei számára 2015-ben indult közösségfejlesztő folyamat rendszeres találkozókkal, személyes 
mentorálással, szabadidős programokkal, helyi érdekérvényesítő kezdeményezésekkel. 
 
http://www.emberseg.hu/ 
 

Reflex Környezetvédő Egyesület 
 

A Reflex az évek során a magyar környezetvédő civil mozgalom egyik 
meghatározó szervezetévé vált – több témának szakértő „élharcosa” 
(zajvédelem, információs jogok, ökológiai fogyasztóvédelem, sugárzó 
létesítményekkel kapcsolatos problémák, Aarhusi Egyezmény 
„kipróbálása”, vizes élőhelyek védelme). Alapítói több országos 
szövetségnek (Hulladék Munkaszövetség, Környezeti Tanácsadók 
Hálózata, Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség) és a Nyugat-dunántúli 
Regionális Környezetvédelmi Fórumnak. Ezek vezetőségében tagjaik 
megtalálhatóak. Egyesületük képviselőit a mozgalom folyamatosan 
delegálja a különféle bizottságokba. 

 
Saját pályázatként vagy állami feladat átvállalásaként számtalan szakmai projektet vezényeltek le. 
Eddig ötvennél több szakmai és mozgalmi brosúrát adtak ki, kiállításokat, országos és helyi 
rendezvényeket és utcai direkt akciókat szerveztek. A lakossági kapcsolataik erősítésére, társadalmi 
bázisuk szélesítése és az állampolgárok jogérvényesítésének segítése érdekében ingyenes 
jogsegélyszolgálatot működtetnek. Több mint 15 éve működtetik a környezetvédelmi, jogi és 
fogyasztóvédelmi lakossági tanácsadó irodájukat. Fontos eredményük, hogy a természeti értékek, 
örökségek védelmében közel harminc szakmai tervet készítettek (nemzeti parkok előkészítése, 
tájvédelmi körzetek kezelési, bővítési terve, kistérségi natúr parki előkészítő szakanyagok). A Reflex 
szakmai anyaga megtalálható a Hágai Nemzetközi Bíróságnál, de segédanyaguk fellelhető a térség 
legkisebb iskolájában is. 
 

http://www.emberseg.hu/
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http://www.reflexegyesulet.hu/  
 
 

NATÍV 
 

A Natív egy debreceni fiatalokból álló közösség. Céljuk a debreceni 
társadalmi élet fejlesztése. Elsődleges feladatuknak a kulturális élet 
fellendítését, a környezettudatos szemlélet népszerűsítését és városuk 
élhetőbbé tételét tartják. Azt szeretnék, ha Debrecen egymás és a világ 
felé nyitott, demokratikus, toleráns, zöld polgárok közössége lenne. 
 
https://www.facebook.com/Nativ.Debrecen/ 
 

SZTEP – Szegedi Politológus Hallgatók Egyesülete 
 
Az Egyesület 2007-ben alakult meg a Szegedi Tudományegyetem akkori 
politológia szakos hallgatóiból, majd az évek során tagsága jelentős 
mértékben kiegészült nemzetközi tanulmányok szakos valamint más, 
politika és politikatudomány iránt érdeklődő hallgatókkal. 
 
Elsődleges céljuk az SZTE politológia és nemzetközi tanulmányok szakos 
hallgatók lehetőségeinek bővítése és szakmai előmenetelük segítése, de 
természetesen nem zárkóznak el más szakok hallgatói elől sem. 
 
https://www.facebook.com/SZTEP/ 

 

Az okos állampolgár eszközei 
EU adta jogok és értékek 
 
Az Európai Unió alapértékeit és az Unió polgárai számára biztosított jogokat az Európai Unió Alapjogi 
Chartája tartalmazza. A Chartát egy Konvent dolgozta ki, melynek részvevői a nemzeti kormányok és 
az Európai Bizottság egy-egy tagja és az Európai Parlament tagjai voltak. Hét fejezetben, 54 cikkelyen 
keresztül határozták meg az Európai Unió alapvető értékeit. A dokumentumot 2000. december 7-én 
írták alá a nizzai csúcstalálkozón. Az Chartában megfogalmazatott alapvető polgári, politikai, 
gazdasági és szociális jogokat az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége védelmezi, mely 2007. március 1-
jén, Bécsben kezdte meg működését. Az ügynökség célja a jogok védelmén kívül, hogy az európai 
polgárokat megismertesse az őket megillető jogokkal, emellett összefogja az emberi jogok 
védelmében tevékenykedő szervezeteket. 
 
A Charta egyik fontos sajátossága a jogok egyedi csoportosításában rejlik, mivel felhagy a polgári és 
politikai jogok, illetve a gazdasági és szociális jogok közötti hagyományos különbségtétellel. A Charta 
az alapjogokat a következő kategóriák szerint csoportosítja: 
 

• Az emberi méltósághoz 

• Egyéni szabadsághoz 

• Egyenlőséghez 

• Szolidaritáshoz 

• Igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó jogok, 

• valamint a polgárok jogai. 

http://www.reflexegyesulet.hu/
https://www.facebook.com/Nativ.Debrecen/
https://www.facebook.com/SZTEP/
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EU adta eszközök 
 

Politikai jogok, petíció és panasztétel joga1 
A Maastrichti Szerződés hatálybalépése óta az Európai Unió bármely polgárának joga van panasz 
vagy kérelem formájában petíciót benyújtani az Európai Parlamenthez az Európai Unió hatáskörébe 
tartozó kérdések kapcsán. A petíciók sorsáról az Európai Parlament Petíciós Bizottsága dönt, és ha 
elfogadja azokat, később érdemben foglalkozik velük. A petíció benyújtására jogosultak köre uniós 
polgárokra, a tagállamok területén lakóhellyel rendelkező nem uniós polgárokra és az EU területén 
székhellyel rendelkező jogi személyekre terjed ki. A petíciónak az Európai Unió tevékenységi körébe 
kell tartoznia (pl. környezetvédelmi kérdés), és az ügy közvetlenül kell, hogy érintse a benyújtókat. A 
petíció alapján az Európai Parlament hangot adhat a jogsértésnek, és segíthet az állampolgárnak a 
tagállami hatóságokkal, intézményekkel szemben. Az ügy az Európai Bíróság ítéletével végződhet. A 
benyújtandó petíciót az Európai Parlamenthez kell címezni, és azt a benyújtást követően az Európai 
Parlament Petíciós Bizottsága vizsgálja meg. Magyar állampolgárok korábban már sikeresen éltek a 
petíciós jogukkal például a párkányi hulladékégető esetében, ahol a hulladékégető megvalósítása 
kérelmük hatására végül meghiúsult. 
 

A megfelelő ügyintézés és a dokumentumokhoz való hozzáférés joga 
Uniós polgárként jogunk van ahhoz, hogy ügyeinket az EU intézményei, szervei és hivatalai 
részrehajlás nélkül, tisztességes eljárás keretében és ésszerű határidőn belül intézzék. Uniós 
polgárként jogunk van ahhoz, hogy az EU bármely intézményéhez, szervéhez vagy hivatalához, az EU 
bármely hivatalos nyelvén (így tehát magyarul is) kérdést intézzünk, észrevételt tegyünk vagy 
panasszal éljünk. Ezt az érintett szerv köteles megfelelően kezelni. Amennyiben jogaink bármelyike 
sérül, lehetőségünk van panasszal élni. Uniós polgárként jogunk van ahhoz, hogy az Európai Unió 
intézményeinek, szerveinek vagy hivatalainak dokumentumait megismerhessük. 
 

Európai polgári kezdeményezés2 
Az EU polgárainak közvetlen lehetőségük van európai jogszabályok megalkotását kezdeményezni. 
Csak olyan ügyben kezdeményezhetünk uniós jogalkotást, amelyben az Európai Bizottságnak az 
alapszerződések szerint joga van eljárni. Nemzeti hatáskörbe tartozó ügyek európai polgári 
kezdeményezéssel nem módosíthatók. Az aláírásgyűjtést egy legalább héttagú polgári bizottság 
kezdeményezheti, melynek minden tagja kötelezően más-más tagállam polgárja. Az EUSZ 11. 
cikkének (4) bekezdése értelmében legalább egymillió uniós polgár aláírása szükséges. Az Európai 
Bíróságnál történő regisztrációt követően 12 hónap áll rendelkezésükre a szükséges egymillió aláírás 
megszerzéséhez. Az aláíróknak a tagállamok legalább egynegyedéből kell származniuk. A nemzeti 
hatóságoknak három hónap áll rendelkezésükre, hogy ellenőrizzék, a támogató aláírások 
megfelelnek-e a technikai és biztonsági követelményeknek. Az eljárás végén az Európai Bizottság 
mérlegeli, hogy napirendre tűzi-e a kérdést, és elindulhat-e a jogalkotási folyamat a kérdésben. Jó 
példa erre a „Tiltsák be a glifozátot, és védjék meg az embereket és a környezetet a mérgező 
növényvédő szerektől!” c. kezdeményezés. 
 

Bejelentés az OLAF-hoz 
Az OLAF (European Anti-Fraud Office) az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala, melynek fő feladata az 
unió pénzügyi érdekeinek védelme. Ha egy tagállam vagy az EU valamelyik intézménye megsérti 
ezeket az érdekeket, az OLAF vizsgálatot indíthat. Bármely uniós állampolgár bejelentéssel fordulhat 
a szervezethez az EU mind a 24 hivatalos nyelvén, anonim módon, az eset részletes leírásával. Az 
OLAF ezt követően visszajelzést ad a bejelentőnek, hogy megkapták a panaszt, és amennyiben 

                                                           
1 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.1.4.html  
https://ec.europa.eu/info/topics_hu  
2 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/faq?lg=hu  

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.1.4.html
https://ec.europa.eu/info/topics_hu
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/faq?lg=hu
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szükségesnek ítélik, további információt kérhetnek az ügyről. Arról, hogy indul-e nyomozás az adott 
ügyben, az OLAF főigazgatója dönt. Ha az OLAF lezárt egy ügyet, és korrupciót tárt fel, akkor az aktát 
átadja a nemzeti hatóságoknak (ügyészségnek) és javaslatot tesz a Bizottságnak a tagállam által 
fizetendő bírság nagyságrendjére. 
 
 

IT eszközök 
A TI és partnerei kifejlesztettek több olyan online elérhető interaktív eszközt, amelyeknek 
segítségével a helyi közösségek tagjai, a közügyek iránt érdeklődő állampolgárok, oknyomozó 
újságírók vagy akár aktivisták könnyebben juthatnak önkormányzatok, állami szervek gazdálkodására 
vonatkozó információkhoz, és általuk ellenőrizhetik a helyi közhatalmat. 
 

EU Közpénzfigyelő 
A TI Magyarország által fejlesztett EU Közpénzfigyelő applikáció segít az európai uniós forrásokból 
megvalósuló projektek közötti eligazodásban, és lehetőséget ad a beruházások értékelésére, illetve 
velük kapcsolatos korrupciós ügyek bejelentésére. 
 

RedFlags 
A RedFlags elnevezésű eszköz segít megtalálni a korrupciós kockázatokat tartalmazó közbeszerzési 
dokumentumokat különféle algoritmusok, indikátorok alapján. Az alkalmazás célja, hogy segítse a 
korrupció megelőzését és feltárását, állampolgárok, újságírók és természetesen a hatóságok számára. 
 

Assist 
A bemutatott eszközök között szerepelt a Transparency International Magyarország Assist nevű 
honlapja is, ami egy olyan eszköz, amellyel gyorsan és egyszerűen lehet közérdekű adatokat letölteni. 
Az Assistot olyan szoftverek szolgálják ki, amelyek az állami szervek honlapjait bizonyos időközönként 
ellenőrzik, majd a frissülő adatokat letöltik és az érdeklődők számára jól szerkeszthető táblázatokba 
rendezik. 
 

Klientilizmus térkép 
A Klientilizmus térkép egy interaktív eszköz, amely azt mutatja be, hogy mely román kormányok, 
mikor és milyen eszközökkel működtettek klientilista gyakorlatokat. Az Expert Forum Romania 2012 
óta fejleszti ezt a térképet, amelynek alapja egy olyan klientilizmus index, amely a megítélt állami 
transzferek és a polgármester politikai kötődése közötti összefüggést mutatja meg.  A térkép 
segítséget nyújt újságíróknak, aktivistáknak és állampolgároknak, hogy a térképen keresve 
azonosítsák a régiójukban nyújtott különböző támogatások összegét, illetve a támogatott projekteket 
különböző kormányzati ciklusok alatt. 
 

Közbeszerzési monitor 
A Közbeszerzési monitor (Monitarappalti) egy, a Transparency International Olaszország által 
létrehozott platform, amely négy, az EU által finanszírozott pilot projekt monitorozását teszi 
lehetővé. A tenderrel kapcsolatos legfrissebb információk, illetve a projekt idővonala 
felhasználóbarát formában elérhetőek a platformon keresztül, ahol egyben a monitoring jelentések is 
elolvashatóak. A jelentéstételi eszközök a polgárok számára is elérhetőek, egy, a kifizetésekkel 
kapcsolatos adatokat megjelenítő oldal fejlesztése pedig jelenleg is zajlik. 
 
 
 

https://transparency.hu/kozszektor/kozbeszerzes/eu-s-forrasok-vedelme/eu-kozpenzfigyelo/
http://www.redflags.eu/?lang=hu
http://assist.transparency.hu/
https://expertforum.ro/en/clientelism-map/
http://www.monitorappalti.it/
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Civil monitoring 
Az „Egymásból építkezünk” program keretében különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy az 
állampolgárok minél aktívabban vegyenek részt a helyi közügyeik intézésében, és ehhez több eszközt 
is a rendelkezésükre bocsátunk. 
 
Az Integritási Megállapodás egy olyan szerződés, amelyet egy-egy tenderre vonatkozóan ír alá az 
ajánlatkérő és az ajánlattevő, illetve egy független monitor szervezet. Az önkéntes megállapodás 
értelmében a felek a közbeszerzés alatt tartózkodnak a korrupció minden fajtájától, és minden 
lehetséges információt közzétesznek. A folyamatok monitorozásával egy független szakértőt vagy 
szervezetet bíznak meg. Az integritási megállapodás a tenderdokumentáció elkészítésétől a 
végrehajtás utolsó fázisáig a teljes projektciklust lefedi, így a független monitor szerepe nem csak a 
nyertes kiválasztásának eljárására korlátozódik. 
 
Az Európai Bizottság pilot projektet indított az integritási megállapodásoknak az Európai Strukturális 
és Kohéziós Alapokból finanszírozott beruházások során történő alkalmazásában rejlő lehetőségek 
feltárására. Az „Integritási Megállapodások – Civil ellenőrzési mechanizmusok az uniós alapok 
védelméért” elnevezésű pilot projekt keretében 2015 októberében az Európai Bizottság egyrészt 
kiválasztotta az M6 autópálya Bóly-Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítását célzó 
beruházást, valamint a „VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése, Tisza-Túr tározó” tárgyú 
beruházást a pilot projektben való részvételre, másrészt a Transparency International Magyarország 
Alapítványt választotta ki a független monitor szerepének betöltésére. A pilot projekt 4 évig, 2016. 
január 1-től 2019. december 31-ig tart. 
 
A Transparency International Olaszország Cagliariban szintén részt vesz egy, az Európai Unió által 
finanszírozott projekt civil monitorozásában. A projekt egy új városi villamosvonal kivitelezésével és 
az ehhez kapcsolódó közbeszerzéssel foglalkozik az Európai Bizottság „Integritási Megállapodások – 
Civil kontrollmechanizmusok az EU-s források védelmére” keretében. 

Kreatív megoldások a helyi közösségek bevonására 
 

Magyarország 
A Transparency International Magyarország egy interaktív busztúrára invitálta Debrecen, Szeged, 
Pécs és Szombathely lakosait, melynek során megismerkedhettek a város három kiemelt 
beruházásának hátterével, egyben hangot adhattak a város közügyeivel, közberuházásaival 
kapcsolatos véleményüknek. 
 
Az Európai Unió által támogatott „Egymásból építkezünk” program keretében a Transparency 
International Magyarország azt a célt tűzte ki, hogy az állampolgárokat a közéletben való aktív 
részvételre buzdítsa. Ez a busztúra is azt szolgálta, hogy a helyi lakosok ne csak informálódjanak a 
város közberuházásairól, de el is mondhassák pozitív vagy negatív tapasztalataikat a megvalósult vagy 
tervezett projektekkel kapcsolatban. 
 
A Transparency International Magyarország szintén az állampolgárok mozgósítására törekedett 
plakátpályázatán, melyen arra ösztönözte a pályázat résztvevőit, hogy egy plakát formájában 
fogalmazzák meg arra vonatkozó kreatív elképzeléseiket, hogy a magyar kedvezményezettek milyen 
értelmes, fenntartható és a közösség jólétéhez érdemben hozzájáruló projektekre fordíthatnánk az 
Európai Unió által nyújtott pénzügyi támogatásokat. Röviden arra kerestük a választ, hogy a pályázók 
„mire költenék az EU-pénzét?” avagy hogyan „gazdálkodnának okosan” az uniós támogatásokkal. A 
képzőművészekből, kreatív- és médiaszakemberekből álló zsűri által a legjobb pályaműveknek 
megítélt díjakat a projekt ünnepélyes záróeseményén adtuk át. 
 

https://transparency.hu/kozszektor/kozbeszerzes/integritasi-megallapodas/
https://transparency.hu/hirek/te-mire-koltened-az-eu-penzet-plakatpalyazat-az-eu-rol-es-az-aktiv-allampolgarsagrol/
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Olaszország 
A Transparency International Olaszország május 19-én „kincskeresést” rendezett Cagliariban, az EU-
forrásokból finanszírozott épületek között. Az eseményen huszonegyen vettek részt, főként egyetemi 
hallgatók és helyi egyesületek tagjai. Az egyes csoportoknak meg kellett találniuk az épületeket, 
valamint az EU-val, az EU-s forrásokkal és civil monitoring eszközökkel kapcsolatos kérdéseket kellett 
megválaszolniuk. 
 
A Transparency International Olaszország szintén indított egy fotó- és videópályázatot, amelyet 
Palermóban 2018. január 17-én, míg Cagliariban január 26-án hirdettek meg. A pályaműveket 2018 
júniusáig lehetett beadni. A pályázat során az állampolgároknak a két város EU által támogatott 
projektjeit kellett bemutatniuk. Cagliariban két, egyaránt kiemelkedő alkotást díjaztak: egyikük a 
Santa Gilla tó körüli, EU-támogatások felhasználásával épült, de mára elhagyatott turistautat mutatta 
be, míg a másik a Cagliari Lírai Színház EU-támogatásokból történő újjáépítését dokumentálta. 
Palermóban négy győztest választottak, kettőt a civil, kettőt pedig a diák kategóriában. A civil 
kategóriában egy EU-támogatásokból finanszírozott helyi vasút-, illetve villamosvonal fejlesztésével 
kapcsolatos fotósorozatok nyertek. A diákok nyertes pályaművei egy helyi öböl (Acqua dei Corsari) és 
a helyi turisztikai látványosságok rehabilitációját érintő EU-s projekteket dolgoztak fel fotók és videók 
formájában. 
 

Románia 
 
Az Expert Forum Románia Kolozsvárott korrupciós túravezetést tartott, míg Konstancában az 
érdkelődők egy hajótúra keretében tekinthették meg a város jelentős közberuházásait. A 2018. 
október 25-én tartott kolozsvári busztúrán a Cluj Guided Tours együttműködésével végigjártuk a 
város keleti részét azt kutatva, hogy az egykori ipari központok hogyan alakultak át kulturális- és 
művészeti központokká. A túra során megvitattuk, hogy a kolozsvári városvezetés hogyan kezeli a 
növekvő fogalomból származó forgalomszervezési és környezetvédelmi kihívásokat, valamint hogy 
hogyan gazdálkodik az EU-támogatásokból annak érdekében, hogy enyhítse a felmerülő 
problémákat, például a villamosvonalak rehabilitációján vagy elektromos buszok vásárlásán keresztül. 
 

 
 
A szeptember 22-én tartott konstancai túra egy fekete-tengeri hajótúrával kezdődött, amelynek 
résztvevői megfigyelhették, hogy a város terjeszkedése milyen hatást gyakorolt a partvonalra. Habár 
a városi expanzió számos negatív környezeti hatással járt, ugyanakkor az EU támogatásával 
kibővítették Mamaia és Konstanca strandjait, amelyek az elmúlt 20 évben erősen erodálódtak. A 
hajótúrát követően a résztvevők egy gyalogtúra keretében követhették nyomon, milyen 
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eredménnyel jártak azok az EU által támogatott projektek, amelyek különböző óvárosi terek és 
történelmi épületek rehabilitációját célozták. A túra az ellentmondásos konstancai régészeti parkban 
zárult, amit eleinte EU-s forrásokból finanszíroztak, ezek rossz kezelése miatt azonban végül helyi 
források felhasználásával kellett befejezni. A park többek között azzal vált ismertté a sajtóban, hogy 
az ott található három közvécét egyenként körülbelül 50 ezer euróért építették fel. 
 

 
 
A fenti busztúrák mellett az Expert Forum egy monitoring kampányt is indított a kolozsvári és 
konstancai egyetemi hallgatók aktív közreműködésével. A diákok érdeklődési körüknek megfelelően 
csapatokat alakítottak, és egy meghatározott módszertan mentén dokumentálták a kiválasztott 
témájukat, cikkek, fotók és videók formájában. Az elkészült munkák közül a legjobbakat díjjal 
jutalmazták a projekt záróeseményén. 
 
 

Nyitó rendezvények 
Magyarország 
 

Pécs 
A rendezvénysorozat január 17-én tartott első állomásán a résztvevők Pécsett megismerkedhettek a 
TI Magyarország, Az emberség erejével Alapítvány és a Szabad Pécs újságírói csoport munkájával. A 
résztvevők részletesen tájékozódhattak arról, hogy hogyan vehetnek részt helyi közösségeik 
építésében. 
 
Ligeti Miklós, a TI Magyarország jogi igazgatója előadást tartott a magyarországi korrupciós 
helyzetről, és ismertette a Transparency International által végzett, korrupciót felmérő kutatásoknak 
az eredményét. 
 
Mucsi Gyula, a TI Magyarország projektvezetője ismertette az „Egymásból építkezünk” projekt céljait 
és állomásait, majd bemutatta azokat az online elérhető interaktív eszközöket, amelyeknek 
segítségével a helyi közösségek tagjai könnyebben juthatnak önkormányzatok, állami szervek 
gazdálkodására vonatkozó információkhoz, és általuk ellenőrizhetik a helyi közhatalmat. 
Meghirdettük továbbá a TI Magyarország plakátpályázatát, ahol a legjobb munkákat értékes 
nyereményekkel jutalmaztuk. 
 

https://transparency.hu/hirek/te-mire-koltened-az-eu-penzet-plakatpalyazat-az-eu-rol-es-az-aktiv-allampolgarsagrol/
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Nyirati András, Az emberség erejével Alapítvány emberi jogi trénere interaktív foglalkozásra invitálta 
a résztvevőket, és bemutatta az alapítvány “Erősödő Civil Közösségek” kezdeményezését, amelynek 
keretében képzéseket, műhelyeket, vitafórumokat rendeznek a demokratikus gondolkodás és az 
állampolgári tudat megerősítésére. Az ősszel indult Erősödő Civil Közösségek (ECK) program 
keretében lezárult az első pályázati kör, így Az emberség erejével Alapítvány stábja belekezdett az 
ECK szakmai fejlesztési és társadalmi szemléletformálási elemeinek megvalósításába. A szakmai 
fejlesztés során magas minőségű, a résztvevők számára ingyenes képzéseket szerveznek olyan 
témákban, amelyeket hiányterületként fogalmaztak meg a régió civiljei a szükségletfelmérés 
folyamán (például nyilvánosság elérése, adományszervezés), valamint olyan „önsegítő” műhelyek 
létrejöttét támogatják, amelyekben a különböző mértékű tapasztalattal rendelkező civil szakemberek 
és aktivisták találkoznak, ötleteikkel és visszajelzéseikkel támogatják egymás munkáját. A társadalmi 
szemléletformáló programok célja, hogy lehetőséget teremtsenek a párbeszédre, a kulturált vitára, a 
különböző vélemények megjelenítésére és ütköztetésére. Ezeken az interaktív vitaesteken minden 
résztvevő kifejtheti véleményét, a témák egy részét az alapítvány munkatársai gyűjtik aktuális helyi 
közügyekből, másik részére pedig bárki javaslatot tehet a Facebook segítségével. Az első képzések, 
műhelyek és vitafórumok 2018 márciusában indultak. 
 
A rendezvényt Babos Attila, a Szabad Pécs újságírójának előadása zárta, amelyben az oknyomozó 
újságírás és a korrupció elleni harc kapcsolatáról, a pécsi korrupció elleni küzdelemről és a Szabad 
Pécs újságírói csoport munkájáról beszélt. 
 

Győr 
A program második eseményét Győrben tartottuk, a Reflex Környezetvédő Egyesület 
együttműködésével. 
 
Ligeti Miklós, a TI Magyarország jogi igazgatója előadást tartott a magyarországi korrupciós 
helyzetről, és ismertette a Transparency International által végzett, korrupciót felmérő kutatásoknak 
az eredményét. Mucsi Gyula, a TI Magyarország projektvezetője ismertette az „Egymásból 
építkezünk” projekt céljait, és állomásait, majd bemutatta azokat az online elérhető interaktív 
eszközöket, amelyeknek segítségével a helyi közösségek tagjai könnyebben juthatnak 
önkormányzatok, állami szervek gazdálkodására vonatkozó információkhoz, és általuk ellenőrizhetik 
a helyi közhatalmat. 
 



13 
 

Lajtmann Csaba, a Reflex Környezetvédő Egyesület programvezetője Győr környezetének „öröm és 
bánat térképéről” szóló előadása arra az alapfelvetésére épült, hogy mint sok másban, a 
környezetvédelemben sincs csak fekete és fehér, hanem a szürkének vannak különböző árnyalatai. 
Igaz ez a Győr környezetét érintő ügyekre is. A Reflex Egyesület egyik legnagyobb bánata gyönyörű 
természeti környezetben elhelyezkedő városában az, hogy a zöld elemek – fák, fasorok, parkok és 
erdők – nem élveznek kellő értéket és gyakran esnek áldozatául a „fejlődésnek” mondott 
folyamatoknak. Közben azért azt is látszik, hogy a kerékpáros fejlesztésekre bármely város büszke 
lehet. Sajnos a helyi városvezetés szemében a Reflex az „ellenség térfélen áll”, így nagyon ritkán 
találnak nyitott fülekre megfogalmazott gondolataik az önkormányzat döntéshozóinál. 
 
A rendezvényt egy nyílt fórum zárta, ahol a résztvevők számos kérdést tettek fel a szervezőknek, 
továbbá beszámoltak olyan győri beruházásokról, amelyeknek megvalósítását problémásnak vélték. 
Szó esett arról is, hogy a helyi lakosok miként tudják elérni, hogy környezetvédelemmel kapcsolatos 
panaszaikat, javaslataikat meghallgassák, és több ötlet is lehangzott arra, hogy milyen módszerekkel 
lehet a helyi döntéshozókkal hatékonyan együttműködni. 
 

Debrecen 
A harmadik állomás Debrecen volt január 25-én, amelyen a Natív csoporttal közösen szervezett 
rendezvényen tájékozódhattak a résztvevők arról, hogy hogyan vehetnek részt helyi közösségeik 
építésében. 
 
Az első előadásban Mucsi Gyula, a TI Magyarország projektvezetője mutatta be az „Egymásból 
építkezünk” projektet, majd ismertette azokat az online elérhető interaktív eszközöket, amelyek 
segítségével a helyi közösségek tagjai könnyebben juthatnak önkormányzatok, állami szervek 
gazdálkodására vonatkozó információkhoz, így ellenőrizve a közhatalmat. Meghirdettük továbbá a TI 
Magyarország plakátpályázatát, ahol a legjobb munkákat értékes nyereményekkel jutalmaztuk. Ezt 
követte Martin József Péter, a TI Magyarország ügyvezető igazgatójának előadása, aki a 
magyarországi korrupciós helyzetről adott rövid tájékoztatást, és ismertette a Transparency 
International által végzett korrupciókutatások eredményét. 
 
Harmadikként Molnár Ágnes, a Natív csoport tagjának a debreceni civil életről és az Új Főnix Tervről 
szóló előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Molnár Ágnes bemutatta a Natív sokszínű 
környezetvédelemmel kapcsolatos munkáját, és beszámolt az egyik legnagyobb céljukról, mely nem 
más, mint hogy Debrecen lehessen Európa Zöld Fővárosa. Ennek elérése érdekében számos 
kezdeményezést indítottak, melyek kapcsán több alkalommal is együtt dolgoztak a debreceni 
önkormányzattal. Több felmérést is készítettek Debrecenben, amelyek segítségével a helyi lakosság 
jobban megismerheti a város környezetével kapcsolatos állapotokat, problémákat és az ezek 
megoldása érdekében a Natív és a debreceni önkormányzat részéről tett erőfeszítéseket. 
 
Végezetül az eseményre ellátogatók megosztották véleményüket a helyi környezettel kapcsolatos 
fejlesztésekről, valamint sok kérdésük és észrevételük volt az Új Főnix Tervvel kapcsolatban, amelyről 
hasznos információkkal gazdagodva távozhattak. 
 

Szeged 
A januári bemutatkozó események utolsó állomása Szeged volt, amelynek szervezésében a SZTEP 
Szegedi Politológus Hallgatók Egyesülete volt a TI Magyarország partnere. 
 
A rendezvényt Nagy Gabriella, a TI Magyarország közpénzügyi programjainak vezetője nyitotta, aki a 
magyarországi korrupciós helyzetről tartott előadást, valamint prezentálta a Transparency 
International által végzett, korrupciót felmérő kutatások eredményét. Mucsi Gyula, a TI 
Magyarország projektvezetője bemutatta az „Egymásból építkezünk” projekt céljait és állomásait, ezt 

https://transparency.hu/hirek/te-mire-koltened-az-eu-penzet-plakatpalyazat-az-eu-rol-es-az-aktiv-allampolgarsagrol/
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követően pedig ismertette azokat az online elérhető interaktív eszközöket, amelyek segítségével a 
helyi közösségek tagjai könnyebben hozzájuthatnak az önkormányzatok és az állami szervek 
gazdálkodására vonatkozó információkhoz, és ellenőrizhetik a közhatalom működését. Meghirdettük 
továbbá a TI Magyarország plakátpályázatát, ahol a legjobb munkákat értékes nyereményekkel 
jutalmaztuk. 
 
Ezt követte Németh Kornél, a SZTEP tagjának informatív beszámolója kutatási tevékenységéről, 
aminek fókuszában végzős gimnazisták politikai szocializációja és állampolgári ismeretei állnak. 
Tudományos munkája során középiskolai órák keretében tartott interaktív foglalkozásokat, ahol 
felmérte a diákok politika iránti érdeklődését és politikával kapcsolatos tudását. Emellett hasznos 
állampolgári ismereteket adott át az érdeklődő diákoknak, amellyel közelebb kerülhettek a tudatos 
állampolgári szemlélet elsajátításához. Előadásában elmondta, hogy a politika és a politológia 
szempontjából különös figyelmet kellene szentelni a feltörekvő generációknak, hiszen ők lesznek 
majd azok, akiknek tovább kell működtetniük társadalmi rendszerünket. Ennek ellenére a fiatalok 
politikai szocializációjával, társadalomba történő beilleszkedésével nagyon kevesen foglalkoznak. A 
kutatások egyszerű tényként kezelik, hogy a fiatalok nem érdeklődnek a politika és a társadalom 
működése iránt, amit a tanórák eredményei is megerősítenek: a középiskolások sajnos kevéssé 
tartják magukat tájékozottnak a politika világában, és nem szívesen vesznek részt a közügyek 
alakításában. Az esemény zárásaként a hallgatóság sok építő jellegű kommentet fűzött hozzá az 
előadáshoz, és saját életükből hozott példákkal támasztották alá az elhangzottakat. 
 

Olaszország 
Az olaszországi kampányra Cagliariban és Palermóban került sor. A kampány indításaként két 
konferenciát szerveztünk, elsőként január 17-én Palermóban, az Ecomuseo Mare Memoria Viva 
helyszínen, valamint január 26-án Cagliariban a Mediateca del Mediterraneo-ban. Mindkét 
eseményen bemutattuk a kampányt, ismertetve a nemzeti, valamint a helyi szinten elérhető EU-
forrásokat, valamint elindítottuk a fotó- és videópályázatot. A palermói helyszínen egy 
esettanulmányt, a Madonie-hegység térségében megvalósult közbeszerzések monitorozását is 
bemutattuk. 
 
Az események résztvevőinek alkalmuk nyílt tájékozódni az EU történetéről, az európai integrációt 
megalapozó elvekről, az EU-források jelentőségéről (különösen Szardínia és Szicília térségében), az 
EU-források olaszországi felhasználásának kritikus pontjairól, valamint az EU-s források, illetve az EU 
által finanszírozott közberuházások monitorozásának eszközeiről. 
 
A hallgatók kiemelt érdeklődést mutattak a pályázaton való részvétel, a túrák és a civil monitoring 
eszközei iránt. Az állampolgárokat az is érdekelte, hogyan találhatják meg az ő térségükben 
felhasznált EU-forrásokkal kapcsolatos információkat. 
 

Cagliari 
A Cagliariban tartott eseményünkön a helyi intézmények is képviseltették magukat: Szardínia régió, 
valamint Cagliari önkormányzatának képviselői bemutatták az EU által kínált helyi fejlesztési 
lehetőségeket, valamint azt is, hogy az állampolgárok hol tudnak tájékozódni róluk a hivatalos 
honlapokon. Az eseményen huszonheten vettek részt, többségében helyi állampolgárok, valamint a 
helyi intézmények képviselői. 

https://transparency.hu/hirek/te-mire-koltened-az-eu-penzet-plakatpalyazat-az-eu-rol-es-az-aktiv-allampolgarsagrol/
https://www.transparency.it/wp-content/uploads/2018/01/Locandina_ALOCA_Palermo_loghi.pdf
https://www.transparency.it/wp-content/uploads/2018/01/Locandina_ALOCA_Cagliari.pdf
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Palermo 
Palermóban helyi partnerünkkel, a Palermói Egyetemmel együttműködésben két helyi civil 
monitoring kezdeményezést mutattunk be, az Integritási Megállapodást, valamint az ún. “Nyílt 
kohézió iskoláját” (A scuola di opencoesione), amely egy EU által támogatott civil monitoring projekt 
iskolák részére. Az eseményen egy helyi újságíró által bemutatott esettanulmány a helyi repülőtér és 
Palermo vasúti összekötéséről a rendszer kritikus pontjaira is rávilágított. Az eseményen 120-an 
vettek részt, többségében középiskolás diákok. 
 
Az események során a résztvevők megismerkedtek az EU történetével, megalapításának 
legfontosabb lépéseivel, alapelveivel, társadalmi és gazdasági fejlődési pályájával, a tagállamok közti 
egyenlőtlenségekkel, valamint az ezek felszámolását szolgáló intézkedésekkel. Szintén betekintést 
nyerhettek az EU strukturális és kohéziós politikájába: a nemzeti és regionális alapok működésébe, 
valamint az EU-s források felhasználásának kritikus pontjaiba Olaszországban, különös tekintettel a 
csúszásokra és egyéb szabálytalanságokra. 
 

 
 
A résztvevők szintén megismerkedtek az EU által finanszírozott projektekkel kapcsolatos közérdekű 
adatok megismerésének és monitorozásának eszközeivel, beleértve az intézményi weboldalakat, civil 
kezdeményezéseket és az Integritási Megállapodásokat. 
 

http://www.ascuoladiopencoesione.it/cose-a-scuola-di-open-coesione/
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Románia 
 

Kolozsvár 
 

Helyi partnerszervezetünk, a Központ a 
Demokrácia Oktatásáért segítségével 
szerveztünk egy nyitóeseményt a Babes-Bolyai 
Egyetem (UBB) Politika-, Közigazgatás- és 
Médiatudományi Karán. 
 
A célközönség a Politika-, Közigazgatás- és 
Médiatudományi Kar diákjai, valamint az UBB 
más diákjai voltak, akik érdeklődhetnek a helyi 
közügyek és a helyi problémák megoldására 

rendelkezésre álló állampolgári eszközök megvitatása iránt. 
 
 

Az esemény public café formátumban 
zajlott, amelynek során a résztvevők 
mind intellektuálisan, mind fizikailag 
különböző helyi ügyek között 
mozogtak, amelyek mind a kolozsvári 
helyi polgárok, mind a helyi 
adminisztráció számára fontosak 
lehetnek, mint például a 
tömegközlekedés, a környezetvédelem, 
a lakhatás és a lakbérszabályozás 
kérdései. 

 
A résztvevőknek lehetőségük nyílt rá, hogy hozzászóljanak és megosszák ötleteiket és megoldási 
javaslataikat mindegyik témában. A beszélgetést az Expert Forum és a Központ a Demokrácia 
Oktatásáért egy-egy képviselője moderálta. 26 ember vett részt az eseményen, akiknek több mint a 
fele csatlakozott a monitoring kampányhoz is. 
 

Konstanca 
 
Konstancai nyitóeseményünket helyi 
partnerszervezetünk, a Civil Erőforrás 
Központ segítségével szerveztük meg 
azzal a céllal, hogy vitát 
kezdeményezzünk különböző helyi 
kérdésekről, elsősorban olyan ügyekre 
fókuszálva, amelyek alkalmasak arra, 
hogy különböző stakeholdereket közös 
cselekvésre bírjanak. Ennek révén az 
esemény a helyi civil szervezetek kisebb 
tömegét és a helyi média képviselőit is 
odavonzotta, hogy közösen azonosítsák a 
legégetőbben sürgős helyi ügyeket. 
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Az eseményen először prezentáltuk a projekt kapcsán megvalósuló legfontosabb konstancai 
tevékenységeket. Ezt egy nyílt vita követte, amelyben körülbelül 25 helyi civil, állampolgár és a helyi 
média képviselői vettek részt. A beszélgetést az Expert Forum és a Központ a Demokrácia Oktatásáért 
egy-egy képviselője moderálta Daniela Costea, az ARCHÉ Egyesület képviselőjének segítségével. 
 
A beszélgetésen többek között szó esett a helyi civil szervezetek közötti együttműködés erősítéséről, 
illetve a helyi hatóságokkal és polgárokkal való együttműködés hiányosságairól. Ezen belül a 
résztvevők különös figyelmet szenteltek a Casino ügyének, amely Konstanca egyik kiemelkedő 
szecessziós műemléke, felújítása azonban 30 éve várat magára. Az épület 2018-ban az ARCHÉ 
Egyesület támogatásával az Europa Nostra „Európa 7 leginkább veszélyeztetett látványosságának” 
listájára is felkerült. A helyi polgárok sérelmezték, hogy a hatóságok a kiemelt közérdeklődés ellenére 
sem nyitottak az egyeztetésekre az ügyben. 
 
A vita során a résztvevők szintén azonosították a monitoring kampány legfontosabb irányait, kezdve a 
történelmi belváros és a Casino ügyével, valamint a konstancai közszolgáltatások, így a 
tömegközlekedés kérdésével. Az eseményről a helyi sajtó is tudósított.3 
 

Előadások 
 

Magyarország 
 

Pécs 
A Transparency International Magyarország a Civil Találkozások – történetek és hálózatok című 
eseményt az Ökotárs Alapítvánnyal és a Civilizáció kampányban részt vevő szervezetekkel közösen 
rendezte, célja a kapcsolatépítés, egymás közvetlen megismerése, ötletgyűjtés és az inspiráció volt. 
Alkalmat kívántunk adni arra, hogy a helyben működő kisebb és nagyobb civil csoportok személyesen 
és kötetlenül találkozhassanak budapesti és más városokban működő civilekkel. A rendezvényen a 
vendégek magukkal hozták (siker)történeteiket – példákat, jó gyakorlatokat mutattak be a civil 
szervezeti működés olyan alapelemeiből, mint a tervezés, tagtoborzás, hálózatépítés, 
ismertségnövelés. A nagy- és kiscsoportos beszélgetéseken bárki feltehette az őt érdeklő kérdéseket, 
meríthetett mások ötleteiből és javaslataiból. Az eseményen a résztvevők megismerkedhettek 
azokkal az eszközökkel, amelyek segítenek a projektjeik megvalósításához szükséges közérdekű 
adatokhoz hozzáféréséhez, és tájékozódhattak olyan EU által szolgáltatott jogokról, amikkel 
segíthetnek az általuk képviselt marginalizálódott, vagy hátrányos helyzetű emberek helyzetének 
javításán. 
 
Egy tenni akaró állampolgár kezében az egyik legerősebb eszközt jelenthetik a különböző hazai és 
európai uniós pályázatok, projektek, amelyek segítségével megvalósíthatják társadalom-javító 
elképzeléseiket. A rendezvénysorozat harmadik pécsi állomásán Papp Krisztina, a TI Magyarország 
működési igazgatója beavatta a részvevőket a TI Magyarország pályázatkezelési tapasztalataiba. 
Megismertette az érdeklődőkkel a pályázatírás, a projektkezelés, a fundraising és a beszámolóírás 
gyakorlatát, kiemelve az Európai Unió által támogatott projekteket. Emellett pozitív példákat 
mutatott be olyan civil kezdeményezésekről, amelyek sikeresen hozzájárultak a megvalósítók helyi 
közösségeinek építéséhez és az uniós tagállamok kohéziójához. 
 
 

                                                           
3 https://tomisnews.ro/un-program-european-pe-teme-urbanistice-a-demarat-la-constanta-ionita-expert-
forum-un-grup-de-tineri-va-da-nastere-unui-wow-sau-chiar-va-soca-trebuie-sa-fii-militant-ca/  

http://www.emberseg.hu/2018/03/eck-projektindito-es-civil-talalkozasok.html
https://www.facebook.com/events/2153039064924977/
https://tomisnews.ro/un-program-european-pe-teme-urbanistice-a-demarat-la-constanta-ionita-expert-forum-un-grup-de-tineri-va-da-nastere-unui-wow-sau-chiar-va-soca-trebuie-sa-fii-militant-ca/
https://tomisnews.ro/un-program-european-pe-teme-urbanistice-a-demarat-la-constanta-ionita-expert-forum-un-grup-de-tineri-va-da-nastere-unui-wow-sau-chiar-va-soca-trebuie-sa-fii-militant-ca/
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Debrecen 
A rendezvénysorozat második 
debreceni állomásán az érdeklődők 
Ligeti Miklós, a TI Magyarország jogi 
igazgatójának előadásán betekintést 
nyerhettek a TI Magyarország 
szerkesztésében nemrég megjelent 
Fekete Könyv c. kiadványba, amely a 
magyarországi korrupció 2010 és 2018 
közötti történetét mutatja be. A 
kötetben bemutatott 106 korrupciós 
ügy leírása mellett külön fejezetek 
foglalkoznak Magyarország 
antikorrupciós teljesítményével, a 
hazai korrupció minősített eseteivel, 
valamint az európai uniós források felhasználása és a közbeszerzések területén meglévő korrupciós 
kockázatokkal. Emellett szó volt arról, hogy a magyarországi civil szervezetek hogyan vehetik fel a 
harcot a korrupció ellen, illetve hogy a magyar állampolgárok mit tehetnek, ha korrupciót 
tapasztalnak. A résztvevők útmutatást kaptak az európai uniós állampolgárságunkkal járó jogaikról, 
illetve megismerkedhetnek különböző jó gyakorlatokkal, amelyekkel más uniós tagállamok veszik fel 
a harcot a korrupcióval szemben. 
 
 
A harmadik debreceni állomáson Nagy Gabriella, a TI Magyarország közszektorral foglalkozó 
programjainak vezetője megismertette az érdeklődőkkel az európai uniós forrásokból megvalósuló 
közbeszerzések, beruházások menetét. 
Bemutatta, hogy ezek a projektek 
hogyan járulnak hozzá az uniós 
tagállamok kohéziójához, de beszámolt a 
beruházások megvalósításával járó 
korrupciós kockázatokról is. A közönség 
megismerkedhetett olyan eszközökkel is, 
amelyekkel megakadályozhatóak a 
pályázatokkal való visszaélések. Az 
előadáson kiemelt szerepet kapott a 
környezetvédelem. Szó volt arról, hogy 
az uniós forrásokat hogyan használjuk fel 
környezetvédelmi célokra, az ún. „zöld 
közbeszerzésekről”, és példák hangzottak el civil környezetvédői tevékenységekre az EU-ban, illetve 
bemutattuk, hogy ezeket milyen eszközökkel és jogok biztosításával támogatja az EU.  
 

Szeged 
A rendezvénysorozat a SZTEP – Szegedi Politológus Hallgatók 
Egyesületével közösen szervezett második szegedi állomására 
március 19-én került sor, ahol az érdeklődők Martin József Péter, 
a TI Magyarország ügyvezető igazgatójának előadásán áttekintést 
kaphattak az európai uniós állampolgárságunkkal járó jogaikról, 
illetve szó volt olyan, a demokráciát érintő közéleti témákról, 
mint a médiapiac függetlensége, a magyar választási rendszer 
rendellenességei és a kampányfinanszírozás átláthatósága. 

https://www.facebook.com/events/183414942441152/
https://www.facebook.com/events/183414942441152/
https://transparency.hu/wp-content/uploads/2018/03/Fekete-k%C3%B6nyv.pdf
https://www.facebook.com/events/160989454571471/
https://www.facebook.com/events/276726206197869/
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Martin József Péter ezt követően bemutatta a korrupció költségeit és ellenszereit az Európai 
Unióban, és megismertette az interaktív foglalkozás résztvevőit az európai uniós állampolgárságuk 
által rájuk ruházott egyéni jogaikkal, mint a különböző politikai jogok, a petíció és panasztétel joga, a 
megfelelő ügyintézés és a dokumentumokhoz való hozzáférés joga. Emellett bemutatta az európai 
polgári kezdeményezés eszközét, és több előre mutató példát hozott az Európai Unióban található jó 
gyakorlatokról, amelyek hozzájárulnak a tagállamok közszektorainak szabályos működéséhez. 

 
 
Ezek után Valuska Sára jóvoltából a résztvevők megismerkedhetnek egy társadalmi innovációval, a 
Fortély-sátorral is, melynek célja, hogy egy szabaduló szobás játékkal sikerélményt adjon át olyan 
hátrányos helyzetű fiataloknak, akiknek ez hiányzik az életükből. „Szekrénybe zárt szabadulás” című 
előadásának témája a szociális innovációk társadalmi hatása és a Fortély-sátor társadalmi érzékenyítő 
szerepe cégek, nemzetközi nagyvállalatok bevonásán, iskolákkal való együttműködésen keresztül. 
Emellett kiemelte, hogy miért fontos az, hogy fiatalok kezdjenek el egymás problémáival foglalkozni, 
és ez hogyan járul hozzá a demokratikus értékek fejlesztéséhez, növeléséhez, illetve hogy a Fortély-
sátor miként használható fel ezen értékek elterjesztéséhez. 
 
 
A következő szegedi rendezvényen Dr. Martin József Péter, a Transparency International 
Magyarország ügyvezető igazgatója „A magyarországi intézményrendszer működésének egyes 
szempontjai a választás után, európai uniós összehasonlításban” címmel tartott előadást. A 
rendezvény célja a választások és a demokratikus állampolgári részvétel elemzése és értékelése 
többféle társadalomtudományi perspektívából, nemzetközi, különös tekintettel európai uniós 
kontextusban. 
 

Győr 
A rendezvénysorozat második győri állomásán Nagy Gabriella, a TI Magyarország közszektorral 
foglalkozó programjainak vezetője előadást tartott arról, hogy a magyar állampolgárok mit tehetnek, 
ha korrupciót tapasztalnak, illetve hogy a magyarországi civil szervezetek hogyan veszik fel a harcot a 
korrupció ellen. A résztvevők útmutatást kaptak az európai uniós állampolgárságunkkal járó jogaikról, 
illetve megismerkedhettek különböző jó gyakorlatokkal, amelyekkel más uniós tagállamok veszik fel a 
harcot a korrupcióval szemben. Az előadást interaktív beszélgetés követte a közönség bevonásával, 
ahol a megjelentek szabadon kérdezhettek és fejthették ki véleményüket a helyi EU-s forrásból 
megvalósuló beruházásokkal kapcsolatban. 
 
A harmadik „Az erdő legyen veled” c. győri rendezvény egy helyi lakosok bevonásával lezajlott fórum 
volt, melynek célja annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy a helyi közösség hogyan tud szerepet vállalni 
Győr város fáinak, fasorainak, parkjainak és erdős területeinek megóvásában, fenntartásában és 
fejlesztésében. A program két részből állt, az első részben rövid, gondolatébresztő előadásokat 
hallgathattak meg a résztvevők, míg a rendezvény második felében fórumbeszélgetésben 
biztosítottunk lehetőséget a résztvevők kérdéseinek, észrevételeinek megvitatásra. Több más 
előadás mellett Mucsi Gyula, a Transparency International Magyarország projektmenedzsere „Zöld 
érdekérvényesítés az EU-ban” c. előadása során a hallgatóság olyan Európai Unió állampolgárjait 
megillető érdekérvényesítő eszközöket ismerhetett meg, mint az európai polgári kezdeményezés, 
vagy a petíció és panasztétel joga, amelyek segítségével valódi változásokat érhetnek el helyi ügyek 
kapcsán. 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/2028326890773837/
https://www.facebook.com/events/364956714010452/
https://www.facebook.com/events/1755725137875298/
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Olaszország 
 
Március és május között négy szemináriumot tartottunk diákok részére az EU-val kapcsolatos 
témákban. Palermóban két szemináriumot tartottunk március 28-án, illetve május 9-én, amelyeken a 
Palermói Egyetem Politikatudományi és Építészeti Karának 34 diákja részvételével az EU által 
finanszírozott projektek civil monitoringjáról beszéltünk. Egy Palermóban szervezett újabb találkozón 
körülbelül száz, a “Nyílt kohézió iskolája” (A scuola di opencoesione) projektben résztvevő diákkal 
találkoztunk és prezentáltuk nekik a civil monitoring eszközeit. Cagliariban egynapos szemináriumot 
szerveztünk május 18-án 28 politikatudomány, valamint közgazdaságtan szakos egyetemi 
hallgatónak, akikkel az EU történetét, értékeit, az EU-s fejlesztési forrásokat és az ezek 
monitorozására kifejlesztett civil eszközöket vitattuk meg. Január 6-án középiskolás diákoknak 
tartottunk szemináriumot Cagliariban az EU-források átláthatóságáról és a civil monitoringról. 
 
 

Románia 
 
A projekt második szakaszában összesen öt szemináriumi beszélgetést tartottunk, melyek közül 

kettő-kettő konstancai és kolozsvári helyi ügyekkel foglalkozott, míg a mindkét helyszínen megtartott 

ötödik esemény a közpénzek átláthatóságának monitorozására szolgáló eszközökkel ismertette meg 

az érdeklődőket egy workshop formájában. 

Első, május 16-án tartott konstancai 

szemináriumunk keretében a város vonzerejét 

meghatározó fejlesztéseket, a fenntartható városi 

közlekedés és a részvételi várostervezés 

témaköreit jártuk körül négy informális, interaktív 

előadás formájában. Az eseményen körülbelül 

negyvenen vettek részt, többségében diákok, de 

szintén képviseltették magukat az önkormányzat 

közlekedéstervezésért felelős illetékesei. Az 

eseményről a helyi sajtó is beszámolt.4 

 

A második, június 6-án tartott konstancai eseményünkön elsősorban a műemléki épületek 

védelmének kérdését, azon belül is kiemelten a konstancai Casino ügyét vitattuk meg. A 30 éve 

folyamatosan romló állagú szecessziós épületet a 

helyi kormányzat több alkalommal próbálta 

megmenteni, először helyi, majd EU-s források 

bevonásával, de a projektre kiírt közbeszerzések 

nem jártak sikerrel. Az eseményen résztvevő 

Daniela Costea építész, az ARCHÉ Egyesület tagja 

hangsúlyozta az állagmegóvási munkák, valamint 

annak fontosságát, hogy a Casino ügyét mielőbb 

tárják egy nemzetközi szakértőkből álló delegáció 

elé, akik megoldási javaslatokat 

fogalmazhatnának meg az épület megmentésére. 

                                                           
4 http://www.radioconstanta.ro/2018/05/16/tinerii-din-constanta-provocati-la-o-dezbatere-despre-
mobilitatea-urbana-si-atractiile-orasului/ 

https://www.transparency.it/wp-content/uploads/2018/03/Locandina_ALOCA_Palermo_28marzo.pdf
http://www.ascuoladiopencoesione.it/cose-a-scuola-di-open-coesione/
http://www.radioconstanta.ro/2018/05/16/tinerii-din-constanta-provocati-la-o-dezbatere-despre-mobilitatea-urbana-si-atractiile-orasului/
http://www.radioconstanta.ro/2018/05/16/tinerii-din-constanta-provocati-la-o-dezbatere-despre-mobilitatea-urbana-si-atractiile-orasului/
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Harmadik, kolozsvári eseményünk a 

hozzáférhetőség, mobilitás és a városi 

közlekedés témaköreit járta körül, amelyek 

Kolozsvár kiemelkedően gyors fejlődésének 

köszönhetően komoly kihívások elé állították 

a várost az utóbbi években. Az eseményen 

több szektor képviselői is részt vettek, így a 

városháza helyi fejlesztésekért felelős 

vezetője, egy helyi kerékpárosklub 

képviselője, valamint a kolozsvári Babeş–

Bolyai Tudományegyetem fogyatékkal élő hallgatóit képviselő egyesület egy tagja. A rendezvényen 

szóba kerültek a kerékpáros közlekedés kiterjesztésének lehetőségei, az integrált közlekedés 

bevezetése, valamint az akadálymentesítés fogalmának helyes értelmezése is. Az eseményen 

körülbelül 25 diák vett részt. 

Negyedik, kolozsvári rendezvényünkön a tiszta 

környezethez, a tiszta vízhez való jogról, valamint 

Patarét térségének társadalmi szegregációjól esett 

szó. A pataréti szeméttárolót egy EU-s 

hulladékkezelési projekt keretében már 2015-ben 

be kellett volna zárni, amelyre az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap csaknem 39 millió euró 

támogatást biztosított a 2007 és 2013 közötti 

költségvetési ciklusban, a beruházás azonban máig 

nem valósult meg. A kolozsvár közvetlen közelében 

található Pataréten a környezetszennyezés által 

okozott problémákat tovább súlyosbítja az ott élő 

roma közösségek szegregáltsága, akik gyakran 

alapvető szükségleteikben is hiányt szenvednek. Az 

eseményen helyi aktivisták  körülbelül 30 résztvevő 

jelenlétében vitatták meg, hogyan lehetne javítani 

a helyi lakosság életkörülményeit, oktatáshoz való 

hozzáférését, valamint orvosolni a térséget sújtó környezeti problémákat. A résztvevők szintén 

útmutatást kaptak a civil újságírásról, amely az aktív állampolgárság erősítése mellett a későbbi 

monitoring tevékenységek során is hasznukra vált. 

A 2018 júniusában mind Konstancában, mind Kolozsváron megtartott workshopunk azokat a 

gyakorlati eszközöket mutatta be a résztvevőknek, amelyek segítségével nyomon követhetik a 

közpénzek elköltését, ezáltal növelve az átláthatóságot. A politikai klientilizmussal, közbeszerzésekkel 

és közberuházásokkal kapcsolatos gyakorlati workshop célja az volt, hogy olyan eszközöket adjunk 

helyi újságíróknak és aktivistáknak, amelyek segítségével jobban megérthetik a helyi pénzköltéseket. 

Az Expert Forum szintén bemutatta a témában az elmúlt hét évben végzett kutatásainak legfőbb 

konklúzióit. Az eseményeken körülbelül 20 helyi újságíró és aktivista vett részt. 
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International Action 
 

A Transparency International Magyarország a 2018-as Sziget Fesztiválon az „Értünk vagy általunk? - 

Állampolgári aktivitás az EU-ban” című nemzetközi panelbeszélgetés keretében mutatta be a 

projektet az érdeklődő fesztivállátogatóknak. Az eseményen többek között az Európai Bizottság 

Magyarországi Képviselete, aktivisták és szakértők részvételével azt vitattuk meg, milyen módon 

mozdítja elő az EU az egyéni állampolgári jogokat és a közéleti részvételt, illetve milyen 

jogosítványokat ad az állampolgároknak a korrupció elleni harcban. 

 

 

Záró előadások 
 
A Transparency International Magyarország 2018 őszén több vidéki eseményen is további 
kerekasztal-beszélgetéseken ismertette a projekt fő célkitűzéseit, illetve vonta be az állampolgárokat 
a helyi közéleti témákról szóló diskurzusba. Október 17-én a Szegedi Tudományegyetemen „Mit 
tehet az EU a tagállami jogállamiság eróziója ellen?” címmel szerveztünk beszélgetést helyi egyetemi 
kutatók, illetve a helyi média képviselőivel. Az eseményen körülbelül 25-en vettek részt, döntően 
egyetemi hallgatók. 
 
November 20-án Győrben a „Civil Találkozások” című rendezvényen ismertettük a projekt 
legfontosabb céljait, illetve előadást tartottunk környékbeli civil szervezeteknek arról, hogy az 
Európai Unió miképpen tudja támogatni a munkájukat. November 21-én a Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán szerveztünk panelbeszélgetést „Civil aktivizmus az Európai Unióban: 
Az állampolgári érdekérvényesítés lehetőségei az uniós intézményrendszeren belül” címmel, amelyen 
helyi egyetemi oktatók segítségével vitattuk meg az EU által biztosított részvételi eszközöket, különös 
tekintettel az európai polgári kezdeményezések intézményére. 
 
A projekt záróeseményét 2018. december 10-én, az Anti-korrupciós Világnap alkalmából tartott 
„Jogállami deficit és állampolgári részvétel” című rendezvényünkön tartottuk a budapesti Brody 
Studiosban. Az eseményen rangos előadók panelbeszélgetések keretében vitatták meg, hogy az 
Európai Unió hogyan tud hozzájárulni a jogállamiság visszaállításához, illetve milyen módon tudja 
támogatni az állampolgári részvételt vidéki településeken.  

https://www.facebook.com/events/673978689625896/
https://www.facebook.com/events/282053612633144/
https://www.facebook.com/events/715287592169258/
https://www.facebook.com/events/356552454910833/
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A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. Bármilyen kommunikáció ami a projekttel 
kapcsolatban megjelenik az oldalon kizárólag a szerzők véleményét tükrözi, és az Európai Bizottság 
nem vonható felelősségre az itt megtalálható információk bármilyen módú felhasználásáért. 
 
The project has been funded by the European Commission. Any publication made on this site reflects 
the views only of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained herein. 
 

 


