
Mik azok a nyílt adatok? A közigazgatási szervek 
világszerte jelentős mennyiségű adatot generálnak 
és gyűjtenek össze. Ilyen jellegű információk többek 
között a kormányzati statisztikák, a költségvetési 
adatok, a parlamenti ülések jegyzőkönyvei, a föld-
rajzi adatok és a különféle politikákkal kapcsolatos 
jogszabályok és adathalmazok. Az utóbbi években az 
átláthatóság és a számonkérhetőség érdekében több 
kormányzati hatóság is kezdeményezte a birtokában 
lévő adatok nyílttá tételét, valamint új típusú gazda-
sági tevékenységekbe is kezdett. 

Összefüggés az uniós kohéziós politika  
és a nyílt adatok között

A 2014-2020-as finanszírozási időszakra vonatkozó tájé-
koztatási és kommunikációs rendelkezések többek között 
azt írják elő az irányító hatóságoknak, hogy az uniós finan-
szírozás kedvezményezettjeinek adatait nyílt és hozzáférhető 
formátumban tegyék közzé  (1).
 
A megreformált uniós kohéziós politika eredményorientált 
szemlélete, valamint az új operatív programok teljesítmény- 
keretrendszere ráadásul elsősorban a közös célok teljesítését 
tükröző adatok összegyűjtésére és közzétételére épül.

Az uniós kohéziós politika  
új nyílt adatplatformja

2014-ben az Európai Bizottság nyílt adatplatformot indított 
el, amely új ablakot nyit a kohéziós politika teljesítményére.

A platform a nemzeti hatóságok által a Bizottságnak küldött 
jelentéseken alapuló, az egyes tagállamok által elért ered-
ményekkel kapcsolatos információkat tartalmazza. Arról is 
átfogó képet nyújt, hogy a finanszírozást milyen arányban 
osztották szét az országok között, továbbá részletezi a régiók 
kategóriáit, a különféle alapokat, illetve a támogatás tema-
tikus célok szerinti lebontását. A platform számos, a Bizottság 
gazdasági, társadalmi és területi kohézióval kapcsolatos 
6. jelentésében (lásd a 8. oldalon olvasható cikket) feltünte-
tett számadatokon alapuló társadalmi-gazdasági háttéradat-
tal gazdagított, valamint az európai régiók előtt álló különös 
kihívásokat szemléltető interaktív térképet is tartalmaz.

A nyílt adatplatform célja, hogy interaktív felhasználói élményt 
nyújtson, és a felhasználókat aktív részvételre ösztönözze. 
A felhasználók amellett, hogy többféle térkép és grafikon 
adatait tekinthetik át, saját látványterveket is készíthetnek, 
különféle formátumú adatkészleteket tölthetnek le, megvi-
tathatják a platformon közzétett adatokat, és egyúttal visz-
szajelzéseket is adhatnak a platform tartalmáról. Arra is van 

▶ NYÍLT ADATOK ÉS 
A KOHÉZIÓS POLITIKA 

  AZ ÁTLÁTHATÓSÁG  
ÉS A TELJESÍTMÉNY  
NÖVELÉSE

(1)  A közös rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU  
rendelet 115. cikkének (2) bekezdése.
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lehetőségük, hogy az adatkészleteket megosszák a közösségi 
webhelyeken és hálózatokon. A platformon található ábrákat 
és grafikonokat saját blogukon és weboldalukon is közzéte-
hetik. A platform felhasználói adatfrissítéseket tartalmazó 
hírlevelekre is feliratkozhatnak.

A következő lépések

A nyílt adatplatformot azzal a céllal hozták létre, hogy vitát 
kezdeményezzen az operatív programok teljesítményével 
kapcsolatban.

A platformot a szeptember 8-9-én Brüsszelben megrendezett 
6. Kohéziós Fórumon mutatták be. Ez nagyszerű lehetőséget 
jelentett a döntéshozók és érdekelt felek számára ahhoz, hogy 
megvitathassák, hogyan javíthatja a kohéziós politikai finan-
szírozás a gazdasági kilátásokat és az európai polgárok élet-
színvonalát. A regionális statisztika kérdése a 2014. évi, 
a régiók és városok európai heteként ismert OPEN DAYS ren-
dezvénynek is kiemelt témája lesz: külön műhelytalálkozót 
szentelnek a kohéziós politikával és a nyílt adatokkal kapcso-
latos témaköröknek. A műhelytalálkozón azt is áttekintik, hogy 
a régiók és városok hogyan használják a nyílt adatokat a helyi 
szolgáltatások javítására, illetve hogyan vonják be a polgá-
rokat a politikai döntéshozás folyamatába.

A 2013. évi éves tagállami megvalósítási jelentésekben köz-
zétett eredményeken alapuló új adatokat 2014 őszén teszik 
elérhetővé a kohéziós politika nyílt adatplatformján. 
A Bizottság az új operatív programok elfogadását követően 
a 2014-2020-as programozási folyamattal kapcsolatos ada-
tokat – így a pénzügyi támogatások mértékét, a célértékeket, 
a mutatókat stb. – is közzé fogja tenni a felületen.

Rendszeresen látogasson el a platformra, ahol véleményét, 
illetve észrevételeit az oldalon található interaktív funkciók 
segítségével oszthatja meg!

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/

„ A reformnak köszönhe-
tően… összesíteni tudjuk 
az eredményeket európai 
szinten, és minden szüksé-
ges információ a rendelke-
zésünkre fog állni ahhoz, 
hogy egyszerűen és megy-
győzően szemléltethessük, 
milyen változást hoz 
a politika. ” JOHANNES HAHN – A REGIONÁLIS 

POLITIKÁÉRT FELELŐS UNIÓS BIZTOS
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