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BEVEZETÉS 

1. Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatalát (a továbbiakban: 

a Hivatal), melynek székhelye Rigában van, az 1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet1 hozta létre. A Hivatal fő feladata, hogy szakmai és ügyviteli támogató 

szolgáltatásokat nyújtson az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) 

számára, és hogy a szabályozói tanács irányítása alatt információkat gyűjtsön az elektronikus 

hírközlésről, és elemezze azokat, valamint hogy a nemzeti szabályozó hatóságok körében 

terjessze a szabályozással kapcsolatos helyes gyakorlatokat, például az uniós szabályozási 

keret végrehajtására vonatkozó közös koncepciókat, módszereket vagy iránymutatásokat2

A MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZATOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK 

. 

2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók 

közvetlen tesztelését, valamint a Hivatal felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott fő 

kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez adott esetben kiegészül más 

ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a vezetői teljességi nyilatkozatok 

elemzésével. 

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

3. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke alapján a Számvevőszék 

ellenőrizte a következőket: 

a) a Hivatal éves beszámolója, amely a 2014. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó 

pénzügyi kimutatásokból3 és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből4

                                                      

1 HL L 337., 2009.12.18., 1. o. 

 áll; 

2 A Hivatal hatáskörét és tevékenységeit a II. melléklet foglalja össze, tájékoztató jelleggel. 

3 Ezek a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi kimutatás, a nettó 
eszközállomány változásainak kimutatása, a számviteli politika meghatározó alapelveinek 
összefoglalása és további magyarázatok. 

4 Ezek a költségvetési eredménykimutatásból és a költségvetési eredménykimutatás 
mellékletéből állnak. 
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b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége. 

A vezetés felelőssége 

4. A vezetés felelőssége a Hivatal éves beszámolójának elkészítése és valós bemutatása, valamint a 

beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége5

a) A Hivatal éves beszámolója tekintetében a vezetés felelősségi körébe tartozik: az – akár 

csalásból, akár tévedésből eredő lényeges hibáktól mentes – pénzügyi kimutatások elkészítését 

és valós bemutatását lehetővé tévő belső kontrollrendszer kialakítása, megvalósítása és 

fenntartása; a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályok

: 

6

b) A vezetés felelőssége a mögöttes tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, illetve a gondos 

pénzgazdálkodás elveinek követése tekintetében abban áll, hogy ki kell alakítania, meg kell 

valósítania és fenn kell tartania egy olyan eredményes és hatékony belső kontrollrendszert, 

amely megfelelő felügyelettel és alkalmas intézkedésekkel képes megakadályozni a 

szabálytalanságokat és csalásokat, illetve szükség esetén jogi eljárásokkal képes visszaszerezni a 

tévesen kifizetett vagy felhasznált pénzösszegeket. 

 

alapján megfelelő számviteli politika megválasztása és alkalmazása; és a körülményeknek 

megfelelően ésszerű számviteli becslések készítése. Az igazgatási vezető hagyja jóvá a Hivatal 

éves beszámolóját azután, hogy a számvitelért felelős tisztviselő az összes rendelkezésre álló 

információ alapján egy olyan kísérő nyilatkozattal egyetemben elkészítette azt, amelyben a 

tisztviselő többek között kijelenti, hogy ésszerű bizonyossággal rendelkezik afelől, hogy a 

beszámoló minden lényeges szempontból valós és hű képet ad a Hivatal pénzügyi helyzetéről. 

                                                      

5 Az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 328., 2013.12.7., 42. o.) 39. 
és 50. cikke. 

6 A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályok 
a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC) által kibocsátott Nemzetközi Költségvetési 
Számviteli Standardokra (IPSAS), illetve adott esetben a Nemzetközi Számviteli Standard 
Testület (IASB) által kibocsátott Nemzetközi Számviteli Standardokra (IAS)/Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolási Standardokra (IFRS) támaszkodnak. 
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Az ellenőr felelőssége 

5. A Számvevőszék feladata, hogy ellenőrzése alapján megbízhatósági nyilatkozatot készítsen az 

Európai Parlament és a Tanács számára7

6. Az ellenőrzés olyan eljárásokat foglal magában, amelyek révén ellenőrzési bizonyíték szerezhető 

a beszámolóban szereplő összegekről és információkról, valamint a mögöttes tranzakciók 

jogszerűségéről és szabályszerűségéről. Az eljárások kiválasztása az ellenőrnek egy arra irányuló 

kockázatelemzés alapján kialakított szakmai megítélésétől függ, hogy milyen valószínűséggel 

fordulhat elő – akár csalás, akár tévedés okozta – lényeges hiba a beszámolóban, illetve az Európai 

Unió jogi keretei által meghatározott követelményektől való lényeges eltérés az annak alapjául 

szolgáló tranzakciókban. Az említett kockázatértékeléskor az ellenőr mérlegeli a szervezetnek a 

beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollmechanizmusait, 

valamint a mögöttes tranzakciók jogszerűségének és szabályszerűségének biztosítása céljából 

alkalmazott felügyeleti és kontrollrendszereit, és a körülményeknek megfelelő ellenőrzési eljárásokat 

alakít ki. Az ellenőrzés része továbbá az alkalmazott számviteli politika megfelelőségének, a 

számviteli becslések ésszerűségének és a beszámoló általános bemutatásának értékelése. E jelentés 

és a megbízhatósági nyilatkozat elkészítése során a Számvevőszék az Unió költségvetési rendelete

 az éves beszámoló megbízhatóságára és a mögöttes 

tranzakciók jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan. A Számvevőszék az IFAC nemzetközi 

ellenőrzési standardjai és etikai kódexe, valamint a legfőbb ellenőrző intézményeknek az INTOSAI 

által elfogadott nemzetközi standardjai szerint végzi ellenőrzését. Ezek a standardok megkövetelik, 

hogy a Számvevőszék az ellenőrzést úgy tervezze meg és végezze el, hogy ésszerű bizonyosságot 

szerezhessen arról, hogy a Hivatal éves beszámolója nem tartalmaz lényeges hibákat és az alapjául 

szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek. 

8

7. A Számvevőszék úgy véli, hogy az összegyűjtött ellenőrzési bizonyítékok elégségesek és 

megfelelőek megbízhatósági nyilatkozata megalapozásához. 

 

208. cikke (4) bekezdésének megfelelően figyelembe vette a független külső ellenőr által a Hivatal 

beszámolóira nézve végzett ellenőrzési tevékenységet. 

                                                      

7 Az 1271/2013/EU rendelet 107. cikke. 

8 Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (HL L 298., 2012.10.26., 
1. o.). 
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Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

8. A Számvevőszék véleménye szerint a Hivatal éves beszámolója minden lényeges szempontból 

híven és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által 

elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a 2014. december 31-i pénzügyi helyzetet, a 

tárgyévi gazdasági események eredményét és a pénzforgalmat. 

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről 

9. A Számvevőszék véleménye szerint a 2014. december 31-én véget ért évre vonatkozó éves 

beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek. 

10. A Számvevőszék véleményei függetlenek az alábbi megjegyzésektől. 

MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL 

11. Összességében a lekötött előirányzatok minden cím esetében 98%-ra javultak (a 2013-

as 87%-ról). A lekötött előirányzatok átvitele azonban 0,9 millió euróra, azaz 23%-ra nőtt (a 

2013-as 0,5 millió euróról, illetve 13%-ról), különösen az operatív tevékenységek (III. cím), 

mint az elektronikus hírközlésről szóló folyamatban levő tanulmányok kapcsán. 

12. A költségvetési átcsoportosítások nagy száma jelentős mértékben módosította az 

eredeti költségvetés szerkezetét, különös tekintettel a 17%-kal csökkentett I. címre 

(személyzeti költségek), a 44%-kal csökkentett II. címre (igazgatási kiadások), valamint a 

főként a folyamatban levő tanulmányok (lásd: 11. bekezdés) finanszírozása miatt 60%-kal 

megnövelt III. címre (operatív kiadások). 

13. A 2014-es költségvetésben előirányzott, a BEREC-ben megfigyelő státusszal rendelkező 

EFTA9

                                                      

9 Európai Szabadkereskedelmi Társulás 

 tagállami szabályozó hatóságoktól származó hozzájárulások az EFTA tagállamokkal 

kötött megállapodások hiányában nem érkeztek be. 
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A KORÁBBI ÉVEK MEGJEGYZÉSEINEK HASZNOSULÁSA 

14. Az I. melléklet

 

 áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki megjegyzései nyomán tett 

helyesbítő intézkedésekről. 

 

A jelentést 2015. szeptember 8-i luxembourgi ülésén fogadta el a Milan Martin CVIKL 

számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara. 

 a Számvevőszék nevében 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 elnök 
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I. melléklet 

A korábbi évek megjegyzéseinek hasznosulása 

 

Év A Számvevőszék megjegyzése 
A helyesbítő intézkedés állapota 

(végrehajtva/folyamatban/végrehajtand
ó/n.a.) 

2011 
A Hivatal még nem fogadott el, illetve nem alkalmazott minden belsőkontroll-standardot.  Végrehajtva (elfogadás) 

Folyamatban (végrehajtás) 

2012 
A Hivatal még nem alkalmazta a következő belső kontrollstandardokat: „Célok és 
teljesítménymutatók” (ICS 5), „Folyamat és eljárások” (ICS 8), „Dokumentumkezelés” (ICS 11) és 
„Információ és kommunikáció” (ICS 12). 

Végrehajtva 

2012 

Töröltek mintegy 101 000 eurót, a 2011-ről átvitt lekötött előirányzatok 45%-át. A 2012-es 
összes előirányzat 17%-át, 545 000 eurót nem használtak fel és azokat törölni is kellett. A 2013-
ra átvitt lekötött előirányzatok nagyok voltak, 611 000 eurót tettek ki; ez az összes előirányzat 
19%-a. Ez azt mutatja, hogy a Hivatal nehézségekkel nézett szembe tevékenységeinek 
tervezésében, illetve végrehajtásában. A 2012-re való előirányzat-átvitel főleg abból adódott, 
hogy késtek a munkaerő-felvétellel, és hogy nem volt eredményes politika a szakemberek 
kiküldetési költség-elszámolásainak időbeni benyújtására és kifizetésére. 

n.a. 
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Év A Számvevőszék megjegyzése 
A helyesbítő intézkedés állapota 

(végrehajtva/folyamatban/végrehajtand
ó/n.a.) 

2013 

A költségvetés felhasználási aránya a jobb tervezésnek és a tevékenységek időben történő 
végrehajtásának köszönhetően jelentősen javult. Bár a 2012-ből származó törölt átvitelek szintje 
továbbra is magas és mintegy 28%-ot (2012: 45%) tesz ki, a lekötött előirányzatok 2013-ra való 
átvitele 461 983 euróra, azaz 13%-ra (2012: 611 223 euró, azaz 19%) csökkent. Az átvitelek 
főként a 2013 második felében megkötött, 2013-ban és 2014-ben végzendő tevékenységekre 
vonatkozó szerződésekhez kapcsolódnak. 

n.a. 

2013 
A szakértők számára 2013-ban folyósított 1183 visszatérítés közül 1078 esetében fordult elő 
késedelem. A késedelmes fizetések esetében a késedelmi idő 2013 első felében átlagosan 78 nap 
volt, ami 2013 második felében 33 napra javult. 

Folyamatban 
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II. melléklet 

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (Riga) 

Hatáskör és tevékenységek 

A Szerződésből 
eredő uniós 
hatáskör  
(az Európai Unió 
működéséről 
szóló szerződés 
114. cikke) 

Jogszabályok közelítése az elektronikus hírközlés területén 

A Hivatal 
hatásköre  
(az Európai 
Parlament és a 
Tanács 
1211/2009/EK 
rendelete)  

A Hivatal hatáskörét az 1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
határozza meg. 
A 6. cikkben említett hivatal adminisztratív és szakmai támogatást nyújt a 
BEREC-nek. 
A Hivatal feladatait a szabályozói tanács irányítása alatt végzi. 

Irányítás A Hivatal irányítóbizottsággal és igazgatási vezetővel rendelkezik, akik 
minden igazgatási és pénzügyi felelősséget megosztva viselnek, beleértve a 
személyzet irányítását is. 
A személyzet kinevezéséért azonban egyedül az irányítóbizottság felel (a 7. cikk 
(4) bekezdése); 
A szabályozói tanács iránymutatást ad a „Termékek és szolgáltatások 2014-ben” 
szakaszban felsorolt szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatban. 

A Hivatal 
rendelkezésére 
bocsátott 
erőforrások 
2014-ben (2013) 

Végleges költségvetés: 4 162 874,00 euró (3 557 218,93 euró) (módosított 
költségvetés, amely a belső címzett bevételeket is tartalmazza) 
Létszám december 31-én: 24 (25) 

Termékek és 
szolgáltatások 
2014-ben 

A szabályozói tanács irányítása alatt a Hivatal az alábbi szolgáltatásokat 
nyújtotta: 
− szakmai és adminisztratív támogatás a BEREC számára, 
− információgyűjtés a nemzeti szabályozó hatóságoktól, információcsere és -

továbbítás, 
− a szabályozással kapcsolatos legjobb gyakorlatoknak az Unión belül a 

nemzeti szabályozó hatóságok, valamint harmadik felek körében való 
terjesztése, 

− az elnök támogatása a Hivatal szabályozói tanácsa és irányítóbizottsága 
munkájának előkészítésében, 

− a szabályozói tanács által felállított szakértői munkacsoportok támogatása. 

Forrás: A Hivataltól származó melléklet. 
 



Office of the Body of European Regulators for Electronic Communications 
 

BEREC Office reply – HU 

 
 

HIVATAL VÁLASZAI 
 

 

11. A BEREC Hivatal tudomásul veszi a 2013-hoz képest 98%-ra javult lekötött előirányzatokra vonatkozó 
költségvetés-gazdálkodási észrevételt: a 2013. évi arány 87 % volt. A 2014. évi költségvetés 2012-ben készült, 
amikor a BEREC Hivatal költségvetés-gazdálkodása még csak korai szakaszában járt. A rendszeres ellenőrzés 
javítására azóta bevezetett eszközök jobb tervezést tesznek lehetővé. 

A BEREC Hivatal elismeri a Számvevőszék észrevételében felvetett ügy nagyfokú relevanciáját, miszerint a 
lekötött előirányzatok átvitele 0,9 millió euróra, azaz 23%-ra nőtt (2013: 0,5 millió euró, 13%), különösen az 
operatív tevékenységek (III. cím), mint az elektronikus hírközlésről szóló folyamatban levő tanulmányok 
kapcsán. Ennek oka az volt, hogy az irányítóbizottság jelentős operatív projektek (Net Neutrality tanulmány: 
kb. 390 000 euró; BEREC-Net: 105 000 euró; szektoriális tanulmányok: kb. 260 000 euró) indítására adott 
felkérést. Továbbá a vezetőség körében történt jelentős változások is késleltették a fenti projektek korai 
végrehajtását, mivel 2014 áprilisában új igazgatási vezető, 2014 augusztusában pedig a programirányítási 
egység új vezetőjét nevezték ki. 

A BEREC Hivatal célul tűzte ki a 2015-ben átvitt lekötött előirányzatok szintjének csökkentését. 

 

 

12. A BEREC Hivatal tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételében felvetett ügy fontosságát , miszerint a 
költségvetési átcsoportosítások nagy száma jelentős mértékben módosította az eredeti költségvetés 
szerkezetét: az I. cím (személyzeti költségek) 17%-kal, a II. cím (igazgatási kiadások) pedig 44%-kal csökkent, 
míg a III. cím (operatív kiadások) főként a folyamatban lévő tanulmányok finanszírozása miatt 60%-kal nőtt. A 
Hivatal folyamatosan a tevékenységalapú tervezési rendszer javítására törekszik, ami a költségvetési 
átcsoportosítások további csökkenéséhez vezethet. 

 

 
13. A BEREC Hivatal figyelembe veszi az észrevételt, miszerint a 2014-es költségvetésben előirányzott, BEREC-
ben megfigyelő státusszal rendelkező EFTA1

                                                 
1 Európai  Szabadkereskedelmi Társulás 

 tagállami szabályozó hatóságoktól származó hozzájárulások az 
EFTA tagállamokkal kötött megállapodások hiányában nem érkeztek be. Ennek következtében a 2015. évi 
költségvetés ennek megfelelően javításra került. Azonban az EFTA-megállapodásokra vonatkozó tárgyalások a 
Bizottság és az érintett országok között zajlanak, így a BEREC Hivatal nem tudja a tárgyalásokat és a 
megállapodások aláírásának folyamatát befolyásolni. 
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