
JELENTÉS

az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete Hivatalának 2016-os pénzügyi évre 
vonatkozó éves beszámolójáról a Hivatal válaszával együtt

(2017/C 417/03)

BEVEZETÉS

1. A rigai székhelyű Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatalát (a továbbiakban: a Hivatal) az 
1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 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 és elemezzen az elektronikus hírközlésről, valamint hogy 
a nemzeti szabályozó hatóságok körében terjessze a szabályozással kapcsolatos helyes gyakorlatokat, például az uniós 
szabályozási keret végrehajtására vonatkozó közös koncepciókat, módszertanokat és iránymutatásokat.

2. A Hivatalra vonatkozó főbb adatokat a Táblázat tartalmazza (2).

Táblázat

A Hivatalra vonatkozó főbb adatok

2015 2016

Költségvetés (millió euro) (1) 4,0 4,2

Összlétszám december 31-én (2) 26 27

(1) A költségvetési adatok a kifizetési előirányzatokon alapulnak.
(2) A létszámba beletartoznak a tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők.

Forrás: A Hivataltól származó adatok.

A MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZATOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK

3. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint 
a Hivatal felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez 
kiegészül más ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a vezetői teljességi nyilatkozatok elemzésével.

VÉLEMÉNY

4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte:

a) a Hivatal beszámolója, amely a 2016. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból (3) 
és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből (4) áll;

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége;

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében.
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(1) HL L 337., 2009.12.18., 1. o.
(2) A Hivatal hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: www.berec.europa.eu.
(3) A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi kimutatás, a nettó eszközállomány 

változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok.
(4) A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő jelentésekből és azok magyarázataiból állnak.

http://www.berec.europa.eu


A beszámoló megbízhatósága

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról

5. Véleményünk szerint a Hivatal 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámolója minden lényeges 
szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott 
számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a Hivatal 2016. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági 
események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait. Ezek a szabályok a közszféra 
nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak.

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége

Bevételek

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

6. Véleményünk szerint a 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló bevételek 
minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

Kifizetések

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről

7. Véleményünk szerint a 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló kifizetések 
minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

A vezetőség és az irányítással megbízott személyek felelőssége

8. Az EUMSZ 310–325. cikke és a Hivatal pénzügyi szabályzata értelmében a vezetőség felel a beszámolónak – 
a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjainak megfelelően történő – elkészítéséért és bemutatásáért, 
valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéért és szabályszerűségéért. Ez a felelősség magában 
foglalja az – akár csalásból, akár tévedésből eredő lényeges hibáktól mentes – pénzügyi kimutatások elkészítését és 
bemutatását lehetővé tévő belső kontrollrendszer kialakítását, megvalósítását és fenntartását. A vezetőség felelős továbbá 
annak biztosításáért, hogy a pénzügyi kimutatásokban szereplő tevékenységek, pénzügyi műveletek és információk 
megfeleljenek az őket szabályozó hatóságok előírásainak. A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéért és 
szabályszerűségéért a végső felelősséget a Hivatal vezetősége viseli.

9. A beszámoló elkészítésekor a vezetőség felelőssége annak felmérése, hogy a Hivatal képes-e tevékenységének 
folytatására, adott esetben a tevékenység folytatását érintő ügyek közzététele, valamint a tevékenység folytatásának 
feltételezése.

10. Az irányítással megbízott személyek felelőssége a szervezet pénzügyi beszámolási folyamatának felügyelete.

Az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók vizsgálatával kapcsolatos felelőssége

11. Célunk, hogy észszerű bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a Hivatal beszámolója nem tartalmaz lényeges 
hibákat és az alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek, valamint hogy ellenőrzésünk alapján 
megbízhatósági nyilatkozatot nyújtsunk be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, illetve a zárszámadásért felelős más 
hatóságoknak a beszámoló megbízhatóságára, valamint az annak alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségére és 
szabályszerűségére vonatkozóan. Az észszerű bizonyosság a bizonyosság magas szintjének felel meg ugyan, de nem 
garancia arra, hogy az ellenőrzés kiszűri az esetlegesen fennálló lényeges hibát vagy lényeges meg nem felelést. Ezek 
eredhetnek csalásból vagy tévedésből, és akkor tekintendők lényegesnek, ha észszerűen feltételezhető, hogy külön-külön 
vagy együttesen befolyásolják a felhasználók e beszámolók alapján hozott gazdasági döntéseit.
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12. Az ellenőrzés olyan eljárások elvégzését jelenti, amelyek révén ellenőrzési bizonyíték nyerhető a beszámolóban 
szereplő összegekről és információkról, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről. Az eljárások kiválasztása az ellenőr szakmai megítélésén alapul, amely magában foglal egy 
kockázatelemzést is arról, hogy milyen valószínűséggel fordulhat elő – akár csalás, akár tévedés okozta – lényeges hiba 
a beszámolóban, illetve az Unió jogszabályi keretének való lényeges meg nem felelés a beszámoló alapjául szolgáló 
tranzakciókban. Az említett kockázatértékeléskor az ellenőr figyelembe veszi a beszámoló elkészítése és valós 
bemutatása, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége szempontjából 
releváns belső kontrollokat. Ezt a körülményeknek megfelelő ellenőrzési eljárások megtervezése, nem pedig a belső 
kontroll eredményességével kapcsolatos vélemény kialakítása céljából teszi. Az ellenőrzés felméri továbbá, hogy az 
alkalmazott számviteli politikák megfelelőek-e, illetve a vezetőség számviteli becslései észszerűek-e, valamint értékelést ad 
a beszámoló általános bemutatásáról is.

13. A bevételt illetően ellenőrizzük a Bizottságtól kapott támogatást, valamint értékeljük a Hivatalnak a díjak és más 
jövedelmek beszedésére szolgáló eljárásait, ha rendelkezik ilyenekkel.

14. A kiadások tekintetében akkor vizsgáljuk meg a kifizetéseket, miután a kiadás felmerült, azt lekönyvelték és 
elfogadták. Ez a vizsgálat minden kifizetési kategóriára kiterjed, és az előlegfizetésektől eltekintve azon a ponton történik, 
ahol a kifizetést teljesítik. Az előlegek megvizsgálása akkor történik, amikor a pénzeszközök címzettje igazolást ad 
a pénzeszközök helyes felhasználásáról, és a Hivatal az előlegfizetés elszámolásával – a tárgyévben vagy később – 
elfogadja az igazolást.

15. E jelentés és a megbízhatósági nyilatkozat elkészítése során az Unió költségvetési rendelete (5) 208. cikkének 
(4) bekezdésében előírtak szerint figyelembe vettük a független külső ellenőr által a Hivatal beszámolójára nézve végzett 
ellenőrzési tevékenységet.

16. A Számvevőszék véleménye független az alábbi megjegyzésektől.

MEGJEGYZÉSEK A TRANZAKCIÓK JOGSZERŰSÉGÉRŐL ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGÉRŐL

17. 2016 márciusában a Hivatal közbeszerzési eljárást indított azzal a céllal, hogy keretszerződést kössön két már létező 
rigai nemzetközi iskolával az alkalmazottak gyermekei számára. Bár a pályázati kiírás feltételei szerint a Hivatal egyetlen 
többszereplős lépcsőzetes keretszerződést kívánt kötni két gazdasági szereplővel, az odaítélési kritériumok szerint az iskola 
kiválasztása a szülők döntésén múlik. Következésképpen a 2016 júliusában megkötött 400 000 euro értékű keretszerződés 
ellentmondásos koncepciókon alapul, ami jogi bizonytalanságot eredményez a Hivatal és az iskolák oldalán is. Ezenkívül 
ebben a konkrét esetben a keretszerződés szükségtelen volt.

18. Az átsorolás következményeként az egyik alkalmazottat magasabb, közvetlenül 2-es fizetési fokozatba sorolták be az 
1-es fokozat helyett, ami nem felel meg az uniós személyzeti szabályzat előírásainak.

MEGJEGYZÉSEK A GONDOS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL ÉS A TELJESÍTMÉNYRŐL

19. 2016 márciusában a Hivatal 60 000 euro értékű szerződést írt alá a humánerőforrás-igazgatáshoz kapcsolódó 
támogatási és tanácsadási szakszolgáltatások igénybevételére. A közbeszerzési eljárás kizárólag az áron alapult. Nem 
biztosítja a legjobb értékarány érvényesülését, ha a tanácsadó szerződtetése során nem veszik figyelembe odaítélési 
kritériumként a szakmai hozzáértést és a szakértelmet.

TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK

20. Egy 2016-ban elvégzett vizsgálat szerint az átlagos foglalkoztatási időtartam 2,58 év volt a Hivatalban, a személyi 
állomány cserélődése pedig elérte a 25 %-ot. Ez a helyzet kihat a Hivatal hatékonyságára, és kockázatot jelent 
a munkaprogramjai végrehajtására nézve. A helyzet egyik lehetséges oka a fogadó államban alkalmazott bérkorrekciós 
együttható mértéke (2016. július 1-jén 73 %).
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(5) Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).



21. A Hivatal alapító rendelete nem írja elő a teljesítményének időszakos külső értékelését. A Hivatalnak a Bizottsággal 
együtt fontolóra kellene vennie a legtöbb más ügynökségnél már alkalmazott ötévenkénti értékelés megrendelését. Az 
alapító rendelet jövőbeli felülvizsgálata során be kellene vezetni ezt a követelményt.

A KORÁBBI ÉVEK MEGJEGYZÉSEINEK HASZNOSULÁSA

22. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki megjegyzései nyomán tett korrekciós intézkedésekről.

A jelentést 2017. szeptember 19-i luxembourgi ülésén fogadta el a Baudilio TOMÉ MUGURUZA 
számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara.

a Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner LEHNE

elnök 
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MELLÉKLET

A korábbi évek megjegyzéseinek hasznosulása

Év A Számvevőszék megjegyzései
A korrekciós intézkedés állapota

(Végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/ 
n.a.)

2014

A 2014-es költségvetésben előirányzott, a BEREC-ben megfigyelő 
státusszal rendelkező EFTA (1) tagállami szabályozó hatóságoktól 
származó hozzájárulások az EFTA-tagállamokkal kötött megállapo-
dások hiányában nem érkeztek be.

Végrehajtandó

2015

2013-ban a Hivatal négyéves keretszerződést kötött professzionális 
eseményszervezési szolgáltatások nyújtására vonatkozóan. Alábe-
csülték azonban az igényeket, és a szerződés 2014 decemberében 
elérte az összeghatárt. Új keretszerződés megkötésére irányuló 
közbeszerzést indítottak, de csak 2015 augusztusában. A köztes 
időszakban a Hivatal megrendelések és kis értékű szerződések 
(tárgyalásos eljárások) keretében ugyanettől a szolgáltatatótól sze-
rezte be a szolgáltatásokat (2). Az így beszerzett szolgáltatások teljes 
összege meghaladta a határértéket (3). Nyílt közbeszerzési eljárást 
kellett volna alkalmazni, amelynek keretében minden érdeklődő 
gazdasági szereplő ajánlatot nyújthatott volna be.

Végrehajtva

2015

A Hivatal általunk ellenőrzött költségvetési végrehajtási jelentésének 
részletességi szintje eltér a legtöbb más ügynökségétől, ami arra utal, 
hogy egyértelmű iránymutatásra lenne szükség az ügynökségek 
költségvetési beszámolására vonatkozóan.

Végrehajtva

2015

Nagyarányú – 134 228 euro, azaz 44 % (2014: 91 757 euro, azaz 
40 %) – volt a II. cím (Igazgatási kiadások) alatt lekötött 
előirányzatok átvitele. Ezek az átvitelek főként 2015 utánra 
áthúzódó szolgáltatásokhoz kapcsolódnak.

n.a.

(1) Európai Szabadkereskedelmi Társulás.
(2) Egyszeri megrendelések és kis értékű szerződések esetében a közbeszerzési szabályok egy, illetve három jelöltre korlátozzák 

a versenyt.
(3) A megkötött szerződések összértéke körülbelül 80 000 euro, míg az 1268/2012/EU, Euratom felhatalmazáson alapuló rendelet 

137. cikkében meghatározott összeghatár 60 000 euro.
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A BEREC HIVATAL VÁLASZA

18. Lettországban, ahol a Hivatal működését folytatja, nincs akkreditált Európai Iskola. Egy új akkreditált Európai Iskola 
létrehozása hosszú folyamat, és időközben a BEREC Hivatal közvetlenül lépett kapcsolatba olyan iskolákkal, amelyek fő 
nyelvként angolul, franciául és németül biztosítanak oktatást, ideiglenes rendelkezésként, hogy így biztosítsák az 
alkalmazottak gyermekeinek nemzetközi beiskolázását, a Bizottságnak az európai szabályozási ügynökségek alkalma-
zottaira vonatkozó politikákról rendelkező útmutatásának megfelelően (1). A BEREC Hivatal egyetért a számvevők 
megállapításaival, miszerint a szolgáltatási keretszerződések alkalmazása nem megfelelő a BEREC Hivatal iskoláztatási 
helyzetére, és a jövőben közvetlen szolgáltatási megállapodásokat fognak használni az iskolákkal, a közbeszerzés 
mellőzésével. A BEREC Hivatal értékelné, ha a Bizottság aktualizálná az útmutatásokat, az oktatási szolgáltatások 
sajátosságait figyelembe véve.

19. A közös átsorolási bizottság ajánlásai alapján és az átsorolásra jogosult valamennyi ideiglenes alkalmazott aktái 
alapján a kinevező hatóság elfogadta az átsorolt ideiglenes alkalmazottak listáját.

Ezenfelül, az adminisztratív vezető javaslatára, a kinevező hatóság hosszas megfontolást követően beleegyezett az állást 
betöltő személy átsorolásába a magasabb fokozat 2. lépcsőjébe az 1. helyett, és ennek megfelelően visszamenőleges kivételt 
regisztráltak a felállított pénzügyi szabályoktól és eljárásoktól való eltérések kezelésére vonatkozó szabályok alapján.

20. A BEREC Hivatal messzemenően egyetért a humánerőforrás-gazdálkodási szolgáltatásokra vonatkozó keretszerző-
dést illető észrevétellel. Az első specifikus szerződés megvalósítása során már felmerült némi nehézség amiatt, hogy 
a szerződés odaítélése kizárólag az áron és nem a tanácsadó szakmai képesítésén és szakértelmén alapult.

Teljesen egyetértve a számvevők megjegyzéseivel, a BEREC Hivatal felbontotta a keretszerződést, és más stratégiát fog 
követni a szükséges szolgáltatások beszerzésére.

21. A BEREC Hivatal elismeri, hogy a személyi állomány fluktuációjának magas aránya kockázati tényező, amelyet 
a kockázati jegyzékben jelentős kockázatként rögzítettek, különösen figyelembe véve az Ügynökség csekély méretét, ami 
miatt a fluktuáció még negatívabban hat (a BEREC Hivatal a legkisebb decentralizált uniós ügynökség).

Az igazgatóság folyamatosan dolgozik az enyhítő intézkedések bevezetésén, de hangsúlyozni kell, hogy a fluktuációt 
befolyásoló bizonyos strukturális és külső horizontális elemek kívül esnek a BEREC Hivatal hatókörén, mivel ezek a BEREC 
Hivatal regionális/helyi munkakörnyezetéből fakadnak.

A lettországi korrekciós együttható folyamatos csökkenésének az eredményeként nemrégiben bekövetkezett nettó 
bércsökkenés növelte a kockázati tényezőt.

A BEREC Hivatal által, a helyzet javítására tett vagy tervezett intézkedések csak enyhíthetik a kockázatot, és a személyi 
állomány megtartása problémakörének megfelelő kezeléséhez külső beavatkozásra van szükség, különösen a korrekciós 
együtthatók jelenlegi rendszerének terén.

22. A BEREC Hivatal együttműködött a Bizottsággal az alapító rendelet 25. cikkében előírt értékelési jelentés 
elkészítésében, és kész együttműködni a Bizottsággal a további értékeléseket illetően. A BEREC Hivatal teljesíti a jogalkotó 
által esetlegesen bevezetendő követelményeket ezen a területen. A BEREC rendelet jelenleg felülvizsgálat alatt van, és 
a Bizottság javaslata specifikus rendelkezést tartalmaz az ötévente sorra kerülő értékelésre vonatkozóan. 
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