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BEVEZETÉS 

1. A szaloniki székhelyű Európai Szakképzés-fejlesztési Központot (a 

továbbiakban: a Központ, más néven CEDEFOP) a 337/75/EGK tanácsi 

rendelet1 hozta létre. Legfontosabb feladata a szakképzés uniós szinten 

történő fejlesztése. E cél megvalósítása érdekében a Központ szakképzési 

rendszerekről szóló dokumentációkat állít össze és terjeszt2

A MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZATOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK 

. 

2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 

tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint a Központ 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 Központ éves beszámolója, amely a 2013. december 31-én véget ért 

pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból3 és a költségvetés 

végrehajtásáról szóló jelentésekből4

                                            
1 HL L 39., 1975.2.13., 1. o. 

 áll, és 

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

3 Ezek a következőkből állnak: a mérleg, az eredménykimutatás, a pénzforgalmi 
kimutatás, a nettó eszközök változását feltüntető kimutatás, és a számviteli 
politika meghatározó alapelveit és további magyarázatokat tartalmazó összegzés. 

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 Központ éves beszámolójának elkészítése és valós 

bemutatása, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége 

és szabályszerűsége5

a) A Központ 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 

 alapján megfelelő számviteli politika megválasztása 

és alkalmazása; és a körülményeknek megfelelően ésszerű számviteli 

becslések készítése. Az igazgató hagyja jóvá a Központ 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 Központ 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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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.  

Az ellenőr felelőssége 

5. A Számvevőszék feladata, hogy ellenőrzései 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 

 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 

intézmények (INTOSAI) nemzetközi standardjai szerint végzi ellenőrzését. 

Ezek a standardok megkövetelik, hogy a Számvevőszék az ellenőrzést úgy 

tervezze meg és végezze el, hogy kellő bizonyosságot szerezhessen arra 

nézve, hogy a Központ éves beszámolója nem tartalmaz lényeges hibákat és 

az alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek. 

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

7. A Számvevőszék megítélése szerint a rendelkezésére álló ellenőrzési 

bizonyítékok elégséges és megfelelő alapot nyújtanak a megbízhatósági 

nyilatkozat elkészítéséhez.  

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

8. A Számvevőszék véleménye szerint a Központ éves beszámolója minden 

lényeges szempontból híven és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a 

Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 

szabályoknak megfelelően tükrözi a 2013. 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 2013. 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. 

A KORÁBBI ÉVEK MEGJEGYZÉSEINEK HASZNOSULÁSA 

11. Az I. melléklet

 

 áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki megjegyzései 

nyomán tett helyesbítő intézkedésekről. 
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A jelentést 2014. július 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/végrehajtandó/n.a.) 

2011 A II. cím alatti áthozatalok túlzott mértéke ellentmond az 
évenkéntiség költségvetési alapelvének.  

Végrehajtva 

2011 

Számos költségvetési átcsoportosítás történt, és azok 
leginkább az év végére összpontosultak1. E költségvetési 
átcsoportosításokat nem megfelelően indokolták, mivel az 
igényekről nem készült becslés. Ez a helyzet a 
költségvetés-tervezés, illetve -programozás hiányosságaira 
utal, és nem egyeztethető össze az egyediség költségvetési 
elvével. 

Végrehajtva 
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Év A Számvevőszék megjegyzése A helyesbítő intézkedés állapota 

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

2012 

A Központ egy tagállami partnerhálózat számára2 éves 
támogatást nyújt (megállapodásonként a támogatás 
összege 23 615 euró és 43 620 euró között mozog). 2012-
ben a támogatási kiadás 695 337 millió euró volt3 (amely 
összeg elsősorban a kedvezményezettek személyzeti 
költségeire vonatkozik), ez az összes működési kiadás 4%-
a. A Központ által a támogatások előzetes ellenőrzése a 
támogatás kedvezményezettjei által benyújtott 
költségtérítési igények átfogó adminisztratív elemzéséből és 
a kedvezményezettekkel szerződött külső ellenőrök által 
vagy független köztisztviselők által kiállított igazolások 
értékeléséből áll. A Központ azonban általában nem 
ellenőrzi eredeti alátámasztó dokumentumok alapján a 
kedvezményezettek által igényelt személyzeti költségeket. 
Erre vonatkozóan utólagos ellenőrzésekre legutóbb 2009-
ben került sor. Emiatt az előzetes ellenőrzések csak 
korlátozott bizonyosságot nyújtanak. 

Végrehajtva 

2012 

A költségvetés felhasználási aránya nagy volt, 100% az I. és 
III. cím esetében, és 98% a II. cím esetében. Eközben a 
II. cím esetében a lekötött előirányzatok átviteli aránya nagy 
volt, 39% (673 392 euró), ami főleg a Központon kívül álló 
okokból adódott, mint például a görög hatóságok által a 
Központ székhelyén történő javítási munkák késedelmes 
elvégzése. Ez ahhoz vezetett, hogy a székhely vonatkozó 
karbantartási, javítási és felszerelési munkáit (mintegy 
124 000 euró) elhalasztották, és a Központ 
konferenciatermeibe való eszközök beszerzése (mintegy 
242 000 euró) is késett. Az átvitelek egy része az 
informatikai eszközbeszerzés késedelmének tudható be 
(mintegy 172 000 euró). 

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

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

2012 

A Központ igazgatói pozíciójának betöltésére 2010-ben, 
majd 2011-ben indított felvételi eljárásokat sikertelennek 
minősítették4. Egy harmadik felvételi eljárást indították 2012 
végén, ez még folyamatban van. A Számvevőszék 
megállapította, hogy az első két munkaerő-felvételi eljárás 
során az előszűrő bizottság tagjai nem írtak alá 
összeférhetetlenségi nyilatkozatot, és a felvételi 
meghallgatások kérdéseit, azok súlyozását és a megfelelő 
jelöltek listájára való felkerüléshez szükséges felvételi 
ponthatárokat csak a jelöltek szűrését követően határozták 
meg. 

Végrehajtva 

1 Összesen 77 költségvetési átcsoportosításra került sor, ezek összege 1,5 millió euró volt. Ezekből 67 átcsoportosítás (1,3 millió euró) 
2011 novemberében és decemberében történt. 

2 Főleg tagállami ügynökségek és kutatóintézetek. 

3 A korábbi évek támogatási megállapodásaihoz kapcsolódó zárókifizetésekből és az ilyen előfinanszírozások elszámolásából adódóan. A 
2012-es támogatási megállapodások tekintetében csak olyan előfinanszírozás történt 2012-ben, amely még nem eredményezett 
kiadásokat. 

4 Az első felvételi eljárásban a Központ igazgatótanácsa által a szűkített jelöltlistára felvett pályázók egyikét sem nevezte ki az Európai 
Bizottság. A második felvételi eljárásban az előszűrő bizottság úgy vélte, hogy a javasolt pályázók egyike sem felel meg a jelöltlistára való 
felkerülés követelményeinek és így az Igazgatótanács részére nem nyújtott be listát az alkalmas pályázókról. 
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Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Szaloniki) 

II. MELLÉKLET 

Hatáskör és tevékenységek 
A Szerződésből 
eredő uniós hatáskör 

(az Európai Unió 
működéséről szóló 
szerződés 
166. cikkének 
(1) bekezdése) 

Információgyűjtés 

Az Unió olyan szakképzési politikát folytat, amely támogatja és kiegészíti a tagállamok ez irányú 
tevékenységét, ugyanakkor teljes mértékben tiszteletben tartja a tagállamoknak a szakképzés 
tartalmára és szervezeti felépítésére vonatkozó hatáskörét. 

A CEDEFOP 
hatásköre 

(a 337/75/EGK 
rendelet 2. és 3 cikke) 

Célok 

A Cedefop, mint az Európai Unió szakoktatási és -képzési referenciaközpontja, az aktuális 
tendenciákkal kapcsolatos információkkal látja el a politikai döntéshozókat, kutatókat és 
szakembereket annak érdekében, hogy azok megalapozott döntéseket hozhassanak, illetve 
intézkedéseket tehessenek. A Cedefop segíti az Európai Bizottságot a szakoktatás és 
szakképzés uniós szintű ösztönzésében és fejlesztésében. 

Feladatok 

– a témához kapcsolódó dokumentáció összeállítása és az adatok elemzése; 

– közreműködés a kutatás fejlesztésében és összehangolásában; 

– megfelelő információk hasznosítása és terjesztése; 

– a szakképzés fejlesztésének kérdéseivel kapcsolatos egyeztetett koncepciók előmozdítása 
és támogatása; 

– fórum biztosítása a sokszínű és széles körű nyilvánosság számára. 

Irányítás Igazgatótanács  

Összetétel 

Minden tagállamból: 

a) a kormány egy képviselője; 

b) a munkáltatói szervezetek egy képviselője; 

c) a munkavállalói szervezetek egy képviselője. 

Az Európai Bizottság által delegált három tag. 

Az a), b) és c) pontokban felsorolt tagokat a Tanács nevezi ki. A Bizottságot képviselő tagokat a 
Bizottság nevezi ki. 

Az igazgatótanács és az elnökség ülésein az európai szintű munkáltatói, illetve munkavállalói 
szervezetek koordinátorai, valamint az EGT-országokból érkező megfigyelők is részt vesznek. 

Feladatok 

A költségvetés, a középtávú prioritások (a Cedefop többéves tervezése keretében) és a 
munkaprogramok elfogadása, valamint az éves tevékenységi jelentés és az éves beszámoló 
értékelése és elemzése. A végleges költségvetés és a létszámterv elfogadása. 

Elnökség  

Összetétel 

Az igazgatótanács elnöke és három alelnöke, csoportonként egy koordinátor, valamint a 
Bizottság egy képviselője. 

Igazgató  

A Bizottság nevezi ki az igazgatótanács által benyújtott jelöltlista alapján, feladata a Cedefop 
irányítása, valamint az igazgatótanács és az Elnökség döntéseinek végrehajtása. 

Belső ellenőrzés 

Az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata. 
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Külső ellenőrzés 

Európai Számvevőszék. 

A zárszámadás elfogadásáért felelős hatóság 

Az Európai Parlament, a Tanács ajánlása alapján. 

A Központ 
rendelkezésére 
bocsátott 
erőforrások 2013-ban 
(2012) 

Végleges költségvetés 

18,53 (19,22) millió euró.  

Uniós hozzájárulás1: 97,4% (97,6%) 

Létszám 2013. december 31-én: 

A létszámtervben szereplő álláshelyek száma: 100 (101) 

Ebből betöltött: 982 (98) 

Egyéb alkalmazottak: 

− szerződéses alkalmazott: 23 (23) 

− kirendelt nemzeti szakértő: 4 (3) 

Teljes létszám: 125 (124) 

− operatív létszám: 91 (90) 

− adminisztratív feladatok: 34 (34) 

Termékek és 
szolgáltatások 
2013-ban (2012) 

 

Szakpolitikai elemzés és jelentés CEDEFOP: 

A Cedefop nyomon követi az országok által a bruges-i közleményben elfogadott rövid távú 
eredmények megvalósításában elért haladást. Minden uniós tagállam, továbbá Norvégia és 
Izland esetében véglegesítették az országspecifikus adatlapokat és azokat elérhetővé tették a 
Bizottság számára, amely országspecifikus ajánlásokat fogalmaz meg az európai szemeszter 
számára. A Cedefop 2014-es VET policy monitoring report  (Szakképzési politikával kapcsolatos 
ellenőrző jelentés) jelentésre való felkészülés jegyében a szakképzési tanácsadó bizottság 
(ACVT) tagjaiból álló fókuszcsoportokban tárgyalták meg a politikák eredményességét. A 
ReferNet partnerek által készített Descriptions of national VET systems (Nemzeti szakképzési 
rendszerek leírása) dokumentumot 29 ország esetében tették közzé elektronikusan. A 
szakképzési főigazgatók márciusi ülésére elkészítették az Írország szakképzését bemutató 
kiadványt. A Vocational education and training in Lithuania - Short description and Spotlight on 
VET in Lithuania (Szakoktatás és -képzés Litvániában – a litvániai szakképzés bemutatása és 
rövid leírása) című kiadványt a szakképzési főigazgatók novemberi ülésén és a szakképzésről 
szóló elnökségi konferencián tették közzé. A Cedefop On the way to 2020: data for vocational 
education and training (2020 felé: adatok a szakoktatás és -képzéssel kapcsolatban) 
kiadványának közzététele.  

Közös Európai eszközök, képesítések és tanulási eredmények 

A Cedefop szakpolitikai tanácsadást nyújtott uniós szintű munkacsoportoknak az uniós eszközök 
végrehajtásának támogatásához. Az Európai Képesítési Keretrendszer (EQF) 5. szintű 
képesítéseivel kapcsolatos Cedefop tanulmány és az Analysis and overview of NQF level 
descriptors in European countries (Európai országok nemzeti szintű képesítési 
keretrendszereinek (NQF) elemzése és áttekintése) című dokumentum közvetlenül hozzájárult 
az EQF/NQF végrehajtásához. A The role of qualifications in governing professions and 
occupations (Szakképesítések szerepe a szakmák és foglalkozások irányításában) című 
tanulmány közzététele. Az európai szakképzési keretrendszer (ECVET) lehetőségeiről és az 
előtt álló kihívásokról szóló tájékoztató feljegyzés. Az Europass honlap 20,85 millió látogatót 
vonzott (14,8 millió) és 10,16 millió (8,3 millió) online önéletrajzot készítettek el. Az Európai 
Parlamenttel tartott munkavacsora során az európai eszközökkel kapcsolatos eredményeket és 
kihívásokat tárgyaltuk meg. Közzétettük a Renewing VET provision: Understanding feedback 
mechanisms between initial VET and the labour market (A szakképzés megújítása: a kezdeti 
szakképzési rendelkezések és a munkaerőpiac közötti visszacsatolási mechanizmus megértése) 
című Cedefop tanulmányt. A Keeping young people in (vocational) education: what works? 
(Fiatalok szakképzésben tartása: a célravezető módszer)című tájékoztató feljegyzés elkészítése 
a litván elnökség szakképzésről szóló konferenciájára.  

Felnőttképzés és átalakulások 

A Return to Work - work-based learning and the reintegration of unemployed adults into the 
labour market (Vissza a munkához- munkaalapú tanulás és munkanélküli felnőttek 
visszaintegrálása a munkaerőpiacra) című Cedefop tanulmányt a litván elnökség szakképzésről 
szóló konferenciáján vitatták meg. Közzétettük a Benefits of vocational education and training in 
Europe for people, organisations and countries (A szakoktatás és -képzés előnyei Európában az 
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emberek, a szervezetek, az országok számára), valamint a Labour market outcomes of 
vocational education in Europe (Az európai szakképzés munkaerőpiaci eredményei) című 
Cedefop tanulmányokat. Elkészült az európai vállalatoknál folyó nem formális és informális 
tanulás elismeréséről szóló Cedefop tanulmány végleges változata, amelynek szintézisét a 
Cedefop és az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság közös szemináriumán terjesztettük, a 
validációról szóló 2012-es tanácsi ajánlás nyomon követésének megkezdéseként. A 
tanulószerződéses gyakorlati képzés európai szövetsége támogatására a Cedefop magas szintű 
konferenciát szervezett „Renewing vocational education and training to tackle skill mismatch – 
work-based learning and apprenticeship for all?” (A szakoktatás és -képzés megújítása a 
strukturális munkaerőhiány kezelése érdekében – munkaalapú tanulás és tanulószerződéses 
gyakorlati képzés mindenkinek?) címmel.  

Készségelemzés 

A Cedefop támogatta az uniós „készségkörkép” (EUSP) kidolgozását, amelynek készítését 
2014-től fog teljes egészében átvenni. Kiadtuk a Cedefop 2013-as előrejelzését a készségek 
Európai Unión belüli keresletének és kínálatának alakulásáról. A Roads to recovery: three skill 
and labour market scenarios for 2025 (A kilábalás felé: három forgatókönyv a készségekkel és a 
munkaerőpiaccal kapcsolatban 2025-re) című dokumentum foglalta össze a főbb 
megállapításokat. Kiadtuk a Quantifying skill needs in Europe - Occupational skills profiles: 
methodology and application (A készségek iránti igény számszerűsítése Európában – 
foglalkoztatási készségprofilok: módszertan és alkalmazás) című Cedefop kutatási 
dokumentumot. Közzétettük a Skills for a low carbon Europe (Készségek az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású Európa számára) című tájékoztató jegyzetet és kiadványt. A Cedefop 
strukturális munkaerőhiánnyal kapcsolatos adatai és elemzései hozzájárultak a Világgazdasági 
Fórum foglalkoztatással foglalkozó tanácsának munkájához, és azokat a 2013-ban Abu 
Dzabiban tartott csúcstalálkozón mutatták be.  

Szervezeti hatás 

A Cedefop 2007–2012 közötti (külső) értékelése azt vizsgálta, hogy a Központ munkája 
összhangban állt-e az európai szakpolitikákkal, továbbá hatékonyságát, hatását és négy másik 
uniós ügynökséggel megvalósított szinergiáit is megvizsgálta. Az értékelés a következőket 
emelte ki: A Cedefop sikeresen valósította meg az alapító rendeletében szereplő célokat és 
világszerte elismerik vezető szakmai szerepét a képesítési keretrendszerek és készségek terén; 
a Cedefop tevékenysége nem tartalmaz párhuzamosságokat más európai, nemzeti vagy 
nemzetközi szintű szereplővel; a Központ által közzétett dokumentumok népszerűsége és a 
letöltések száma jelentősen nőtt; az általa szervezett események minősége és a résztvevők 
elégedettsége magas volt; működése pedig költséghatékonynak minősül. A Cedefop 
teljesítménymérési rendszert alkalmaz hatásának, hatékonyságának és eredményességének 
irányítása és értékelése céljából. 173 uniós szintű szakpolitikai dokumentum (169) idézte a 
Cedefop megállapításait. A Cedefop vezetése tovább folytatta a Központ működésének 
hatékony és eredményes támogatását. Egy 2013-ban a dolgozók körében végzett felmérés 
megerősítette a személyzet elégedettségét az adminisztratív háttérszolgálati tevékenységekkel. 

További információk: www.cedefop.europa.eu (2013-as éves jelentés és éves tevékenységi 
jelentés). 

1 Megjegyzés: Ez tartalmazza a Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főigazgatóságával kötött 
hatáskör-átruházási megállapodások szerinti célhoz kötött bevételeket is 2013-ban, 0,6 millió euró összegben 
(1,32 millió euró 2012-ben). 

2 Ez 96 ténylegesen betöltött állásból és 2 megüresedett helyre kiírt állásajánlatból áll (a többéves humánpolitikai terv 
koncepciójával összhangban). 

Forrás: A Központtól származó melléklet. 
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