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BEVEZETÉS 

1. A brüsszeli székhelyű Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséget (a 

továbbiakban: az Ügynökség, más néven EACEA) a 2009/336/EK bizottsági határozat1 hozta 

létre. Az Ügynökség feladata a Bizottság által meghatározott oktatási, audiovizuális és 

kulturális programok irányítása, ideértve technikai jellegű projektek részletes végrehajtását 

is2

A MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZATOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK 

. 

2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók 

közvetlen tesztelését, valamint az Ügynökség 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) az Ügynökség éves beszámolója, amely a 2014. december 31-én véget ért pénzügyi évre 

vonatkozó pénzügyi kimutatásokból3 és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből4

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége. 

 áll, 

és 

                                                      

1 HL L 101., 2009.4.21., 26. o. 

2 Az Ügynökség 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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A vezetés felelőssége 

4. A vezetés felelőssége az Ügynökség éves beszámolójának elkészítése és valós bemutatása, 

valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége5

a) Az Ügynökség 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 igazgató hagyja jóvá az Ügynökség 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 az Ügynökség pénzügyi 

helyzetéről. 

Az ellenőr felelőssége 

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

Európai Parlament és a Tanács számára7

                                                      

5 Az 966/2012/EU, Euratom rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 62. és 68. cikke, az 53. és 
58. cikkel együtt. 

 az éves beszámoló megbízhatóságára és a mögöttes 

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. 

7 A 966/2012/EU, Euratom rendelet 162. cikke. 
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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 az Ügynökség éves beszámolója nem tartalmaz lényeges hibákat és az 

alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek. 

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. 

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

megfelelőek megbízhatósági nyilatkozata megalapozásához. 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

8. A Számvevőszék véleménye szerint az Ügynökség 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. 
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MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL 

11. A lekötött előirányzatok aránya mindösszesen magas, 98%-os volt (2013-ban: 97%). 

Magas volt a lekötött előirányzatok átvitele is a III. cím esetében (Az ügynökség 

működésének támogatása): 56%, vagyis 3,2 millió euró8

AZ ELŐZŐ ÉVI MEGJEGYZÉSEK HASZNOSULÁSA 

. Ez főleg a következőkből adódik: 

olyan, 2014-ben megrendelt informatikai szolgáltatások, amelyeket év végéig nem 

számláztak ki (1,2 millió euró); folyamatban lévő projektellenőrzések (1 millió euró), valamint 

az Ügynökség által irányított új programokkal kapcsolatos kommunikációs, kiadvány-

megjelentetési és fordítási szolgáltatások (0,9 millió euró). 

12. Az I. melléklet

 

 áttekintést ad az előző év számvevőszéki megjegyzései nyomán tett 

helyesbítő intézkedésről. 

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 

                                                      

8 A III. címet („Az Ügynökség működésének támogatása”) az Ügynökség költségvetésének 
átalakítását követően vezették be 2014-ben. 
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I. melléklet 

Az előző évi megjegyzések hasznosulása 

 

Év A Számvevőszék megjegyzése 
A helyesbítő intézkedés állapota 

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

2013 

Az előirányzatokat nagy arányban lekötötték, ez mind az I. cím (Személyzeti kiadások), mind a 
II. cím (Igazgatási kiadások) esetében 97% volt. Jóllehet a lekötött előirányzatok átvitele viszonylag 
nagy, 25% volt a II. cím esetében, ez főleg olyan, 2013-ban megrendelt és részlegesen teljesített, 
illetve leszállított informatikai szolgáltatásokból és berendezésekből adódik, amelyeket év végéig 
nem számláztak ki, valamint az Ügynökség tevékenységeinek többéves jellegének tudható be 
(szakértői projektvizsgálatok és projektellenőrzések). 

n.a. 
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II. melléklet 

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 

(Brüsszel) 

Hatáskör és tevékenységek 

A Szerződésből 
eredő uniós 
hatáskör 
(EUMSZ 165(1), 
166(1), 167(1) és 
173(1)) 

Információgyűjtés 
Az Európai Unió hozzájárul a minőségi oktatás fejlesztéséhez. 
Az Európai Unió szakképzési politikát folytat. 
Az Európai Unió hozzájárul a tagállamok kultúrájának virágzásához. 
Az Európai Unió és a tagállamok biztosítják az uniós ipar versenyképességéhez 
szükséges feltételek meglétét. 

Az Ügynökség 
hatásköre 
(az 58/2003/EK 
tanácsi rendelet; 
a 2009/336/EK 
határozatot 
hatályon kívül 
helyező 
2013/776/EU 
bizottsági 
végrehajtási 
határozat; a 
C(2014) 4048 
határozattal 
módosított 
C(2013) 9189 
bizottsági 
határozat) 

Célok 
Az oktatási, kulturális és iparpolitika keretében számos intézkedésre kerül sor az 
Európai Unióban az oktatás, a szakképzés, az audiovizuális programok, a 
kultúra, az ifjúság, a humanitárius segítségnyújtás és az aktív civil részvétel 
támogatása érdekében. Az intézkedések fő céljai között szerepel, hogy erősítsék 
a társadalmi kohéziót és előmozdítsák a versenyképességet, a gazdasági 
növekedést és az európai népek egyre szorosabb együttműködését. 
Ezek az intézkedések számos különböző programot foglalnak magukban. 
Az Ügynökség ezen programok egyes elemeinek az irányításáért felel (pl. 
Erasmus+, Kreatív Európa, Európa a polgárokért és az EU segítségnyújtási 
önkéntesei kezdeményezés). Ezek vonatkozásában az Ügynökség hajtja végre az 
uniós támogatást, kivéve az olyan feladatokat, amelyek esetében mérlegelési 
jogkörrel kell rendelkezni a politikai célok átültetését illetően. 
Feladatok 
− Az uniós programok végrehajtása keretében az Ügynökségre bízott 

programokat megvalósító projektek irányítása azok teljes időtartama alatt, 
valamint az e célból szükséges ellenőrzések végrehajtása a vonatkozó 
határozatok elfogadásával, amennyiben a Bizottság erre felhatalmazza; 

− a költségvetés bevételi és kiadási oldalának végrehajtását segítő eszközök 
létrehozása, és a Bizottság által ráruházott hatáskörben az uniós programok 
irányításához szükséges műveletek végrehajtása, különösen azoké, amelyek 
a támogatások és a szerződések odaítélésére vonatkoznak, 

− az uniós programok megvalósításához szükséges minden információ 
összegyűjtése, elemzése és a Bizottsághoz való eljuttatása; 

− az európai oktatási információs hálózat („Eurydice”) uniós szinten történő 
működtetése és az információk összegyűjtése, elemzése és terjesztése, 
valamint tanulmányok és kiadványok készítése révén az ifjúsággal 
kapcsolatos ismeretek bővítését célzó tevékenységek végzése. 

Irányítás Irányító bizottság 
Összetétel 
Az Európai Bizottság által kinevezett öt tag alkotja. 
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Feladatok 
Az irányító bizottság fogadja el az Ügynökség éves munkatervét az Európai 
Bizottság jóváhagyását követően. Ezenkívül elfogadja az Ügynökség igazgatási 
költségvetését és éves tevékenységi jelentését. 
Igazgató 
Az Európai Bizottság nevezi ki. 
Külső ellenőrzés 
Európai Számvevőszék. 
Belső ellenőrzés 
Belső ellenőrző részleg. 
Az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata. 
A zárszámadás elfogadásáért felelős hatóság 
Az Európai Parlament, a Tanács ajánlása alapján. 

Az Ügynökség 
rendelkezésére 
bocsátott 
erőforrások 
2014-ben (2013) 

Költségvetés 
2014-ben az Ügynökség igazgatási költségvetése 47 (51) millió euró volt (ezt 
100%-ban az Európai Unió általános költségvetése finanszírozta). 
A Végrehajtó Ügynökség a Bizottság által rábízott programok és projektek 
keretében 693 millió eurót kezelt, amiből 90 millió eurót C8 (lekötött 
előirányzatok automatikus átvitele) jóváírásként kapott (850*). 
Létszám 2014. december 31-én 
Ideiglenes álláshelyek: a létszámtervben szereplő ideiglenes álláshelyek száma 
108 (105), ebből betöltött: 101 (99) 
Szerződéses alkalmazottak: 350 (348) szerződéses alkalmazotti állás, ebből 
betöltött: 336 (336) 
Teljes létszám: 437 (435) betöltött álláshely, feladatok szerinti bontásban: 
Operatív feladatok: 358 fő 
Adminisztratív feladatok: 79 fő 
* ehhez hozzáadandó 11 millió euró a C4 (átvitt belső címzett bevételek) és a 
P0/R0 (átvitt egyéb külső címzett bevételek) jóváírások 
kötelezettségvállalásainak fedezetére 

Termékek és 
szolgáltatások 
2014-ben (2013) 

Kommunikáció 
− Kb. 120 ügynökségi alkalmazott részvétele a tagállami 

ügynökségek/rendszerek által szervezett információs napokon és több más 
brüsszeli tájékoztató ülésen, a VALOR1 adatbázis frissítése az egyes 
projektek eredményeivel, és különböző rendezvények szervezése a 
felügyelő főigazgatóságokkal együttműködve. 

− 12 projektindító ülés szervezése Brüsszelben új projektkoordinátorok és 
együttműködő partnerek részére. 

− Különböző helyszíneken tematikus klasztermegbeszélések és 
projektkoordinátorokkal való megbeszélések tartása. 

Kiválasztási eljárások 
− 13 pályázati felhívás közzététele és 4 pályázat kiírása. 
− A beérkezett mintegy 10 000 pályázat kezelése. 
− Mintegy 4000 projekt és 550 Erasmus Felsőoktatási Charta kiválasztása. 
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Monitoringlátogatások 
− Több mint 386 (helyszíni, illetve brüsszeli) ellenőrző látogatás a projektek 

résztvevőivel, 440 projekt végrehajtásának nyomon követése céljából. 
Egyszerűsítést célzó intézkedések 
− Az elektronikus űrlapok használatának kiterjesztése még több 

tevékenységre, azaz az összes pályázat 86%-ára. 
− Egyszerűsített szerződéskötés (támogatási megállapodások helyett 

határozatok alapján történő szerződéskötés) kiterjesztése egyes 
tevékenységekre. 

− Az egyösszegű számítási módszer finomítása és alkalmazása még több 
tevékenységre 

− A szakértői tájékoztatók külső elkészítésének és projektek távértékelésének 
szélesebb körű alkalmazása. 

− Könyvvizsgálói igazolások kiadása a pénzügyi jelentés egyszerűsítésére, és 
ennek fokozatos felfejlesztése. 

− A kedvezményezetteknek útmutatással szolgáló, pénzügyi információkat 
tartalmazó csomag összeállítása és rendelkezésre bocsátása. 

Együttműködés a felügyelő főigazgatóságokkal 
− Három irányító bizottsági ülés, illetve további döntések elfogadása céljából 

négy írásos eljárás megszervezése. 
− Rendszeres (évente három-négy) programkoordinációs megbeszélés a 

felügyelő főigazgatóságok operatív igazgatóival. 
− Segítségnyújtás a felügyelő főigazgatóságoknak a programok új 

generációjának elindításában. 
− Kérésre a Bizottság tájékoztatása az egyes programok végrehajtásáról. 
− Szoros együttműködés a felügyelő főigazgatóságokkal a 2014–2020-as 

időszakra szóló új programok elindításában. 
Szakpolitikai támogatás 
− Az oktatás terén szakpolitikai támogatást nyújtó Eurydice hálózat 

folyamatos kezelése, ezt kiterjesztették ifjúsági kérdésekre is. 
− Az Eurydice egység több jelentést adott ki. 
Ellenőrzések 
A 2014-es év során 115 ellenőrzés eredményeinek végrehajtására került sor. 
Szerződések és projektek: 
6664 szerződés megkötése és 4972 projekt lezárása. 
Feladatkör 
− Az Ügynökség feladatkörét 2014-ben kibővítették, hogy új programokat is 

kezelni tudjon. A Bizottság újabb feladatkör-bővítést is jóváhagyott, hogy az 
Ügynökség a 4. cím alá tartozó pénzeszközöket is kezelhessen. 

1 Az Európai Bizottság által az oktatás, képzés, kultúra, ifjúság és aktív civil részvétel területén 
irányított programok keretében megvalósuló projektek eredményeinek terjesztését és 
hasznosítását szolgáló elektronikus platform. 

Forrás: Az Ügynökségtől származó melléklet. 
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11. Az Ügynökség tudomásul veszi az Európai Számvevőszék észrevételét. Az Ügynökség a jövőben is 

folytatja erőfeszítéseit a költségvetési átvitelek szintjének ellenőrzése és további csökkentése érdekében. 
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