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BEVEZETÉS 

1. A vallettai székhelyű Európai Menekültügyi Támogató Hivatalt (a 

továbbiakban: a Hivatal, más néven EASO) a 439/2010/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet hozta létre1

A MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZATOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK 

. A Hivatal feladata a közös európai menekültügyi 

rendszer kifejlesztésének támogatása. A Hivatalt abból a célból hozták létre, hogy 

előmozdítsa a gyakorlati menekültügyi együttműködést, és segítse a tagállamokat 

abban, hogy a rászorulók védelmével kapcsolatban vállalt európai és nemzetközi 

kötelezettségeiknek eleget tudjanak tenni. Az EASO menekültügyi szakértői 

központként működik. Támogatást nyújt azoknak a tagállamoknak, amelyek 

menekültügyi és befogadási rendszere különösen nagy terhelésnek van kitéve. 

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: 

                                            

1 HL L 132., 2010.5.29., 11. o. 



3 

ADB001948HU04-14PP-CH079-14APCFIN-RAS-2013_EASO-TR.DOC 2014.7.8. 

a) a Hivatal éves beszámolója, amely a 2013. december 31-én véget ért 

pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból2 és a költségvetés 

végrehajtásáról szóló jelentésekből3

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 

szabályszerűsége. 

 áll, és 

A vezetés felelőssége 

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

bemutatása, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 

szabályszerűsége4

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

 

5

                                            

2 Az éves beszámoló a következőkből áll: a mérleg, az eredménykimutatás, a cash-
flow kimutatás, a nettó eszközök változását feltüntető kimutatás, és a számviteli 
politika meghatározó alapelveit és további magyarázatokat tartalmazó összegzés. 

 alapján 

megfelelő számviteli politika megválasztása és alkalmazása; és a 

3 Ezek a költségvetési eredménykimutatásból és a költségvetési eredménykimutatás 
mellékletéből állnak. 

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

5 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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körülményeknek megfelelően ésszerű számviteli becslések készítése. Az 

igazgató 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. 

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.  

Az ellenőr felelőssége 

5. A Számvevőszék feladata, hogy ellenőrzése alapján megbízhatósági 

nyilatkozatot készítsen az Európai Parlament és a Tanács számára6

                                            

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

 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 ésszerű bizonyosságot szerezhessen arról, hogy a Hivatal éves 

beszámolója nem tartalmaz lényeges hibákat és az alapjául szolgáló tranzakciók 

jogszerűek és szabályszerűek. 
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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 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 Hivatal 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. 



6 

ADB001948HU04-14PP-CH079-14APCFIN-RAS-2013_EASO-TR.DOC 2014.7.8. 

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. Ezeket 

annak fényében kell értelmezni, hogy 2013 volt az ügynökség pénzügyi 

önállóságának első teljes éve.  

VÉLEMÉNY A BESZÁMOLÓ MEGBÍZHATÓSÁGÁRÓL 

11. Az ellenőrzés során nem tették elérhetővé az arra vonatkozó információt, hogy 

min alapul a 2013-ban szolgálatba lépett alkalmazottakat megillető 

költségtérítésekkel és juttatásokkal kapcsolatos 40 000 eurós összegű elhatárolás. 

MEGJEGYZÉSEK A BELSŐ KONTROLLMECHANIZMUSOKRÓL 

12. Az összes kifizetés közül 446-ra (18%) a költségvetési rendeletben megszabott 

határidő után került sor. A késedelmes kifizetések átlagos késedelme 21 nap volt. 

13. A 16 belsőkontroll-standard közül hatot még nem alkalmaztak teljes körűen. 

MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL 

14. Az ügynökség 13%-kal (2012: 32%) túlbecsülte 2013-as költségvetési igényeit, 

és a 12 millió eurós költségvetésből csak 10,4 millió euróra nézve történtek 

kötelezettségvállalások. Az átvitt előirányzatok összege 2,5 millió euró volt, vagyis 

az összes lekötött előirányzat 24%-a (2012: 65%), ebből 337 031 euróra nem 

terjedt ki jogi kötelezettségvállalás. Még van ugyan javítanivaló a költségvetési 

tervezésen, ám mind a költségvetési igények túlbecslése, mind a lekötött 

előirányzatok átvitele jelentős mértékben csökkent az előző évihez képest. 
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15. A lekötött előirányzatok átvitele főként a II. címet (Egyéb igazgatási kiadások) 

érinti, 540 269 euróval, vagyis az lekötött előirányzatok 31%-ával, valamint a 

III. címet (Operatív tevékenységek), 1 841 798 euróval (a lekötött előirányzatok 

45%-a). Főként az év végéig még be nem érkezett, illetve ki nem fizetett 

számlákról van szó, vagy olyanokról, ahol még nem került sor a 

szolgáltatásnyújtásra.  

16. A Hivatalnak tökéletesítenie kell a munkaerő-felvételi eljárások átláthatóságát: 

az írásbeli, illetve a szóbeli vizsgák kérdéseit a beérkezett pályázatok értékelését 

követően határozták meg, ami megnöveli annak kockázatát, hogy a kérdéseket 

befolyásolják az egyes pályázatok; a felvételi bizottságok nem mindig pontozták 

az álláshirdetésben szereplő mindegyik felvételi kritériumot; a felvételi bizottság 

tagjai által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozat szerint lehetséges 

összeférhetetlenséget csak a személyes kapcsolat jelent, míg a szakmai 

kapcsolatot kifejezetten nem ítéli annak; egy konkrét felvételi eljárás esetében 

eltérés mutatkozott a pályázati kiírásban feltüntetett, illetve a felvételi kritériumként 

elbírált egyik alkalmassági kritérium – hány év igazolt szakmai tapasztalat 

szükséges – között. 

TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK 

AZ ELŐZŐ ÉVI MEGJEGYZÉSEK HASZNOSULÁSA 

17. Az I. melléklet

 

 áttekintést ad az előző év 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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Az előző évi megjegyzések hasznosulása 

I. MELLÉKLET 

Év A Számvevőszék megjegyzése A helyesbítő intézkedés állapota 

(Végrehajtva/Folyamatban/Végrehajtandó/n.a.) 

2012 A számvitelért felelős tisztviselő még nem validálta a 
Hivatal számviteli rendszerét. 

Végrehajtva 

2012 
Vonatkozó jogi kötelezettségvállalás (szerződés) 
hiányában egy 0,2 millió euró értékű átvitel 
szabálytalan volt. 

n.a. 

2012 
Nem bizonyosodtak meg fizikai leltár végrehajtásával 
arról, hogy a Hivatal létrehozásához beszerzett 
valamennyi felszerelés nyilvántartásba került-e. 

Végrehajtva 

2012 
Ötven kifizetésre, értékben az összes kifizetés mintegy 
20%-ára, a költségvetési rendeletben megszabott 
határidő után került sor. 

n.a. 

2012 A 16 belsőkontroll-standard1 közül tízet még nem 
alkalmaztak teljes körűen. 

Folyamatban 

2012 
A Hivatal jelentősen túlbecsülte 2012-es költségvetési 
igényeit: a pénzügyi önállósuláskor átutalt 7 millió 
euróból csak 4,8 millió euróra nézve történtek 
kötelezettségvállalások. 

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

(Végrehajtva/Folyamatban/Végrehajtandó/n.a.) 

2012 

3,2 millió euró lekötött előirányzat átvitelére került sor, 
ami a pénzügyi önállóság időszakára vonatkozó 
összes lekötött előirányzat 65,13%-ával egyenlő. Ezek 
az átvitelek az I. címet (Személyzeti kiadások) 
0,3 millió euró értékben, a II. címet (Egyéb igazgatási 
kiadások) 1,4 millió euró értékben, a III. címet pedig 
(Operatív tevékenységek) 1,5 millió euró értékben 
érintik. Főként az év végéig még be nem érkezett, 
illetve ki nem fizetett számlákról, valamint szakértőkkel 
kapcsolatos költségek folyamatban lévő 
visszatérítéséről van szó. Ezenkívül mintegy 0,8 millió 
euró a Hivatal székhelyén 2012-ben végzett felújítási 
munkákkal kapcsolatos; az ezekre vonatkozó 
kifizetésekre a végleges átvételt követően fog sor 
kerülni. Az átvitelek ilyen magas szintje nem felel meg 
az évenkéntiség költségvetési alapelvének. 

n.a. 

2012 

Több költségvetési kötelezettségvállalás összege nem 
tudta fedezni a kapcsolódó termékeket és nyújtott 
szolgáltatásokat. A nem fedezett szállítások becsült 
összege 0,2 millió euró volt, ami a valóságosnál 
magasabb érték kimutatásához vezetett a 
költségvetési eredménykimutatásban. 

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

(Végrehajtva/Folyamatban/Végrehajtandó/n.a.) 

2012 

Válságos helyzetben az EASO koordinálja tagállami 
szakértők kiküldését más tagállamokba (vészhelyzeti 
támogatás), és átalánydíjas alapon téríti meg a 
szakértők kiküldetési költségeit. Az összes 
visszatérített kiküldetési költség kb. 417 000 eurót tett 
ki (az összes kifizetés 24%-a). Átalánydíjas 
költségtérítésben részesültek az EASO székhelyén 
tartott ülésekre érkező külső résztvevők is. Mivel az 
ülések költségei több költségvetési sor között oszlanak 
meg, a teljes összeg nagysága ismeretlen. Az 
átalánydíjak alkalmazása az adminisztratív terhelést 
ugyan csökkenti, viszont így megtörténhet, hogy a 
tényleges költségeknél többet térítenek vissza. 

n.a. 

2012 

Az épületet4 a Hivatalt befogadó máltai kormány 
bocsátotta rendelkezésre; a máltai közlekedési 
hatósággal kötött bérleti szerződés úgy rendelkezik, 
hogy az épület „készen, közművesített állapotban kerül 
átadásra”. Az épület használatba vételéhez azonban 
4,3 millió euró becsült költséggel járó átalakítás5 volt 
szükséges; ebből 3,8 millió eurót kellett a Bizottságnak 
fedeznie. 2012 végére a munkálatok javarészt 
befejeződtek, és a máltai kormány kb. 3 millió euró 
előlegkifizetésben részesült. Ezen felül az EASO kb. 
3,7 millió euró összegű bérleti díjat fog fizetni kilenc 
éven keresztül. 

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

(Végrehajtva/Folyamatban/Végrehajtandó/n.a.) 

2012 

A Bizottság tájékoztatta az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot a székhellyel kapcsolatos megállapodásról 
és arról, hogy az épületet némileg át kell alakítani, a 
máltai kormány és a Bizottság finanszírozásával. Bár a 
költségvetési hatóságokat tájékoztatták a projektről, 
nincs azonban bizonyíték arra nézve, hogy azok 
tisztában lettek volna a várható költségekkel és 
ezeknek az Unióra háruló részével. 

n.a. 

2012 

Tökéletesítendő a munkaerő-felvételi eljárások 
átláthatósága: nem volt bizonyíték arra, hogy az 
interjúkra való behíváshoz, illetve a tartaléklistára való 
felvételhez szükséges minimális pontszámot, valamint 
az írásbeli, illetve a szóbeli vizsgák kérdéseit a 
beérkezett pályázatok értékelése előtt határozták meg. 

Végrehajtandó 

 

1 A 3., 4, 5, 6., 8., 9., 10., 11., 13. és 14. sz. belsőkontroll-standard. 

2 40,32%, ha a 2012-es naptári év egészéből indulunk ki. 

3 A végleges átvétel 2013 májusában még folyamatban volt. 

4 Amelyet az ajánlatban nagyon korszerűként írtak le. 

5 A Bizottság és a máltai kormány közötti támogatási megállapodás szerint ez például a következőket foglalja magában: az irodahelyiségek 
elrendezésének módosítása, kettős üvegezés, informatikai és biztonsági infrastruktúra, konferenciaterem berendezése stb.
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II. MELLÉKLET 

Európai Menekültügyi Támogató Hivatal, EASO (Vallettai kikötő, Málta) 

Hatáskör és tevékenységek 

A Szerződésből 
eredő uniós 
hatáskör  

(az Európai Unióról 
szóló szerződés 
3. cikke és az 
Európai Unió 
működéséről szóló 
szerződés 67., 78. 
és 80. cikke) 

 

Az Unió egy belső határok nélküli, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló olyan térséget kínál polgárai számára, ahol a személyek szabad mozgásának biztosítása 
a külső határok ellenőrzésére, a menekültügyre, a bevándorlásra, valamint a bűnmegelőzésre és 
bűnüldözésre vonatkozó megfelelő intézkedésekkel párosul. 

Az Unió közös menekültügyi, valamint kiegészítő védelem és ideiglenes védelem nyújtására 
vonatkozó politikát alakít azzal a céllal, hogy a nemzetközi védelmet igénylő harmadik országbeli 
állampolgárok mindegyike számára megfelelő jogállást kínáljon és biztosítsa a visszaküldés 
tilalma elvének tiszteletben tartását. E politikának összhangban kell lennie a menekültek 
jogállásáról szóló, 1951. július 28-ai Genfi Egyezménnyel és az 1967. január 31-ei 
jegyzőkönyvvel, valamint az egyéb vonatkozó szerződésekkel. 

E célból intézkedések megállapítására kerül sor egy közös európai menekültügyi rendszer 
létrehozása céljából, amely a következőket foglalja magában: az Unió egészén belül érvényes, 
egységes menekülti jogállás a harmadik országok állampolgárai számára; egységes kiegészítő 
védelmet biztosító jogállás a harmadik országok azon állampolgárai számára, akiknek, anélkül 
hogy európai menekülti jogállást kapnának, nemzetközi védelemre van szükségük; közös 
rendszer a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén e 
személyek ideiglenes védelmére, közös eljárások az egységes menekülti, vagy kiegészítő 
védelmet biztosító jogállás megadására és visszavonására vonatkozóan; a menedékjog vagy 
kiegészítő védelem iránti kérelem elbírálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó 
kritériumok és eljárások; előírások a menedékkérők és a kiegészítő védelmet kérők 
befogadásának feltételeire vonatkozóan; partnerség és együttműködés a harmadik országokkal 
a menedékkérők, illetve a kiegészítő vagy ideiglenes védelmet kérő személyek beáramlásának 
kezelése céljából. 

Ha egy vagy több tagállam olyan szükséghelyzettel szembesül, amelyet harmadik országok 
állampolgárainak hirtelen beáramlása jellemez, az érintett tagállam vagy tagállamok érdekében 
átmeneti intézkedéseket lehet hozni. 

Az Unió menekültügyi politikájára és annak végrehajtására a szolidaritás, illetve a felelősség 
tagállamok közötti igazságos elosztásának elve az irányadó, ideértve annak pénzügyi 
vonatkozásait is. 

A Hivatal 
hatásköre 

(az Európai 
Parlament és a 
Tanács 
439/2010/EU 
rendelete az Európai 
Menekültügyi 
Támogatási Hivatal 
létrehozásáról) 

 

Célok 

Az EASO hozzájárul a közös európai menekültügyi rendszer létrehozásához. Az EASO célja, 
hogy megkönnyítse, koordinálja és a menekültügy számos vonatkozása tekintetében 
megerősítse a tagállamok között a menekültügy terén folytatott gyakorlati együttműködést, 
többek között a következők révén: gyakorlati és operatív támogatás a tagállamoknak; operatív 
támogatás az egyedi szükségleteket felmutató tagállamoknak és azoknak, amelyek 
menekültügyi rendszere különösen nagy terhelésnek van kitéve, többek közt menekültügyi 
szakértőkből álló támogató csoportok koordinálásával; tudományos és technikai segítség az 
Unió döntéshozásához és jogalkotásához minden olyan területen, amely közvetlen vagy 
közvetett hatással van a menekültügyre. 

Feladatok 

– Folyamatos támogatás: a következők révén támogatja és ösztönzi a menekültügyi 
folyamat egységes minőségét közös képzés, közös európai menekültügyi képzési program 
és a származási országra vonatkozó információk közös rendszere révén. 

– Külön támogatás: esetre szabott segítség, kapacitásépítés, áttelepítés, egyedi támogatás 
és külön minőség-ellenőrzési eljárások. 

– Sürgősségi támogatás: szolidáris támogatás megszervezése különösen nagy terhelésnek 
kitett tagállamok részére, átmeneti támogatás és segítség a menekültügyi rendszer rendbe 
hozásához vagy újraépítéséhez. 

– Információs és elemzési támogatás: információk és adatok megosztása és összevonása, 
elemzés és értékelés: nemcsak információ-összevetés és -megosztás, hanem közös 
trendelemzés és közös értékelés is. 

– Harmadik országok támogatása: a külső dimenzió támogatása, harmadik országokkal 
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kötött partnerségek támogatása közös megoldások érdekében, például kapacitásépítés és 
regionális védelmi programok, valamint a tagállamok visszatelepítési intézkedéseinek 
koordinálása révén. 

Irányítás Igazgatótanács 

Összetétel:  
Az EASO igazgatótanácsába Dánia kivételével minden tagállam egy-egy, a Bizottság két tagot 
nevez ki, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága pedig egy szavazati jog nélküli tagot. A tagokat a 
menekültügy terén szerzett tapasztalatuk, szakmai felelősségük és magas szintű szakértelmük 
alapján nevezik ki. 

Horvátország megfigyelőként meghívást kapott az igazgatótanács valamennyi ülésére és más 
kapcsolódó ülésekre 2013. július 1-jéig, amikor az Unió és Horvátország között 
2011. december 9-én létrejött csatlakozási szerződés hatályba lépését követően Horvátország 
az EASO teljes jogú tagja lett.  

Dánia, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc megfigyelőként meghívást kapnak az 
igazgatótanács valamennyi ülésére és más kapcsolódó ülésekre. 

Feladatok  
Az EASO irányító és tervező szerveként az igazgatótanács fő funkciói az EASO-rendelet 
29. cikke szerint többek között az ügyvezető igazgató kinevezése, az EASO 
munkaprogramjainak, éves jelentéseinek és általános költségvetésének elfogadása. Az 
igazgatótanács általános felelősséget visel azért, hogy az EASO eredményesen elvégezze a 
rábízott feladatokat.  

Ügyvezető igazgató 

A feladatai gyakorlásában független ügyvezető igazgató a Hivatal jogi képviselője, aki többek 
között az EASO adminisztratív irányításáért, valamint az igazgatótanács által elfogadott 
munkaprogramok és döntések végrehajtásáért felelős. Az EASO ügyvezető igazgatója, 
Dr. Robert K. Visser, 2011. február 1-jén lépett hivatalába. Megbízatása öt évre szól, és egy 
ízben, három évre megújítható. 
Konzultációs fórum 

Az EASO-rendelet 51. cikke értelmében az EASO konzultációs fórumot hozott létre. A 
konzultációs fórum biztosítja, hogy szoros párbeszéd legyen a Hivatal, a civil szervezetek és az 
érintett érdekeltek között. A fórum keretet biztosít az információcserének és az ismeretek 
megosztásának a menekültügyi politika területén működő civil szervezetek és az illetékes 
szervek között. Az EASO-rendeletnek megfelelően a konzultációs fórum évente legalább 
egyszer plenáris ülést tart. Az EASO ezenkívül éves konzultációs naptár segítségével különböző 
módozatú konzultációs tevékenységeket is szervez: szakértői üléseket, szakmai műhelyeket, 
szemináriumokat és online konzultációt. 
Belső ellenőrzés 

Az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata. 

Külső ellenőrzés 

Európai Számvevőszék. 

A zárszámadás elfogadásáért felelős hatóság 

Az Európai Parlament, a Tanács ajánlása alapján. 

A Hivatal 
rendelkezésére 
bocsátott 
erőforrások 2013-
ban  

Végleges költségvetés 

12 millió euró  

Létszám 2013. december 31-én: 

A létszámtervben szereplő állások száma (ideiglenes tisztviselők): 45. Ebből betöltött: 44 
Egyéb alkalmazottak (szerződésesek és kirendelt nemzeti szakértők): 32. Ebből betöltött: 27 
Teljes létszám: 77 
Ebből betöltött: 71, foglalkoztatási terület szerinti bontásban: 
– operatív feladatok: 43 
– adminisztratív és támogató feladatok: 28 
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Termékek és 
szolgáltatások 
2013-ban 

Az EASO tevékenysége öt kiemelt területre osztható: folyamatos támogatás, külön támogatás, 
sürgősségi támogatás, információs és elemzési támogatás, harmadik országok támogatása. 

Folyamatos támogatás: A képzés terén: a Hivatal szervezett 13 oktatóképzést, kidolgozott 3 új 
képzési modult, felfrissített 6 már meglévő modult, kidolgozott két képzési kézikönyvet és 
kifejlesztett egy „képzési kabint” (Training Cockpit), kidolgozott egy új tanulási utat, éves 
didaktikai szemináriumot tartott, két találkozót szervezett a képzési nemzeti kapcsolattartó 
pontok, illetve egy találkozót a képzési referenciacsoport számára. 

Az EASO a menekültügyi eljárások és döntések minőségével kapcsolatos munkája keretében 
kidolgozta az EASO minőségi mátrixát, megszervezett négy tematikus, a gyakorlati 
együttműködésre irányuló találkozót, és egy találkozót a nemzeti kapcsolattartó pontok számára 
a minőségről. 

A származási országra vonatkozó információk (COI) témaköreiben az EASO elfogadta a COI 
hálózati megközelítését, létrehozott három külön COI-hálózatot Szíriáról, Szomáliáról és 
Pakisztánról, a közös európai COI-portálon keresztül 2108 új COI-dokumentumot tett elérhetővé, 
szervezett két találkozót a közös portál nemzeti adminisztrátorainak, két találkozót a stratégiai 
COI hálózat számára, valamint tíz országspecifikus műhelytalálkozót és szemináriumot. Az 
EASO ezenkívül összehasonlító elemzést készített a Nyugat-Balkánról, és képzést tartott a COI 
portáljáról. 

A kísérő nélküli kiskorúakat illetően az EASO kiadott egy EASO age assessment practice in 
Europe („Az EASO életkor-meghatározási gyakorlata Európában”) c. kiadványt, szervezett négy 
gyakorlati együttműködési találkozót és egy éves konferenciát a kísérő nélküli kiskorúakról, 
valamint kutatást végzett a családtagok felkutatásának témakörében. 

Az EASO frissítette azon nyelvek listáját, amelyekről a tagállamokban közvetlen fordítás 
lehetséges, részt vett az emberkereskedelmet érintő megbeszéléseken a bel- és igazságügyi 
területen működő ügynökségekkel, és erősítette együttműködését a bíróságok és törvényszékek 
tagjaival. 

Külön támogatás: Az EASO külön támogatást nyújtott Svédországnak és Olaszországnak. 
Svédország esetében az EASO speciális képzést tartott két EASO modulról, míg Olaszország 
esetében egy 45 támogató tevékenységet magában foglaló speciális támogatási terv 
végrehajtásához járult hozzá. Tíz támogató csoportba osztva 25 szakértő kiküldésére került sor, 
akik hat tematikus műhelyfoglalkozást tartottak a Dublini Egyezmény és a COI témájában, 
feltérképezték Olaszország fogadórendszerét, és képzést tartottak az olasz igazságszolgáltatás 
dolgozóinak. Az EASO emellett szervezett két gyakorlati együttműködési találkozót az 
áttelepülésről, részt vett az éves áttelepülési fórumon, akárcsak a földközi-tengeri 
munkacsoportban, amelyen belül nyolc tevékenység az EASO-nak jutott. 

Sürgősségi támogatás: Az EASO sürgősségi támogatást nyújtott Görögországnak és 
Bulgáriának, 25 menekültügyi támogató csoportban 49 szakértőt mozgósítva. Sor került egy 
EASO-UNHCR projekt végrehajtására a Görögországban folyamatban lévő ügyek feldolgozása 
terén, valamint a Frontex-szel közösen egy sürgősségi gyakorlatra a román-magyar határon. Az 
EASO három találkozót szervezett a menekültügyi intervenciós szakértői állomány nemzeti 
kapcsolattartó pontjai számára. 

Információs és elemzési támogatás: Az EASO közzétette éves jelentését az uniós 
menedékügy 2012-es állapotáról, három negyedéves menekültügyi jelentést és tizenkét havi 
menekültügyi jelentést. A Hivatal ezenkívül kidolgozta az uniós menekültügyi helyzettel 
kapcsolatos korai előrejelző és felkészültségi rendszerének II. szakaszát. 

Harmadik országok támogatása: Az EASO elfogadta a külügyi stratégiát, részt vett a prágai 
folyamatban, a Tunéziával, Marokkóval és Jordániával kötött uniós mobilitási partnerségben, 
valamint a migrációról, a mobilitásról és a biztonságról Jordániával folytatott párbeszédben. E 
három ország 2013 decemberében az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz keretében 
elfogadott egy projektet. Ezenkívül az EASO két gyakorlati együttműködési találkozót is 
szervezett, egyet az áttelepítésről, egyet pedig a közös európai menekültügyi rendszer külső 
dimenziójáról, és részt vett a Technikai Segítségnyújtási Információcsere (TAIEX) eszköz két 
műhelytalálkozóján. 

Ami az EASO saját szervezeti kérdéseit illeti: a Hivatal négy igazgatótanácsi ülést tartott, 
elfogadott három igazgatótanácsi határozatot, együttműködési megállapodást írt alá az ENSZ 
Menekültügyi Főbiztosságával és az EU Alapjogi Ügynökségével, megtartotta harmadik 
konzultációs fórumát, és különböző témákban konzultált a civil társadalom képviselőivel. Az 
EASO elfogadta 2014-2016-os többéves munkaprogramját. Ezenkívül az Európai Bizottság 
2013-ban hatásértékelést végzett az EASO menekültügyi gyakorlati együttműködésére és a 
közös európai menekültügyi rendszerre nézve.  

Forrás: A Hivataltól származó melléklet.  
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11: A feltüntetett eredmény gyors becslésen alapult, mivel az EASO még várta a PMO jóváhagyását 
a 2013-ban szolgálatba lépett alkalmazottakat megillető valamennyi juttatásra vonatkozóan. Az 
EASO jelenleg bérkövető rendszert (excel) alkalmaz az egyes alkalmazottakat megillető összes 
átvett vagy függőben lévő juttatás regisztrálására. 
 
12: Az EASO késedelmes kifizetéseinek aránya 2013 nyarára radikálisan lecsökkent; azonban a 
munkateher évvégi tevékenységekhez kapcsolható jelentős növekedése miatt újra sor került 
késedelmes kifizetésekre 2013 utolsó negyedévében. Azóta új eljárásokat, így tömeges fizetési 
feltöltéseket valósított meg az ügynökség a késedelmes kifizetések arányának csökkentésére. 
 
13: A hat függőben lévő belsőkontroll-standard megvalósítása folyamatban van, teljes 
megvalósításukra 2014-ben kerül sor. 
 
14: Az EASO megerősíti, hogy jelentős javulás történt a költségvetés-tervezés terén 2013-ban, és 
folyamatos figyelemmel fogja kísérni a költségvetési kötelezettségvállalások teljesítését. Ezzel fogja 
biztosítani a költségvetés-végrehajtás magas arányát és az előirányzatok szabályos átvitelét.  
 
15: Az EASO a lekötött költségvetési előirányzatok terén havi nyomon követési és jelentési rendszert 
valósított meg az előirányzatok időbeli leírásának biztosítására, és annak érdekében, hogy az n+1 
évre irányuló átvitel a szükséges és a meglévő jogi kötelezettségvállalások fedezetére elegendő 
összegre korlátozódjon. 
 
16: Az állásinterjúk kérdései és az írásbeli tesztek az álláshírdetésben meghatározott, munkakörhöz 
kapcsolódó követelményeken alapulnak.. A titoktartás biztosítása a fő indoka, hogy ezeket nem az 
előzetes találkozó előtt állították össze. 
Az állás betöltéséhez lényeges számos kritérium esetében (például kiváló tervező és 
problémamegoldó készségek) fennáll a kockázat, hogy jelentkezési űrlapok alkalmazása esetén az 
értékelés esetleg nem helytálló. Az átláthatóság növelése érdekében az EASO az álláshirdetésben 
külön bekezdésben sorolja fel az interjú során értékelendő összes kritériumot. Az EASO eleget tett a 
Számvevőszék észrevételeinek és megváltoztatta a felvételi bizottság összeférhetetlenségi 
nyilatkozatát. Ezenfelül 2013. november 29-én aláírták az összeférhetetlenség megelőzésére és 
kezelésére vonatkozó irányelvet is. 
 
17: A pontszámok súlyozását és a ponthatárt is jóval a pályázatok értékelése előtt rögzítik. Az EASO 
munkaerőfelvételi politikájával összhangban a személyes interjúra behíváshoz és a tartaléklistára 
kerüléshez szükséges ponthatár 70%, amely valamennyi felvételi eljárásra vonatkozik. Ezenfelül a 
felvételi eljárások jegyzőkönyvében is szerepel, hogy a ponthatárt előzetesen állították fel. 
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