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Európai Számvevőszék: „Az uniós külképviseleti épületek 
értékarányossága egyes esetekben nem a legjobb” 

Az Európai Számvevőszék újonnan közzétett jelentése szerint az uniós diplomaták által 
világszerte használt irodaépületek és rezidenciák értékarányossága nem minden esetben a 
legjobb, és hiányosságok jellemzik azok kiválasztását és kezelését is. 

Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) koordinálja az Unió kül- és biztonságpolitikáját. A világ 
mintegy 140 uniós külképviseletén biztosítja az irodaépületeket az uniós alkalmazottaknak, illetve 
a rezidenciákat a külképviselet-vezetőknek. Az EKSZ külképviseleti épületekre vonatkozó kiadásai 
2014-ben elérték a 165 millió eurót. 

Ellenőreink megvizsgálták 30 külképviseleti épület kiválasztási eljárását, valamennyi 
külképviseletnek kiküldtek egy felmérést, négy külképviseleten pedig (Nepál, Tanzánia, 
Törökország és az Egyesült Államok – Washington) helyszíni ellenőrzést is végeztek. 
Megállapításuk szerint a külképviseleti épületek általában véve megfelelnek az igényeknek, ám 
értékarányosságuk egyes esetekben nem a legjobb, mivel területük meghaladja az épületpolitika 
szerinti felső határértékeket, az EKSZ nem válik meg egyes saját tulajdonú épületeitől, noha már 
nem használja azokat, és egyes, a befogadott szervezetek által fizetett díjak nem fedezik az összes 
költséget. 

„Az uniós külképviseleti épületek hatékony kezelése hozzájárul az Unió külpolitikai, kereskedelmi 
és fejlesztési együttműködési területen kitűzött céljainak eléréséhez – nyilatkozta Pietro Russo, a 
jelentésért felelős számvevőszéki tag –, de a hatékony kezelésnek az értékarányossággal is 
együtt kell járnia.”  

Ellenőreink szerint az EKSZ nem mindig megfelelő épületeket választ ki, mivel a kiválasztás 
minden főbb szakaszát hiányosságok jellemzik: egyes külképviseletek a helyi piac 
feltérképezésekor nem rendelkeznek elegendő szakértelemmel a megfelelő opciók 
azonosításához, és ehhez a központtól sem kapnak kellő támogatást; amikor a külképviseletek az 
opciókat bemutatják a központnak, a javasolt megoldás nem mindig alapul megbízható szakmai 
és pénzügyi elemzésen; a központ néha túl későn hoz végső döntést ahhoz, hogy meg lehessen 
kötni a szerződést, és döntése értékarányosság szempontjából nem mindig képviseli a legjobb 
megoldást. 
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Az EKSZ az épületek kiválasztását követően helyszíni ellenőrzések révén rendszeresen értékeli, 
hogy azok továbbra is megfelelnek-e az igényeknek, de nem állapít meg minden hiányosságot. Az 
EKSZ emellett a monitoring során kapott eredményeket sem tartja megbízhatóan nyilván 
információs rendszereiben. Ellenőreink szerint a megbízható alapinformációk hiánya akadályt 
jelent a hatékony tervezés szempontjából. 

Az EKSZ hosszú távú célja több irodaépület megvásárlása, és ehhez 2015-ben szerződést kötött 
egy maximum 200 millió euró összegű kölcsön felvételéről. Ellenőreink véleménye szerint 
azonban az EKSZ-nek nincsen ingatlankezelői tapasztalata, és nem alakított ki hatékony 
rendszereket a saját tulajdonú ingatlanokkal való gazdálkodásra. 

Megállapításaik alapján számvevőink azt javasolják, hogy az EKSZ: 

• az irodaépületekre vonatkozó épületpolitika célkitűzései közé vegye fel a környezeti 
tényezőket, a fogyatékossággal élő személyek számára történő akadálymentesítést és a 
rugalmasságot; 

• gondoskodjék arról, hogy a külképviselet épületében helymegosztással működő más 
intézmények által fizetett díjak egységesek legyenek és minden költséget fedezzenek; 

• alkalmazza hatékonyabban az épületek kiválasztását célzó eljárást; 
• központi adatbázis használatával ellenőrizze és kísérje figyelemmel az irodák piaci bérleti 

díját; 
• fejlessze tovább ingatlangazdálkodási információs rendszerét, hogy az megbízhatóbb és 

relevánsabb információkkal szolgálja a tervezési folyamatot; 
• központi szinten növelje az ingatlangazdálkodással kapcsolatos szaktudást egy stratégiai 

szempontból megfelelőbb módszer kidolgozásához; 
• határozzon meg középtávú prioritásokat a bérleményekre, a vételre és az eladásra, az 

átalakításra és a karbantartásra vonatkozóan; 
• vezessen be olyan rendszereket, amelyekkel hatékonyan kezelhetők a saját tulajdonú 

épületek. 
 

A szerkesztők figyelmébe 

Az EKSZ 2011. január 1-jei létrehozásával a Bizottságtól az EKSZ-hez kerültek át a világ összes 
uniós külképviseletének működtetésével kapcsolatos feladatok. Az EKSZ mintegy 140 
külképviseleten összesen 5300 munkatársa részére biztosít irodahelyiséget. Az EKSZ végzi el a 
külképviselet-vezető rezidenciájával kapcsolatos feladatokat is, továbbá rendelkezésre bocsátja a 
2400 munkatárs lakását vagy megtéríti az azokkal kapcsolatos költségeket. 

A Számvevőszék 7/2016. sz., „Hogyan kezeli épületeit az Európai Külügyi Szolgálat világszerte?” 
című különjelentése 23 uniós nyelven elérhető. 

2014-ben a Számvevőszék ehhez kapcsolódó témában tette közzé 11/2014. sz. különjelentését: 
„Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) létrehozása” (elérhető: eca.europa.eu). 

 


