
JELENTÉS

a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hivatal 
válaszával együtt

(2016/C 449/42)

BEVEZETÉS

1. Az alicantei székhelyű Belső Piaci Harmonizációs Hivatalt (1) (a továbbiakban: a Hivatal, más néven OHIM) a 207/ 
2009/EK rendelet (2) által hatályon kívül helyezett és felváltott 40/94/EK tanácsi rendelet (3) hozta létre. A Hivatal feladata a 
védjegyekkel és a formatervezéssel kapcsolatos uniós jogszabályok végrehajtása, amelyek egységes oltalmat biztosítanak a 
vállalkozások számára az Európai Unió egész területén.

2. A Hivatalra vonatkozó főbb adatokat a táblázat tartalmazza (4).

Táblázat

A Hivatalra vonatkozó főbb adatok

2014 2015

Költségvetés (millió euro) (1) 419,6 384,2

Összlétszám december 31-én (2) 928 998

(1) A költségvetési adatok tartalmazzák a váratlan eseményekre félretett tartalékot is.
(2) A létszámba tartoznak 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 
adott esetben kiegészül más ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a vezetői teljességi nyilatkozatok 
elemzésével.

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

4. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke alapján a Számvevőszék ellenőrizte a 
következőket:

a) a Hivatal éves beszámolója, amely a 2015. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi 
kimutatásokból (5) és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből (6) áll;

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége.

A vezetés felelőssége

5. A vezetés felelőssége a Hivatal éves beszámolójának elkészítése és valós bemutatása, valamint a beszámoló alapjául 
szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége (7):
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(1) 2016. március 23. óta a Hivatal neve az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), a közösségi védjegy neve pedig európai 
uniós védjegy.

(2) HL L 78., 2009.3.24., 1. o.
(3) HL L 11., 1994.1.14., 1. o.
(4) A Hivatal hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu
(5) Ezek a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak 

kimutatása, a számviteli politika meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok.
(6) Ezek a költségvetési eredménykimutatásból és a költségvetési eredménykimutatás mellékletéből állnak.
(7) A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal költségvetési bizottsága CB-3-09 szabályzatának 38. és 43. cikke.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu


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 (8) alapján megfelelő számviteli politika megválasztása és alkalmazása; és a körülményeknek 
megfelelően észszerű számviteli becslések készítése. Az elnök 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 észszerű 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

6. A Számvevőszék feladata, hogy ellenőrzése alapján megbízhatósági nyilatkozatot készítsen a Hivatal költségvetési 
bizottsága számára (9) 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 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 észszerű 
bizonyosságot szerezhessen arról, hogy a Hivatal éves beszámolója nem tartalmaz lényeges hibákat és az alapjául 
szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek.

7. 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 észszerűségének és a beszámoló általános bemutatásának értékelése.

8. A Számvevőszék úgy véli, hogy az összegyűjtött ellenőrzési bizonyítékok elégségesek és megfelelőek 
megbízhatósági nyilatkozata megalapozásához.

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról

9. 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 2015. december 31-i pénzügyi helyzetet, a tárgyévi gazdasági események eredményét és a 
pénzforgalmat.

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről

10. A Számvevőszék véleménye szerint a 2015. december 31-én véget ért évre vonatkozó éves beszámoló alapjául 
szolgáló tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

11. A Számvevőszék véleményei függetlenek az alábbi megjegyzésektől.
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(8) 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.

(9) A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal költségvetési bizottsága CB-3-09 szabályzatának 91–95. cikke.



MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL

12. A lekötött előirányzatok 2016-ra történő átvitele nagy volt a III. cím esetében, 12,9 millió euro, azaz 36 % (2014: 
14,1 millió euro, azaz 38 %). Az átvitelek főként azokra a nemzeti hivatalokkal aláírt együttműködési megállapodásokra 
vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban a költségelszámolásokat csak az év vége után nyújtják be.

TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK

13. A szolgáltatások tárgyalásos eljárás során, hirdetmény közzététele nélkül történő beszerzése a versenyt egyetlen 
tárgyaló félre korlátozza, ezért csak kivételes körülmények között alkalmazandó. A Hivatal 2015-ben hat keretszerződést 
hosszabbított meg ezzel az eljárással, az ezekkel kapcsolatos szolgáltatások értéke összesen 1,9 millió euro volt (2014-ben: 
12 keretszerződés, összesen 12,6 millió euro értékű szolgáltatásra vonatkozóan) (10). Tekintettel az ilyen szerződések 
számára, értékére és gyakoriságára, nem tekinthető úgy, hogy a Hivatal ezt az eljárást csak „kivételes” esetekben alkalmazza, 
és ez nem felel meg teljesen a formális követelményeknek (11).

14. A Hivatal a kirendelt nemzeti szakértők bruttó fizetését részben vagy egészben visszatéríti ezek munkaadóinak. Ez 
eltér a Bizottság azon gyakorlatától, hogy a kirendelt nemzeti szakértők fizetését továbbra is azok munkaadója fizeti. 2015- 
ben az ezzel kapcsolatos visszatérítések összege 1,9 millió euro volt.

15. 2015. december 31-én kilenc OHIM alkalmazottat szolgálati érdekekből az OHIM fellebbezési tanácsához rendeltek. 
Az uniós személyzeti szabályzat azonban nem rendelkezik ilyen kirendelésről (12).

A KORÁBBI ÉVEK MEGJEGYZÉSEINEK HASZNOSULÁSA

16. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki megjegyzései nyomán tett helyesbítő intézkedésről.

A jelentést 2016. szeptember 13-i luxembourgi ülésén fogadta el a Baudilio TOMÉ MUGURUZA 
számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara.

a Számvevőszék nevében

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

elnök 
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(10) Az 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.) 134. cikke (1) bekezdésének f) pontja 
alapján meghosszabbított keretszerződések.

(11) Az 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 134. cikkének (3) bekezdése szerint.
(12) Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és az e Közösségek 

egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekről szóló 31/EGK, 11/Euratom rendelet (HL 45., 1962.6.14., 1385. o.) 
37. cikkének a) pontja.



MELLÉKLET

A korábbi évek megjegyzéseinek hasznosulása

Év A Számvevőszék megjegyzése
A helyesbítő intézkedés állapota

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

2013

Az előző évekről átvitt törölt átvitelek összege a 2012-es 4,2 millió 
euróról (13 %) 2013-ban 6,0 millióra (16 %) nőtt. Ezt mindkét évben 
elsősorban az okozta, hogy a tagállamok nemzeti hivatalaival kötött 
együttműködési megállapodások értelmében megtérítendő költségek 
a becsültnél alacsonyabbnak bizonyultak (2012-ben 1,9 millió euro, 
2013-ban pedig 3,8 millió euro), ami azt jelzi, hogy év végén 
pontosabb információkra van szükség a nemzeti hivataloktól a 
ténylegesen felmerült költségekről.

Végrehajtva

2013

A Hivatalnak van érvényes üzletmenet-folytonossági és válságkeze-
lési terve, amely megköveteli, hogy folyamatosan mintegy 25 sze-
repkört készenléti szolgálatban lévő alkalmazottak töltsenek be. A 
készenléti szolgálattal kapcsolatos juttatások költségvetési előirá-
nyzatait a Hivatal költségvetési bizottsága ugyan évente hagyja jóvá, 
ám a 2013-ban kifizetett összeg (402 458 euro) jelentősen 
meghaladja az állandó szolgálatot biztosító más szervek által fizetett 
hasonló juttatásokat.

Folyamatban

2014

A Hivatal éves beszámolójáról szóló 2013-as jelentésében a 
Számvevőszék megkérdőjelezte a készenléti szolgálattal kapcsolatos 
juttatásokra fordított összeget (0,40 millió euro). Az ilyen kifizetések 
2014-ben magasabbak voltak (0,44 millió euro). 2014 novemberé-
ben a Hivatal felülvizsgálta politikáját és a készenléti szolgálattal 
kapcsolatos juttatásokra jogosult szerepkörök számát 25-ről 17-re 
csökkentette. Ennek pénzügyi hatása 2015-től fog megmutatkoz-
ni (1). Kilenc munkatárs – közülük heten vezetők – egyenként több 
mint 11 000 eurót kapott készenléti szolgálattal kapcsolatos 
juttatásként.

Folyamatban

A [készenléti szolgálatra kifizetett juttatásokkal kapcsolatos] rend-
szer fölötti kontroll azonban gyenge, így betegszabadságon, külföldi 
kiküldetésben vagy szabadságon lévő munkatársaknak is fizettek 
ilyen juttatásokat.

Végrehajtva
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Év A Számvevőszék megjegyzése
A helyesbítő intézkedés állapota

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

2014

Az előző évekről átvitt, majd törölt összegek a 2013-as 6,0 millió 
euróról (16 %) 2014-ben 5,1 millióra (13 %) csökkentek. Ezt 
mindkét évben elsősorban az okozta, hogy a tagállamok nemzeti 
hivatalaival kötött együttműködési megállapodások értelmében 
megtérítendő költségek a becsültnél alacsonyabbnak bizonyultak 
(2014-ben 3,2 millió euro, 2013-ban pedig 3,8 millió euro), ami azt 
jelzi, hogy év végén pontosabb információkra van szükség a nemzeti 
hivataloktól a ténylegesen felmerült költségekről. A különböző 
címek alatt lekötött 2014-es előirányzatok az összes előirányzat 94 
és 97 %-a között mozogtak, ami azt mutatja, hogy a jogi 
kötelezettségvállalások időben megtörténtek. A lekötött elő-
irányzatok 2015-re történő átvitele nagy volt a III. cím esetében, 
14,1 millió euro, azaz 38 % (2013: 13,3 millió euro, azaz 38 %). Ezt 
főként az okozta, hogy a nemzeti hivatalokkal aláírt együttműködési 
megállapodásokhoz kapcsolódó költségelszámolásokat a nemzeti 
hivatalok csak 2015-tel kezdődően nyújtják be, illetve hogy a 2014 
utolsó két hónapjában megrendelt szokásos fordítási szolgáltatások 
kifizetése csak 2015-ben esedékes.

n.a.

2014

2004-ben új uniós személyzeti szabályzat lépett hatályba, és ennek 
egyes rendelkezései értelmében a 2004. május előtt felvett 
tisztviselők későbbi fizetése nem lehet kisebb, mint a korábbi uniós 
személyzeti szabályzat szerinti összeg. A Számvevőszék ellenőrzése 
során megállapította, hogy e rendelkezéseket nem tartották be, és az 
ebben az időben foglalkoztatott 648 tisztviselőből 4 esetében ösz-
szesen 96 998 eurós alulfizetésre derült fény a 2005–2014-es 
időszakra nézve. Az összeg nem minősül lényegesnek és nem 
kérdőjelezi meg a Hivatal beszámolójának megbízhatóságát. A Hiva-
tal kellő időben teljesíteni fogja a kiegészítő bérkifizetéseket.

Végrehajtva (2)

(1) 2015-ben a Hivatal 285 242 eurót fizetett ki készenléti szolgálatra és az erre jogosult szerepkörök száma 13 volt.
(2) A Hivatal 2015 augusztusában teljesítette a kiegészítő bérkifizetéseket.

C 449/228 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.12.1.



A HIVATAL VÁLASZA

12. Az átvitelek hagyományosan magas szintjének csökkentése érdekében a Hivatal 2015-ben számos intézkedést 
vezetett be, mint például a képzésen keresztüli tudatosságnövelés, a tájékoztatók kiadása, illetve a pénzügyi szereplőkkel 
folytatott megbeszélések. A Hivatal az átvitelek szintjét a II. cím esetében a 2014. évi 21 %-ról 2015-ben 16 %-ra, a III. cím 
esetében pedig a 2014. évi 38 %-ról 2015-ben 36 %-ra csökkentette, többek között olyan intézkedéseknek köszönhetően, 
mint a 100 000 euro feletti kötelezettségvállalások decemberi mélyreható elemzése, illetve a pénzügyi szereplők egész 
karácsonyi időszakban végzett ügyelete annak érdekében, hogy a számlák 2015. december 31-ig kifizetésre kerüljenek. A 
Hivatal további intézkedéseket vezet be a IIII. cím alatti átvitelek magas szintjének csökkentésére, amely, amint arra a 
Számvevőszék is rámutatott, főként a nemzeti szellemi tulajdonjogi hivatalokkal végzett együttműködési tevékenységek 
strukturális jellemzőihez kapcsolódik (többségük tervezett átvitelnek tekintendő).

13. A Hivatal elismeri, hogy gyakran igénybe vette az RAP 134. cikkét, ezért rövid, közép- és hosszú távú intézkedéseket 
tesz beszerzési és szerződéskötési eljárásai ellenőrzésének és szabályozásának javítására. Ezen intézkedések egyike biztosítja, 
hogy hirdetmény előzetes közzététele nélkül történő tárgyalásos eljárásra csak megfelelően igazolt esetekben kerüljön sor.

14. A Hivatal úgy véli, hogy a két szöveg szigorú összhangba hozatalára vonatkozóan nem áll fenn jogi kötelezettség, 
mivel a kirendelt nemzeti szakértőkre nem terjed ki a személyzeti szabályzat. Az új alapító rendelet 116. cikkének 
megfelelően a Hivatal igazgatótanácsa határozatot fogad el a nemzeti szakértők Hivatalhoz való kirendelésére vonatkozó 
szabályok meghatározásáról. Május 31-én a Hivatal igazgatótanácsa a meglévő gyakorlatot elismerő határozatot fogadott el.

15. A Hivatal úgy véli, hogy a személyzeti szabályzat nem ad egyértelmű választ a fellebbezési tanácshoz rendelt EUIPO 
tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak adminisztratív státusára vonatkozóan. Mindazonáltal a Hivatal figyelembe vette a 
Számvevőszék észrevételét és az ügyet 2016. május 26-án az igazgatótanács elé terjesztette, amely a jelenlegi gyakorlat 
fenntartására hozott határozatot. 

2016.12.1. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 449/229


