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BEVEZETÉS 

1. A brüsszeli székhelyű Kutatási Végrehajtó Ügynökséget (a továbbiakban: 

az Ügynökség, más néven REA) a 2008/46/EK bizottsági határozat1 hozta 

létre. Az Ügynökség a 2008. január 1-jével kezdődő és 2017. december 31-

ével végződő időszakra jött létre abból a célból, hogy kutatásokra vonatkozó 

egyes uniós tevékenységeket irányítson2

A MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZATOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK 

. 2009. június 15-én az Európai 

Bizottság az Ügynökséget hivatalosan igazgatási és operatív autonómiával 

ruházta fel. 

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 2013. december 31-én véget ért 

pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból3 és a költségvetés 

végrehajtásáról szóló jelentésekből4

                                            
1 HL L 11., 2008.1.15., 9. o. 

 áll, és 

2 Az Ügynökség hatáskörét és tevékenységeit a II. melléklet foglalja össze, 
tájékoztató jelleggel. 

3 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. 
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b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 

szabályszerűsége. 

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

                                            

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

 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. 

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

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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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 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 

 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 az Ügynökség éves beszámolója nem tartalmaz lényeges hibákat és az 

alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek. 

                                            
7 A 966/2012/EU, Euratom rendelet 162. cikke. 
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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 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 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. 

A KORÁBBI ÉVEK MEGJEGYZÉSEINEK HASZNOSULÁSA 

10. 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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A korábbi évek megjegyzéseinek hasznosulása 
I. MELLÉKLET 

Év A Számvevőszék megjegyzése 
A helyesbítő intézkedés állapota 

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

2011 

Az Ügynökségnek tökéletesítenie kell a munkaerő-
felvételi eljárások átláthatóságát. Az írásbeli tesztek és 
szóbeli elbeszélgetések kérdéseit azután állították össze, 
hogy a felvételi bizottság értékelte a jelentkezéseket; nem 
állítottak fel előre alsó ponthatárokat, amelyeket el kellett 
volna érni a megfelelt jelöltek listájára való felkerüléshez; 
a felvételi bizottság nem dokumentálta valamennyi ülését 
és döntését. 

Végrehajtva 

2012 

2012-ben a REA egyik tisztviselője csoportvezetőjét 
helyettesítve engedélyező tisztviselőként 8,86 millió euró 
értékben (a REA 2012-es költségvetésének 19%-a) írt alá 
fizetési megbízásokat. A tisztviselő nem kapott hivatalos 
meghatalmazást, és az engedélyező tisztviselő sem 
nevezte ki hivatalosan a helyettesévé. Ez ellentmond a 
költségvetési rendeletben lefektetett meghatalmazási 
rendszernek. 

n.a. 
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Kutatási Végrehajtó Ügynökség (Brüsszel) 

II. MELLÉKLET 

Hatáskör és tevékenységek 

A Szerződésből 
eredő uniós 
hatáskör  

(az EUMSZ 179. és 
180. cikke) 

Információgyűjtés 

Az Unió célja az, hogy egy európai kutatási térség létrehozásával, amelyen belül a kutatók, a 
tudományos ismeretek és a technológiák szabadon áramlanak, erősítse tudományos és 
technológiai alapjait, továbbá ösztönözze versenyképességének fejlődését – ideértve az Unió 
iparát is. 

E célból az Unió ösztönzi a vállalkozásokat – a kkv-ket is beleértve –, valamint a kutatási 
központokat és egyetemeket a magas színvonalú kutatási és technológiafejlesztési 
tevékenységeik terén; támogatja azokat az együttműködésüket célzó erőfeszítéseiket, amelyek 
célja elsősorban az, hogy a kutatók a határokon átívelő módon szabadon együttműködhessenek 
egymással és hogy a vállalkozások képesek legyenek teljes mértékben kihasználni a belső piac 
lehetőségeit, különösen […] a közös szabványok meghatározása és az együttműködés jogi és 
adóügyi akadályainak felszámolása útján. […] 

E célkitűzések megvalósítása érdekében az Unió a tagállamokban végzett tevékenységeket 
kiegészítő alábbi tevékenységeket folytatja:  

a) kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs programok végrehajtása a vállalkozásokkal, 
kutatási központokkal és egyetemekkel való és az azok közötti együttműködés 
előmozdításával,  

b) a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel történő együttműködés előmozdítása 
az uniós kutatás, technológiafejlesztés és demonstráció területén,  

c) az uniós kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységek eredményeinek 
terjesztése és hasznosítása,  

d) az uniós kutatók képzésének és mobilitásának ösztönzése. 

Az Ügynökség 
hatásköre 

(a Bizottság 
2008/46/EK 
határozata) 

Célok 

Az Ügynökség célja az Európai Unió kutatási, technológiafejlesztési és képzési tevékenységekre 
vonatkozó hetedik keretprogramja (2007–2013) keretében rábízott programoknak (az „Emberi 
erőforrás” programnak, a „Kapacitások” program keretében történő kkv-intézkedéseknek és az 
„Együttműködés” program „Világűr” és „Biztonság” témaköreinek) hatékony és eredményes 
irányítása, a kutatási közösség számára hatékony és eredményes szolgáltatások nyújtása, 
valamint a 7. keretprogramon belül a megfelelő bizottsági részlegeknek központi támogató 
szolgáltatás nyújtása az „Együttműködés”, a „Kapacitások” és az „Emberi erőforrás” egyedi 
programok valamennyi területén. 

A hatékony és eredményes programvégrehajtást tekintve az Ügynökségnek – mint az Európai 
Kutatási Térség támogatójának – a célja a projektirányítás javítása, a végső 
kedvezményezettekkel való szoros kapcsolat kialakítása, valamint az Európai Unió számára 
nagyfokú láthatóság biztosítása. 

Feladatok 

A projektek irányítását tekintve az Ügynökség támogatási szerződéseket köt és kezel, ami a 
következő műveleteket jelenti: 

− pályázati felhívások előkészítése és meghirdetése; 

− a pályázatok értékelése; 

− támogatási szerződések előkészítése és megkötése; 

− a projektvégrehajtás felügyelete, beleértve a jelentések és a projekteredmények elfogadását; 

− az általános költségvetési rendelet 114. cikkének (4) bekezdése értelmében a kifizetések, a 
visszafizettetések, valamint a szankciók alkalmazása, különösen ha a végső 
kedvezményezettek szintjén történő utólagos ellenőrzések hibákat tártak fel az elszámolt 
költségekben, 

− utólagos népszerűsítés és az eredmények terjesztése. 

A 7. keretprogram támogató szolgáltatásait tekintve az Ügynökség a következő feladatokat látja 
el: 

− a pályázati felhívások közzétételéhez nyújtott adminisztratív támogatás, 
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− a pályázatok elektronikus úton történő fogadásának irányítása, 

− támogatás nyújtása a távértékelésekhez és a helyszíni értékelésekhez,  

− támogatás a kinevezési okmányok elkészítéséhez és kifizetés folyósítása a szakértőknek, 

− a 7. keretprogram résztvevőit tartalmazó központi adatbázis (Unique Registration Facility, 
Egységes Regisztrációs Rendszer, URF) kezelése, beleértve a kiválasztott 
kedvezményezettek pénzügyi kapacitásának ellenőrzéséhez nyújtott támogatást, 

− a Kutatási Tájékoztató Szolgálat irányítása. 

Irányítás Operatív bizottság 

Az Európai Bizottság által kinevezett öt tag alkotja. A Bizottság jóváhagyását követően az operatív 
bizottság fogadja el az Ügynökség szervezeti felépítését és éves munkatervét. Ezenkívül szintén 
ez a bizottság fogadja el az Ügynökség igazgatási költségvetését és éves tevékenységi jelentését. 

Igazgató 

Az igazgató, akit az Európai Bizottság nevez ki, az operatív bizottsággal együtt irányítja az 
Ügynökséget, végrehajtja az igazgatási költségvetést, az Ügynökségre bízott feladatoknak 
megfelelően létrehozza az irányítási és belső kontrollrendszereket, valamint elkészíti azokat a 
jelentéseket, amelyeket az Ügynökségnek be kell nyújtania a Bizottság részére. 

Külső ellenőrzés 

Európai Számvevőszék. 

A zárszámadás elfogadásáért felelős hatóság 

Az Európai Parlament, a Tanács ajánlása alapján. Tekintettel arra, hogy az Ügynökség maga 
hajtja végre igazgatási költségvetését, a zárszámadási döntés címzettje az igazgató. Az operatív 
költségvetés végrehajtását a Bizottság az Ügynökségre ruházta, de továbbra is a Bizottság viseli a 
felelősséget. 

Az Ügynökség 
rendelkezésére 
bocsátott 
erőforrások 2013-
ban (2012) 

Operatív költségvetés, 2013 (2012) 

1 759,2 (1 479,9) millió euró kötelezettségvállalási előirányzat és 1 443,6 (1 459,6) millió euró 
kifizetési előirányzat. A Bizottság operatív költségvetését az Ügynökség a Bizottság hatáskör-
átruházási határozata alapján hajtja végre. 

Igazgatási költségvetés, 2013 (2012) 

46,8 (46,4) millió euró. Az Ügynökség az igazgatási költségvetést önállóan hajtja végre. 

Létszám 2013. december 31-én (2012) 

A létszámtervben szereplő állások: 140 (128), ebből betöltött: 138 (122). 

Szerződéses alkalmazottak: A tervben szereplő álláshelyek száma 418 (385), ebből betöltött 
2013. december 31-én: 407 (374). 

Teljes létszám: 545 (496), feladatok szerinti bontásban: 

− Program végrehajtása: 366 (330) 

− A 7.  keretprogramot támogató szolgálatok: 96 (90) 

− Irányítási és adminisztratív feladatok: 83 (76) 

Termékek és 
szolgáltatások 
2013-ban (2012) 

Az „Emberi erőforrás” program tekintetében 2013-ban 9 (10) pályázat lezárása és 10 (10) 
értékelése. 1 874 (1 899) új támogatási szerződés aláírása és 3 787 (3 599) kifizetés folyósítása 
(az értékelő szakértők számára történő kifizetések nélkül). Az Ügynökség jelenleg e program 
keretében összesen 6 090 (5 492) projektet irányít. 

A „Kapacitások” program kkv-intézkedéseit tekintve 1 (1) pályázat lezárása, és 1 (1) értékelés 
elvégzése. 204 (201) új támogatási szerződés aláírása és 577 (508) kifizetés folyósítása (az 
értékelő szakértők számára történő kifizetések nélkül). Az Ügynökség jelenleg e program 
keretében összesen 691 (625) projektet irányít. 

Az „Együttműködés” program „Világűr” és „Biztonság” témakörei esetében 2013-ban 2 (2) pályázat 
lezárása és 2 (2) értékelés elvégzése. 79 (80) új támogatási szerződés aláírása és 294 (258) 
kifizetés folyósítása (az értékelő szakértők számára történő kifizetések nélkül). Az Ügynökség 
jelenleg e témakörök keretében összesen 348 (317) projektet irányít. 

A 7. keretprogramot támogató szolgáltatások tekintetében a 2013-as eredmények a következők: 

− 194 (89) pályázati felhívás megjelentetésének támogatása; 

− 25 214 (32 286) pályázat fogadása az elektronikus pályázat-benyújtási rendszerben; 

− szerződéskötés 4323 (6462) értékelő szakértővel és 5055 (4217) szakértői kifizetés (csak az 
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Ügynökség által irányított programokra vonatkozóan); 

− 4524 (6616) résztvevői validálás; 

− 4488 (5871), a Kutatási Tájékoztató Szolgálathoz küldött kérdésre adott válasz. 

Forrás: Az Ügynökségtől származó melléklet. 
 



RESEARCH EXECUTIVE AGENCY 
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AZ ÜGYNÖKSÉG VÁLASZAI 

 
 
 
 
 
 
 

Az Ügynökség a Számvevőszék jelentését tudomásul veszi. 
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