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BEVEZETÉS 

1. Ez az ellenőrzési jelentés a „Sisnet" kommunikációs infrastruktúra telepítésére és 

működésére vonatkozó, a schengeni megállapodásokat aláíró államok között létrejött 

szerződésekre vonatkozik. 2014-ben az e szerződések keretében felmerült kiadások 750 000 

eurót tettek ki, amelyet az Európai Unió tagállamaitól (Ciprus és Horvátország kivételével), 

valamint Izlandtól, Norvégiától, Liechtensteintől és Svájctól származó hozzájárulások 

finanszíroztak1

2. A schengeni Vízuminformációs Rendszer, amely a Sisnetet fogja felváltani, terv szerint 

2015. novemberére készül el. A Vízuminformációs Rendszer kifejlesztését és rendszerbe 

állítását a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-

rendszereinek operatív irányítását végző európai ügynökség irányítja. 

. 

3. A Sisnet addig párhuzamosan működik az új Vízuminformációs Rendszerrel, míg az 

Ügynökség nem igazolja, hogy a Sisnet összes funkcióját sikeresen átvette a 

Vízuminformációs Rendszer. A Sisnet telepítésével és működésével kapcsolatos szerződések 

terv szerint legkésőbb 2017 januárjában megszűnnek. 

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

4. A legutóbb a 2009/915/EK tanácsi határozattal2 módosított 2000/265/EK tanácsi határozat3 (a 

Sisnet pénzügyi szabályzata) 47. cikkének (1) bekezdése és a Számvevőszék 2000. március 23-i 

határozata alapján a Számvevőszék ellenőrizte egyrészt a Sisnet 2014. december 31-én véget ért 

pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolóját4

                                                      

1 2013 óta Bulgária, Írország, Románia és az Egyesült Királyság már nem ad hozzájárulást. Az 
Europol és az Eurojust szintén leállította a hozzájárulásokat 2014-től. 

, másrészt azt, hogy a beszámoló alapjául szolgáló 

tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek voltak-e. 

2 HL L 323., 2009.12.10., 9. o. 

3 HL L 85., 2000.4.6., 12. o. 

4 Az éves beszámoló a bevételi és kiadási számlákból, a mérlegből, és a kiegészítő mellékletből áll. 
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5. A Számvevőszék véleményeinek címzettjei a Sisnet pénzügyi szabályzatának 48. cikke 

értelmében az aláíró államok. 

A vezetés felelőssége 

6. A Sisnet engedélyezésre jogosult tisztviselője a Sisnet pénzügyi szabályzatának 12–45. cikkében 

előírt pénzügyi szabályoknak megfelelően végrehajtja a költségvetés bevételi és kiadási oldalát. A 

végleges beszámolót a Tanács főtitkárhelyettese készít el a Sisnet pénzügyi szabályzatának 46. és 

47. cikke szerint. Ezek a cikkek meghatározzák a Sisnet engedélyezésre jogosult tisztviselőjének és a 

főtitkárhelyettesnek a felelősségi körét. Ezen személyek feladata, hogy a) elkészítsék a Sisnet éves 

beszámolóját, b) kialakítsák az – akár csalásból, akár tévedésből eredő lényeges hibáktól mentes – 

végleges beszámoló elkészítését biztosítani hivatott szervezeti struktúrát, belső irányítási és 

kontrollrendszereket, illetve eljárásokat, valamint c) biztosítsák a beszámoló alapjául szolgáló 

tranzakciók jogszerűségét és szabályszerűségét. 

Az ellenőr felelőssége 

7. A Számvevőszék feladata, hogy ellenőrzése alapján megbízhatósági nyilatkozatot készítsen a 

Sisnet éves beszámolójának megbízhatóságára, valamint az annak alapjául szolgáló tranzakciók 

jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan. 

8. 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 a Sisnet éves beszámolója nem 

tartalmaz lényeges hibákat és az alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek. 

9. 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 
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alakít ki. Az ellenőrzés része továbbá az alkalmazott számviteli politika megfelelőségének, a 

számviteli becslések ésszerűségének és a beszámoló általános bemutatásának értékelése. 

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

megfelelőek megbízhatósági nyilatkozata megalapozásához. 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

11. A Számvevőszék véleménye szerint a Sisnet éves beszámolója5

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről 

 minden lényeges szempontból 

híven és pénzügyi szabályzata előírásainak megfelelően tükrözi a 2014. december 31-i pénzügyi 

helyzetet, a tárgyévi gazdasági események eredményét és a pénzforgalmat. 

12. A Számvevőszék véleménye szerint a Sisnet 2014. december 31-én véget ért évre vonatkozó 

éves beszámolójának alapjául szolgáló tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és 

szabályszerűek. 

 

A jelentést 2015. június 16-i luxembourgi ülésén fogadta el a Milan Martin CVIKL 

számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara. 

 a Számvevőszék nevében 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 elnök 

                                                      

5 Az éves beszámoló 2015. április 1-jén készült el, és 2015. április 10-én érkezett be a 
Számvevőszékhez. 
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