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Mellékletek 
I. melléklet. Jelentés a 2021. évi költségvetési és 
pénzgazdálkodásról 
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Bevezetés 
01 Az Unió általános költségvetésére vonatkozó pénzügyi szabályok (a továbbiakban: 
költségvetési rendelet) előírják, hogy az Európai Számvevőszék megbízott, 
engedélyezésre jogosult tisztviselője, azaz a főtitkár, éves tevékenységi jelentésben 
számoljon be feladatai ellátásáról a Számvevőszéknek és a költségvetési hatóságoknak. 

02 Ez a jelentés a következőket tartalmazza: pénzügyi és irányítási információk, a 
belsőkontroll-rendszerek hatékonyságának és eredményességének elemzése, valamint 
a főtitkár éves megbízhatósági nyilatkozata a felelőssége alá tartozó pénzügyi 
tranzakciók jogszerűségére és szabályszerűségére, illetve az azokra irányadó gondos 
pénzgazdálkodásra vonatkozóan. Kiegészíti a Számvevőszék éves tevékenységi 
jelentését, amely szintén az intézmény fő tevékenységeiről és az általa elért főbb 
célkitűzésekről számol be, figyelembe véve az év során felhasznált forrásokat. 

03 A következő szakaszok bemutatják a főtitkár tevékenységét és 2021 legfontosabb 
eseményeit, majd a főbb elért eredményeket és a különböző irányítási területeken 
végzett tevékenységeket, beleértve a főtitkár rendelkezésére bocsátott költségvetési 
és emberi erőforrások felhasználását. A belsőkontroll-rendszerek eredményeit és a 
mentesítésért felelős hatóságok által a Számvevőszéknek tett észrevételek nyomon 
követését külön szakaszokban mutatjuk be. Az utolsó szakasz a megbízott, 
engedélyezésre jogosult tisztviselő, azaz a főtitkár megbízhatósági nyilatkozatát 
tartalmazza. A melléklet a költségvetési rendelet által előírt konkrét információkat 
tartalmaz a költségvetési és pénzgazdálkodással kapcsolatban. 
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A főtitkár 
04 A főtitkár feladata az ahhoz szükséges erőforrások, szolgáltatások és 
létesítmények biztosítása, hogy a Számvevőszék képes legyen teljesíteni küldetését és 
elérni stratégiai céljait. A főtitkár felel a Számvevőszék igazgatásáért és 
személyzetének irányításáért, valamint a költségvetésért, a nyelvi segítségnyújtásért és 
közzétételi szolgáltatásokért, a képzésért, a digitális munkakörnyezetért, a védelemért 
és a biztonságért, valamint az üzletmenet folytonosságáért (létesítmények, orvosi 
szolgálat stb.). Felügyeli a Számvevőszék titkárságát is, amely biztosítja a Számvevőszék 
üléseinek zökkenőmentes előkészítését és nyomon követését. 

05 A főtitkár feladatainak ellátását három igazgatóság és két részleg biztosítja: 

o az Emberi Erőforrások, Pénzügyi és Általános Szolgáltatások Igazgatósága  
(SG1-DHR) a munkaerő-felvételért, a szakmai előmenetelért, a képzésért, a 
kiküldetésekért, az emberierőforrás-menedzsmentért, a biztonságért és az orvosi 
szolgálatért felel; 

o az Informatika, Munkakörnyezet és Innováció Igazgatósága (SG2-DIWI ) a fizikai 
munkahelyért (épületek, műszaki berendezések, irodák, logisztika), a digitális 
munkakörnyezetért (informatikai berendezések, szolgáltatások és eszközök), 
valamint a könyvtárért felel; 

o a Nyelvi és Kiadványszerkesztési Igazgatóság (SG3-LED) fordítást, nyelvi 
segítségnyújtást és publikációs szolgáltatásokat biztosít a Számvevőszék részére; 

o az adatvédelmi tisztviselő (DPO) felügyeli az uniós adatvédelmi szabályok 
betartását, és segít olyan közeget teremteni, ahol magától értetődő a személyes 
adatok védelme; 

o az információbiztonsági felelős (ISO) feladatkörébe tartozik a biztonsági irányítás 
és biztonsági tervezés, az információbiztonsági politika kialakítása és 
végrehajtása, az információs kockázatok mérséklése, valamint az 
információbiztonsági ellenőrzések elvégzése. 

06 2021 decemberének végén a Főtitkárság különböző igazgatóságain és osztályain 
338 alkalmazott dolgozott (lásd: 1. ábra). Ezenkívül az SG2-DIWI jelentős számú külső 
szolgáltatót alkalmazott, akik a Számvevőszék informatikai projektjein dolgoztak (82 
külső munkatárs [nem mind teljes munkaidőben]), míg az SG1-DHR további hét 
munkatársat alkalmazott az egészségügyi szolgálatnál. 
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1. ábra. A személyzet megoszlása a Főtitkárságon belül 

 
Forrás: Emberi Erőforrások, Pénzügyi és Általános Szolgáltatások Igazgatósága. 

07 A Számvevőszék költségvetését szinte teljes egészében a Főtitkárság kezeli: az 
érintett 152 796 727 euró a Számvevőszék költségvetésének 99,4%-a. 2021-ben a 
költségvetés végrehajtása kielégítő volt: A végleges előirányzatok 96,8%-át lekötötték, 
és 140 151 259 euró összegű kifizetésre (ez a kötelezettségvállalások 94,5%-a) került 
sor; lásd: 1. táblázat. A fennmaradó költségvetési tételek kommunikációs és jogi 
költségekre, valamint nem a Főtitkárság által közvetlenül kezelt kiküldetési költségekre 
vonatkoznak. Az adatvédelmi és az információbiztonsági felelős semmilyen kiadást 
nem kezel. 
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1. táblázat. A Főtitkárság által kezelt költségvetés (euró) 

Igazgatóság Előirányzatok Kötelezettség-
vállalások Kifizetések 

Emberi erőforrások, pénzügyek és 
általános szolgáltatások  137 234 227 132 467 760 131 848 552 

Informatika, munkakörnyezet és 
innováció  14 751 000 14 747 585 7 579 044 

Nyelvi szolgáltatások és 
kiadványszerkesztés  1 212 000 1 024 619 723 663 

Összesen 153 197 227 148 239 964 140 151 259 

Az Európai Számvevőszék 
költségvetésének %-a 99,7% 99,8% 99,9% 

Forrás: Emberi Erőforrások, Pénzügyi és Általános Szolgáltatások Igazgatósága. 
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Az év legfontosabb eseményei 
08 Az év során a főtitkár legfőbb prioritása az volt, hogy mérsékelni lehessen a 
Covid-19 világjárványnak a munkatársak egészségére és biztonságára gyakorolt 
hatását, az üzletmenet folytonosságának és a döntéshozatali folyamatnak a 
fenntartása mellett. A főtitkár értékelte a járványnak a személyzet teljesítményére, a 
munka és a magánélet egyensúlyára, az adminisztratív szolgáltatásokra és az 
ellenőrzési eljárásokra gyakorolt hatását. Az elemzés tanúsága szerint a munkatársak 
az új digitális eszközökben és a rugalmas távmunkában rejlő lehetőségeket kihasználva 
a világjárvány előttivel azonos szintű eredményeket állítottak elő, változatlan 
minőségben. 

09 A levont tanulságok fényében a Számvevőszék a luxemburgi hatóságok 
döntéseivel összhangban fokozatosan enyhített a korlátozásokon. Az egyik kihívás a 
Számvevőszék épületeinek újramegnyitása volt, hogy a munkatársak a közegészségügyi 
helyzetet tükröző feltételek mellett térhessenek vissza munkahelyükre. A 2021 
novemberében 2022-re nézve elfogadott új munkarend kombinálja az irodában 
végzett munkát és a távmunkát. Az ún. hibrid rendszer célja a rugalmasabb hozzáállás 
a munkaidőhöz, ami lehetővé teszi a munkatársak számára, hogy a szolgálat 
szükségleteinek figyelembe vételével megtartsák a munka és a magánélet közötti 
egyensúlyt, illetve kedvezően hat a a nemek közötti egyensúlyra és a szervezeti 
hatékonyságra. A határozat hivatalosan 2022. január 1-jén hatályba lépett, de a 
Covid19-helyzetre való tekintettel ekkor még érvényben maradtak a távmunkára 
vonatkozó külön intézkedések. 

10 2021 volt egyben a 2021 januárjában elfogadott, a 2021 és 2025 közötti időszakra 
szóló számvevőszéki stratégia végrehajtásának első éve is. Az igazgatóságok gyorsan és 
rugalmasan reagáltak, hogy végrehajtsák a Számvevőszék stratégiai célkitűzéseinek 
támogatásához szükséges technológiai és szervezési intézkedéseket, amelyek 
elsődleges célja a hozzáadott érték biztosítása, valamint valamennyi munkatárs 
tudásának és szakértelmének bővítése volt. A Számvevőszék stratégiáját kiegészítette 
az emberekre, munkahelyekre és szolgáltatásokra vonatkozó 2021–2025-ös stratégiai 
fejlesztési terv, valamint a Számvevőszék 2021–2025-ös sokszínűségi és befogadási 
politikája és cselekvési terve. 
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11 2020-at követően a költségvetés végrehajtására továbbra is kihatással volt a 
világjárvány, vagyis egyes költségvetési sorokon nem használták fel teljesen az eredeti 
előirányzatokat, különösen a kiküldetések, a kiadványok, a közös tolmács- és 
konferenciaszolgálat, az ülések és a reprezentációs költségek terén. Ennek ellenére  
a kötelezettségvállalások és kifizetések végrehajtási aránya valamivel magasabb volt, 
mint 2020-ban. A költségvetési hatóságok engedélyezték a fel nem használt 
előirányzatok átcsoportosítását egyes új igények kielégítésére. Ilyen igények voltak: 
beruházások az informatikai eszközök és szolgáltatások terén, új biztonsági 
beléptetőrendszer és a bejáratok felügyeletének fejlesztése, valamint különböző 
beruházások révén helyiségek felújítása, különös tekintettel a „Gondoljuk újra a 
Számvevőszéket mint munkahelyet” nevű kísérleti projekt elindítására. 
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A főtitkár fő tevékenységei és 
eredményei 
12 A főtitkár a Számvevőszék 2021–2025-ös stratégiájának megvalósítását a 
stratégiafejlesztési tervek és prioritások megvalósításával támogatja a felelősségi 
körébe tartozó alábbi területeken: informatika, emberi erőforrások, tanulás és 
fejlesztés, nyelvi és kiadványszerkesztési szolgáltatások, valamint 
létesítménygazdálkodás. Ezek a tervek figyelembe veszik, hogy a szakpolitikáknak,  
a munkafeltételeknek, a munkahelynek és a szolgáltatásoknak alkalmazkodniuk kell  
a Covid utáni új valósághoz. A fő prioritások a következők: 

1) magasan képzett, nagy tudású és szakképzett munkatársak toborzása, 
továbbképzése és megtartása, elköteleződésük és motiváltságuk fenntartása 
pályafutásuk során; 

2) a munkavállalók jólétének előmozdítása biztonságos és vonzó munkakörnyezet 
kialakításával, a munkatársak támogatása rugalmas munkarend biztosításával, 
valamint a fizikai munkahelyről a virtuális munkahelyre való átmenet 
megkönnyítésével; 

3) a digitális átalakulás előmozdítása, az új hibrid valósághoz való alkalmazkodás és 
új technológiák alkalmazásával a szervezet számvevői és nem számvevői részeinek 
modernizálása, az eljárások egyszerűsítése és a termelékenység növelése; 

4) a költségvetési forrásoknak a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség 
elvével összhangban történő kezelése; 

5) gyors és minőségi nyelvi és közzétételi szolgáltatásokat nyújtása; 

6) az intézményközi együttműködés előmozdítása a szinergiák azonosításával;  
a közös intézményközi megközelítésben való részvétel és annak kihasználása 
(horizontális prioritás). 
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13 E prioritások elérését az üzleti teljesítménymutatók tükrözik (lásd: 2. táblázat). 

2. táblázat. Az üzleti teljesítménymutatók állapota 

Prioritás Mutató Értékhatár 2021 
Emberi erőforrások, pénzügyek és általános szolgáltatások  

1. Betöltetlen álláshelyek aránya 
Zöld: ≤ 3%  
Sárga: > 3%, ≤ 5%  
Piros: > 5% 

2,7% 

2. A HR Szolgáltatási Központ időben 
adott válaszainak átlagos aránya 

Zöld: ≥ 90%  
Sárga: >75%, ≤ 90% 
Piros: < 75% 

99,69% 

2. 
Az egy számvevőre jutó, szakmai 
továbbképzéssel töltött napok átlagos 
száma 

Zöld: ≥ 5 nap  
Sárga: ≥ 4 nap, < 5 nap  
Piros: < 4 nap 

8,45 nap 

2. 
Az egy nem számvevőre jutó, szakmai 
továbbképzéssel töltött napok átlagos 
száma 

Zöld: ≥ 2 nap  
Sárga: ≥ 1 nap, < 2 nap  
Piros: < 1 nap 

4,29 nap 

4. 

A költségvetési hatóság mentesítésének 
megszerzése a Számvevőszék 
költségvetési gazdálkodására nézve, 
valamint minősítés nélküli ellenőrzési 
vélemény a Számvevőszék pénzügyi 
kimutatásairól 

Zöld: mentesítés és 
minősítés nélküli 
ellenőrzési vélemény 
Piros: nincs mentesítés, 
illetve az ellenőrzési 
vélemény minősített 

Zöld 

Informatika, munkakörnyezet és innováció   

3. A rendszer hozzáférhetősége kritikus 
rendszerek esetén 

Zöld: ≥ 99,5%  
Sárga: ≥ 99%, < 99,5% 
Piros: < 99% 

99,88% 

3. Az első 24 órában megoldott 
események száma Zöld: ≥ 95% Piros: < 95% 95,98% 

Nyelvi szolgáltatások és kiadványszerkesztés  

5. Az időben elkészült fordítások 
százalékos aránya 

Zöld: ≥ 95%  
Sárga: ≥ 90%, < 95%  
Piros: < 90% 

97,83% 

Forrás: A 2021-es éves munkaprogram végrehajtása. 



 12 

 

Emberi erőforrások, pénzügyek és általános szolgáltatások  

14 Az Emberi Erőforrások, Pénzügyi és Általános Szolgáltatások Igazgatósága  
(SG1-DHR) felelősségi körébe tartoznak az emberi erőforrások, a pénzügyek, az orvosi 
szolgálat, a biztonság, a rendezvényszervezés és a protokoll, valamint a Számvevőszék 
más általános szolgáltatásai. Ez az igazgatóság kezelte a Számvevőszék 2021-es 
költségvetésének csaknem 90,2%-át (lásd: 1. táblázat), amelyet főként a 
számvevőszéki tagok és alkalmazottak fizetésére fordítottak (lásd: 3. táblázat). 

3. táblázat. Az Emberi Erőforrások, Pénzügyi és Általános Szolgáltatások 
Igazgatósága 2021-es költségvetési előirányzatai és kifizetései  

Költségvetési sorok Előirányzatok Kifizetések Teljesítési 
arány  

Illetmények és juttatások 114 511 182 112 601 021 98,3% 

Egyéb alkalmazottak és külső 
szolgáltatások 6 998 000 6 312 412 90,2% 

Kiküldetések 1 529 000 265 851 17,4% 

Egészségügyi és szociális szolgálat 172 000 92 022 53,5% 

Más személyzeti költségek 1 698 000 1 550 364 91,3% 

Szakmai képzés 650 000 406 083 62,5% 

Járművek/közlekedés 366 000 314 925 86,0% 

Reprezentációs költségek 213 000 24 419 11,5% 

Találkozók, rendezvények és 
konferenciák 262 000 117 442 44,8% 

Egyéb igazgatási kiadások 181 500 52 557 29,0% 

ÖSSZESEN 126 580 682 121 737 095 96,2% 

Megjegyzés: A kerekítések miatt előfordulhat, hogy a teljes összeg nem egyezik az egyedi adatok 
összegével. 
Forrás: Emberi Erőforrások, Pénzügyi és Általános Szolgáltatások Igazgatósága. 

15 A HR igazgatóság továbbra is tartós válaszintézkedésekkel reagált a  
Covid19-világjárványra, mindenekelőtt a munkatársak védelmét tartva szem előtt. 
Lépéseket tett azonban annak érdekében is, hogy előmozdítsa azokat a prioritásokat is, 
amelyeket az emberekre, munkahelyekre és szolgáltatásokra vonatkozó 2021–2025-ös 
főtitkársági stratégiai fejlesztési terv megfogalmazott. 

16 A Főtitkárság első számú prioritásának (lásd: 12. bekezdés) teljesítésére két belső 
versenyvizsgát írtak ki, és tartaléklistákat állítottak össze azon állások betöltésére az 
ellenőrzés és a fordítás terén, amelyeket jelenleg ideiglenes alkalmazottak töltenek be. 
Az igazgatóság nemzeti szakértők számára is írt ki pályázatot, majd miután 2020-ban 
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ideiglenes alkalmazottak felvételére hirdetett meg pályázatot, megkezdte adatelemzők 
és programozó matematikusok felvételét. Az év során egy igazgató és nyolc ügyvezető 
kiválasztási eljárásai zárultak le. Miután a Számvevőszék elfogadta a felülvizsgált 
személyzeti rotációs politikáját, az évre vonatkozó kötelező és önkéntes mobilitási 
eljárások is véglegesítésre kerültek. A 4. táblázat a Számvevőszék 2021. évi munkaerő-
felvételi tevékenységét foglalja össze. 

4. táblázat. Számvevőszéki tagok és felvett alkalmazottak 

 2019 2020 2021 
Tagok 2 3 1 
Tisztviselők 17 18 16 
Ideiglenes alkalmazottak 33 21 21 
Szerződéses alkalmazottak 21 20 30 
Nemzeti szakértők 6 3 13 
Gyakornokok 55 44 56 
ÖSSZESEN 134 109 137 

Forrás: Emberi Erőforrások, Pénzügyi és Általános Szolgáltatások Igazgatósága. 

17 Bár a 2021-es év különösen nehéz évnek bizonyult a számvevők toborzása 
szempontjából, mégis nőtt a felvett alkalmazottak száma, elsősorban az „ideiglenes” 
kategóriában. Luxembourg magas megélhetési költségei, illetve az igényeinknek 
megfelelő profilok hiánya miatt egyre nehezebb tehetségeket vonzani. 

18 Az év során az igazgatóság korszerűsítette a kompetencia- és 
teljesítményértékelési rendszert és elindította Karriertanácsadási Szolgálatát; a bizalmi 
kapcsolattartók hálózatának 2020-ban kiválasztott három új tagja megkezdte teljes 
körű működését. 

19 Ami a képzést illeti, a tanfolyamok, műhelyfoglalkozások és bemutatók mellett 
2021-ben több olyan projekt is elindult, amelyek során a munkatársak magas 
színvonalú képzésben részesültek olyan fontos területeken, mint például: 

o képzési program készítése vezetők számára; 

o a képzés hatásának mérése; 

o kompetencia keretrendszer kialakítása; 

o képzési program biztosítása feladatfelelősöknek; 

o a „Share and Connect” sorozat beindítása az egész életen át tartó tanulás 
előmozdítása érdekében a tudásmegosztás útján; 
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o az „Én Luxemburgom: ideje jobban megismerni ” sorozat beindítása a fogadó 
országgal való kapcsolataink erősítése és az integráció elősegítése érdekében; 

o első alkalommal a Számvevőszék „Világos Nyelv” Napjainak (Clear Language Days) 
megrendezése. 

20 Az igazgatóság együttműködést kezdeményezett az Eurostattal, megerősítette 
együttműködését az OLAF-fal, és otthont adott az uniós Európai Kiberbiztonsági 
Hónapnak. Amint már 2020-ban is, az éves Képzés Napját 2021-ben is virtuális képzési 
hét váltotta ki, sok érdekes előadással, amelyek közül kitűnt az „Auditvásár” (Audit 
Fair), valamint nem uniós legfőbb ellenőrző intézmények aktív részvételével. 

21 Az alkalmazottak jóllétét (ez a Főtitkárság második prioritása; lásd: 12. bekezdés) 
előmozdító fontos eredmény volt egy külön sokféleségi és befogadási (D&I) tisztviselő 
kinevezése az év elején, valamint a sokszínűségre és befogadásra vonatkozó 
szakpolitikai és cselekvési terv elfogadása, majd egész évben ilyen tevékenységek 
végrehajtása. Felvételre került egy új szemorvos és egy, a betegszabadságok 
igazolásáért felelős új orvos, valamint kibővült a munkatársaknak nyújtott pszichológiai 
támogatás. 

22 Fontos tevékenységek voltak még: 

o a „RESPECT” kampány; 

o személyre szabott „búcsúzási” rendszer bevezetése a nyugdíjba vonuló 
munkatársak számára; 

o az új HR-oldalak folyamatos előkészítése a Számvevőszék nyilvános honlapján 

o az alkalmazottak elkötelezettségét értékelő felmérés, amelynek segítségével új 
üzleti teljesítménymutatókat lehet kiszámítani egy alkalmazotti elkötelezettségi 
indexhez. 

23 A Biztonsági Szolgálat továbbra is kulcsszerepet játszott a tanácsadásban és a 
döntéshozatal segítésében, mind az ún. Covid-technikai cella, mind a Válságkezelő 
Bizottság keretében. Ugyanakkor megtette a szükséges lépéseket, hogy fenntartsa 
munkatársai képzettségének szintjét, és nagyon tevékenyen kivette részét a 
beléptetőrendszer felújítási projekt elindításában. 

24 Végül a rendezvényszervezési, látogatási és protokollosztály továbbra is 
szervezési támogatást nyújtott az online eseményekhez, valamint a Számvevőszéken 
tett hivatalos látogatások protokolljához. Amíg az egészségügyi helyzet javulása 



 15 

 

lehetővé nem tette a helyszíni látogatásokat, addig a csoportos látogatások szervezése 
online történt. Módosították az étkeztetés rendjét, és minden szükséges intézkedést 
megtettek a nemzeti Covid-19 jogszabályoknak való megfelelés érdekében. Az osztály 
emellett kivette részét az arcmaszkok és a gyorstesztek általános számvevőszéki 
kiosztásából. 

25 A pénzügyek és általános szolgáltatások területén a Főtitkárság másik prioritása 
(lásd: 12. bekezdés) a fizetések minősége és időszerűsége volt, valamint az e-számlázás 
általános bevezetése, amely egész évben sikeresen folytatódott. A külső ellenőrök 
kedvező véleményt adtak a Számvevőszék 2020. évi pénzügyi kimutatásairól. 

Informatika, munkakörnyezet és innováció  

26 Az Informatika, Munkakörnyezet és Innováció Igazgatósága (SG2-DIWI) felel a 
Számvevőszék digitális és fizikai munkakörnyezetéért (informatikai berendezések, 
szolgáltatások és eszközök, illetve épületek, műszaki berendezések, irodák és 
logisztika), valamint a Számvevőszék könyvtáráért. Az SG2-DIWI a Számvevőszék 
költségvetésének 8,3%-a felett rendelkezik (lásd: 1. táblázat). Az 5. táblázat részletezi 
a 2021-es költségvetési előirányzatok és kifizetések felhasználását. 

5. táblázat. Az Informatika, Munkakörnyezet és Innováció Igazgatósága 
2021-es költségvetési előirányzatai és kifizetései (euró) 

Költségvetési sorok Előirányzatok Kifizetések Teljesítési 
arány  

Információtechnológia  9 555 000 4 594 165 48,1% 

Könyvtár és irattár 490 000 411 934 84,1% 

Épületek és létesítmények 4 706 000 2 572 946 54,7% 

ÖSSZESEN 14 751 000 7 579 044 51,4% 

Megjegyzés: A kerekítések miatt előfordulhat, hogy a teljes összeg nem egyezik az egyedi adatok 
összegével. 
Forrás: Emberi Erőforrások, Pénzügyi és Általános Szolgáltatások Igazgatósága. 

27 Az SG2 DIWI 2021-es munkája ismét alapvető volt a számvevőszéki 
tevékenységek folytonosságának fenntartásában, valamint – a Főtitkárság 
prioritásaival összhangban (lásd: 12. bekezdés) – az alkalmazkodó informatikai 
szolgáltatások és a rugalmas létesítmények biztosításában. Ebben az időszakban is 
elkészült a Számvevőszék valamennyi szokásos terméke és megvalósultak folyamatai: 
ellenőrzési jelentések, konferenciák, képzések, kapcsolatfelvétel az érintettekkel, 
párbeszéd az ellenőrzöttekkel, dokumentumok fordítása. 
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28 Az információs és kommunikációs technológia terén 2021-ben több fontos 
eseményre is sor került: 

o jelentős frissítések és átállások történtek az informatikai infrastruktúrában: a 
Számvevőszék teljes adattárolási rendszerének korszerűsítése, a Katasztrófa utáni 
helyreállítás Központjának átállítása a betzdorfi European Business Reliance 
Centre (EBRC) által biztosított létesítményekre; 

o felállításra került egy informatikai irányító bizottság; 

o folyamatos adatelemzési munka folyt az ellenőrzési feladatok támogatására 
(ECAlab); 

o a Digitalizációval Foglalkozó Irányító Bizottságban való aktív részvétel hozzájárult 
a technológia és adatok ellenőrzési célú felhasználására irányuló fejlesztési terv 
különböző változataihoz; 

o sikeresen működött a „Technológia és innováció az ellenőrzésért” hálózat; 

o robotikai folyamatautomatizálási szolgáltatások indultak be. 

29 Más események 2021-ben kezdődtek és 2022-ben fognak folytatódni: 

o új számvevőszéki honlap indítása; 

o az érdekelt felekkel való kapcsolattartás kezelési rendszerének új rendszerre 
cserélése, egy audiovizuális stúdió felállítása; 

o a fordításkezelő rendszerek felújítása; 

o dokumentumnavigátor kifejlesztése; 

o jogi portál kifejlesztése. 

30 Összességében az igazgatóság 19 804 bejelentett informatikai problémát oldott 
meg, 179 rendszerfrissítést hajtott végre, 99,88%-ban biztosította a kritikus rendszerek 
rendelkezésre állását, és garantálta, hogy a hibrid munkához (távmunka és helyszíni 
munka) teljesen stabil technológia álljon rendelkezésre. 

31 Az igazgatóság kiemelt figyelmet fordított a kiberbiztonsági kockázatok 
kezelésére is: folyamatosan figyelemmel kíséri az Unió hálózatbiztonsági 
vészhelyzeteket elhárító csoportja által bejelentett számos fenyegetést és elvégzi a 
rendszerek szükséges kiigazítását. A legjelentősebb biztonsági sebezhetőségek a 
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távelérési szolgáltatást és a Microsoft levelezőszolgáltatását támogató virtuális 
magánhálózatra (VPN) voltak hatással. A 2021-es év világszerte a „Log4J” néven ismert 
kritikus sebezhetőséggel zárult. Szerencsére ezek a biztonsági rések a Számvevőszéket 
nem érintették. 

32 Az épületek és létesítmények tekintetében az időszak főbb eredményei a 
következők voltak: 

o a K2 épület felújítása, amelynek két szintje már átadásra került, míg egy emelet 
2022 első negyedévében készül el; 

o teakonyhák kialakítása a K3 épület minden szintjén; 

o a K3 garázsbejáratának biztonsági felülvizsgálata; 

o új beléptető rendszer telepítése (folyamatban); 

o a K1 homlokzati problémáinak megoldását célzó munkálatok befejezése az 
üvegtábla-incidenst követően. 

33 Megindult a K1 épület jövőjéről szóló tanulmány elkészítése is. Ez az új 
kezdeményezés a Számvevőszék jövőbeli épületstratégiáját igyekszik meghatározni. 
Interjúkra és munkaértekezletekre került sor a számvevőszéki tagokkal és 
alkalmazottakkal: a különféle forgatókönyvek Számvevőszéken belüli megismertetése 
2022 első negyedévében történik. A 2020–2022-es időszakra szóló EMAS cselekvési 
tervet 2021 januárjában terjesztették az igazgatási bizottság elé, és az jelenleg 
végrehajtás alatt áll. 

34 Mindezen tevékenységekre a jelenlegi épületeink rendszeres karbantartása, 1802 
jelzett probléma megoldása, valamint a kiváló szolgáltatási színvonal biztosítása 
mellett került sor, noha számos olyan feladatot is el kellett végezni, amely szükséges 
volt az egészséges munkakörnyezet fenntartásához – és mindezt a világjárvány 
körülményei között. 

35 Végül: a Számvevőszék könyvtára e nehéz időszakban sem állította le 
szolgáltatásait. A Számvevőszék digitalizálásának keretében „Kérdezze meg a 
könyvtárat” néven új szolgáltatás indult, a nagyra értékelt BibliotECA Discovery és az 
ellenőrzési célú adatszolgáltatási kiegészítéseként. 
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Nyelvi szolgáltatások és kiadványszerkesztés 

36 A Nyelvi és Kiadványszerkesztési Igazgatóság (SG3-LED) felelős a Számvevőszék 
összes termékének az Unió 24 hivatalos nyelvére történő lefordításáért és 
közzétételéért. Az Igazgatóság a Számvevőszék költségvetésének 1%-a felett 
rendelkezik (lásd: 1. táblázat). Az 6. táblázat részletezi a 2021-es költségvetési 
előirányzatok és kifizetések felhasználását. 

6. táblázat. A Nyelvi és Kiadványszerkesztési Igazgatóság 2021-es 
költségvetési előirányzatai és kifizetései (euró) 

Költségvetési sorok Előirányzatok Kifizetések Teljesítési 
arány  

Kiszervezés és intézményközi együttműködés 837 000 548 240 65,5% 

Tolmácsolás  125 000 5 408 4,3% 

Kiadványok 250 000 170 015 68,0% 

ÖSSZESEN 1 212 000 723 663 59,7% 

Megjegyzés: A kerekítések miatt előfordulhat, hogy a teljes összeg nem egyezik az egyedi adatok 
összegével. 
Forrás: Emberi Erőforrások, Pénzügyi és Általános Szolgáltatások Igazgatósága. 

37 2021 folyamán az igazgatóság továbbra is a Főtitkárság prioritásainak szentelte 
tevékenységét(lásd: 12. bekezdés). A világjárvány ellenére alaptevékenysége a 2019-es 
és 2020-as ütemben, fennakadás nélkül folytatódott. 2021-ben 227 003 oldal 
lefordítására és lektorálására került sor (ez 3,16%-kal, vagyis 7 411 oldallal kevesebb, 
mint 2020-ban): ez 2753 fordítási kérelemnek felel meg. Ezen felül a FastTrad 
szolgáltatás, amely 24 órás átfutási idővel rövid angol és francia nyelvű szövegeket 
fordít és szerkeszt, 1284 oldalt teljesített: ebből 607 oldal volt fordítás, 677 pedig 
lektorálás. A fordítások 97,83%-a készült el a kért határidőre, ami jóval meghaladta a 
95%-os teljesítménymutatót. 

38 A Nyelvi és Kiadványszerkesztési Igazgatóság folytatta a fordításon, illetve 
lektoráláson kívüli tevékenységeinek diverzifikálását a számvevőknek nyújtott nyelvi 
segítség, videók feliratozása és a kommunikáció terén folytatott együttműködés 
formájában. Az angol, német, francia, olasz és holland nyelvi csoportok 
sajtóközleményeket szövegeztek és fordítottak, az üzenetek célközönséghez 
alkalmazásával és a kulturális különbségek figyelembevételével javítva azok minőségét. 
Elsősorban az angol nyelvi szolgálat nyújtott segítséget az év során a Számvevőszék 
termékeinek zöménél. Az éves jelentés esetében a legtöbb egyeztető és előzetes 
egyeztető találkozón is részt vett, hogy nyelvi tanácsokat adjon a szövegek módosítása 
esetén. A fordítók 16 alkalommal teljesítettek nyelvi segítségnyújtást az év során. Ez a 
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tevékenység a tavalyi szinten maradt (2020-ban összesen 14 alkalom), főként mert a 
járványhelyzet korlátozta a helyszíni ellenőrzési kiküldetések számát. Videófeliratozási 
szolgáltatást az év során hat alkalommal teljesített az angol és a francia egység. 

39 Folytatódott az igazgatóság alaprendszerét kiváltó TraMS projekt. A TraMS 
lehetőséget biztosít a belső fordítási folyamatok egyszerűsítésére és automatizálására, 
egyben integrált nyelvi eszközöket bocsát a fordítók rendelkezésére. Elindult a TraMS 
bevezetésének projektje (1. szakasz): külső tanácsadókkal és az Informatika, 
Munkakörnyezet és Innováció Igazgatóságával együttműködve műhelyfoglalkozások 
keretében kezdték meg az új rendszerben zajló folyamatok meghatározását és 
feltérképezését. A TraMS bevezetésére zömmel 2022–2023-ban kerül sor. 

40 Az év során az üzleti folyamatok felülvizsgálata is megtörtént, az optimalizálás és 
a lehetséges szinergiák felkutatása érdekében. Ilyen folyamatok például a következők: 

o a GroupShare rendszert használó összes nyelvi csoport által készített kétnyelvű 
fordítási tartalom ellenőrzése. Az egyik következtetés az volt, hogy a TraMS-re 
való átállás során a munkafolyamatot és a fordítóeszközöknek az angol nyelvi 
szolgálatnál szokásos alkalmazásának módját össze kell hangolni a LED általános 
gyakorlatával; 

o a közzététel legkorábbi időpontjának kiszámítására vonatkozó új szabályozást 
jelentős sikerrel tesztelték a jelentések esetében. A szabályozásnak köszönhetően 
jobban lehet kezelni az összes érdekelt fél feladatainak elvégzéséhez szükséges 
időt, és minden érintett egyértelmű szabályokhoz tarthatja magát; 

o egy munkacsoport igyekezett elemezni a dokumentumkezelő csoport és a 
technikai csoport feladatait a működés további összehangolása és a szinergiák 
feltárása érdekében. 

41 A 2010-ben és 2015-ben módosított, 1958. április 15-i 1. sz. rendeletben 
meghatározott eltérések 2021. december 31-én megszűntek, vagyis az ír nyelv 2022. 
január 1-jével az uniós intézmények teljes jogú hivatalos nyelvévé vált. 2021-ben az 
igazgatóság három ír fordítót vett fel, hogy új nyelvi csoportot hozhasson létre. 
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Adatvédelem  

42 2021-ben az adatvédelmi tisztviselő (DPO) közvetlenül a főtitkár irányítása alá 
került, és új tisztviselőt neveztek ki. Az adatvédelmi tisztviselő szakmai segítséget nyújt 
az adatvédelmi jogszabályok és gyakorlatok terén, és felügyeli azok alkalmazását.  
Az osztály semmilyen kiadást nem kezel. 

43 2020-hoz képest megkétszereződött az adatvédelmi szabályokkal kapcsolatos 
tanácskérések száma, tanfolyamokat szerveztek és speciális útmutatást nyújtottak. 
2021-ben napirenden volt a belső szabályzatok és eljárások frissítésével kapcsolatos 
vélemények és együttműködések előkészítése is. Az adatvédelmi szabályokat 
átláthatóbbá tették abból a szempontból is, hogy az ellenőrök ismertessék azokat az 
ellenőrzött felekkel, különösen a Számvevőszéknek az ellenőrzési feladatai ellátása 
céljából gyakorolt információ-hozzáférési jogára. 

Információbiztonság  

44 Az adatvédelmi tisztviselőhöz hasonlóan a belső biztonsági tisztviselő (ISO) is 
közvetlenül a főtitkár irányítása alatt működött. A belső biztonsági tisztviselő szorosan 
együttműködik az Informatika, Munkakörnyezet és Innováció Igazgatóságával, 
kiadásokat nem kezel. 

45 2021-ben a belső biztonsági tisztviselő bemutatta a következő évekre vonatkozó 
új stratégiáját, a 2021 és 2025 közötti időszak prioritásaira és kihívásaira helyezve a 
hangsúlyt. A fő prioritás az marad, hogy az információbiztonság területén 
figyelemfelkeltő és képzési tevékenységeket folytassanak az alkalmazottak számára. 

46 Az év különösen megterhelőnek bizonyult az ismétlődő kibertámadások és 
adatszivárgások, valamint számos olyan fenyegetés okán, amelyek miatt azonnal 
intézkedni kellett a kritikus szoftverhibák kijavításához (lásd: 31. bekezdés).  
A Számvevőszék erősebb védelmet biztosító alkalmazásokat telepített, biztonsági 
szabályokat fogadott el a minősített uniós információk védelmére, és iránymutatást 
készített a számvevőszéki információk minősítésére vonatkozóan. Ezenkívül – a 
munkatársak kibertudatosságának felmérésére – először került sor két szimulált 
adathalász kampányra, valamint a Számvevőszék használatba vette a Bizottság által 
biztosított elektronikus aláírási szolgáltatást. 

  



 21 

 

Közbeszerzés a Főtitkárságon belül 
47 2021-ben a Számvevőszék a költségvetési rendelet I. melléklete 
11.1. bekezdésének b) pontja szerinti tárgyalásos eljárást alkalmazta egy 60 000 eurót 
meghaladó értékű szerződés megkötéséhez. A szerződés célja a Számvevőszéknek a 
Financial Times c. lapra szóló vállalati előfizetésének megújítása volt 2021-re és  
2022-re. A szerződés összértéke 168 615 euró volt (2021-re 82 650, 2022-re 
85 965 euró ). 

48 Mivel a Financial Times (FT) a legelismertebb angol nyelvű üzleti napilap, és 
átfogó tájékoztatást nyújt az Unió szakpolitikáiról is, ezért olyan egyedülálló lapról van 
szó, amelynek nincs ésszerű megfelelője vagy helyettesítője. A jelenlegi licenc lehetővé 
teszi, hogy a Számvevőszék minden alkalmazottja hozzáférjen az FT digitális 
tartalmához, a Számvevőszéken belül és kívül egyaránt. A licenc ára a tényleges 
törzsolvasók számától függ. Eddig 558 számvevőszéki-felhasználó hozott létre saját  
FT-fiókot, ebből 218 volt a tényleges törzsolvasók száma az előfizetési ajánlat 
megtételének napján. 

49 A 2021-ben tárgyalásos eljárást követően megkötött szerződések éves  
listája – beleértve a 15 000 és 60 000 euró közötti értékű szerződéseket is – 2022. 
június 30-ig elérhető lesz a Számvevőszék honlapján. 

50 Valamennyi 15 000 euró fölötti értékű tárgyalásos eljárásra a Számvevőszék 
szigorú, a jogszerűségre, a szabályszerűségre és a gondos pénzgazdálkodásra kiterjedő 
belsőkontroll-eljárásai vonatkoztak. 
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A Főtitkár által működtetett 
belsőkontroll-rendszerek eredményei  

Belsőkontroll-rendszerek  

51 A Főtitkár működésének jogi kerete a következőket foglalja magában: 

o a költségvetési rendelet; 

o a személyzeti szabályzat; 

o a Számvevőszék belsőkontroll-keretrendszere; 

o a Számvevőszék eljárási szabályzata; 

o a költségvetés végrehajtására vonatkozó belső szabályok; 

o a közvetve megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő feladat- és felelősségi 
köréről szóló szabályzat; 

o a Számvevőszék emberi, anyagi és pénzügyi erőforrásainak felhasználására 
vonatkozó valamennyi határozat. 

52 A Számvevőszék belsőkontroll-keretrendszere kiegészíti ezt a jogi keretet azzal a 
céllal, hogy összhangba hozza azt a Treadway-bizottság támogató szervezeteinek 
bizottsága által létrehozott integrált belsőkontroll-rendszerrel (COSO-keretrendszer).  
A belső kontrollrendszer úgy van kialakítva, hogy ésszerű bizonyosságot nyújtson 
valamennyi pénzügyi tranzakció jogszerűségére, szabályszerűségére és az azokhoz 
kapcsolódó gondos pénzgazdálkodásra nézve, illetve elősegítse az egyes igazgatóságok 
operatív célkitűzéseinek elérését. 

53 A belsőkontroll-rendszerek 2021-ben nem változtak jelentősen, és az 
adminisztráció szervezeti felépítése stabil maradt. Ez (a SG2-DIWI esetében a  
COBIT 5-kereten alapuló) eljárásokból, vezetői felügyeletből, megelőző és feltáró 
kontrollokból, valamint a Főtitkárság valamennyi fő üzleti folyamatára kiterjedő, 
információs rendszerekbe ágyazott automatizált ellenőrzésekből áll. 

54 A pénzügyi üzleti folyamatokat az SAP rendszerrel irányítják, ami lehetővé teszi a 
feladatok megfelelő elkülönítését az engedélyezésre jogosult tisztviselő 
kezdeményezése, ellenőrzése és validálása között. A rendszer a költségvetési 
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gazdálkodásra, az alapok fenntartásaira, a kötelezettségvállalásokra, a 
megrendelésekre, valamint a szerződések és a számlák ellenőrzésére terjed ki, és 
biztosítja, hogy mindezek a költségvetési rendelettel és a Számvevőszék belső 
szabályaival és eljárásaival összhangban történjenek. Emellett a pénzügyi adatok 
feldolgozása során előforduló hibák megelőzése érdekében automatizált 
ellenőrzéseket is biztosít. A folyamatokat kezdeményező és az ellenőrzéseket végző 
alkalmazottak továbbá ellenőrzőlistákat követnek, amelyekkel felmérhető, hogy a 
költségvetési kötelezettségvállalások és a kifizetési utalványok megfelelnek-e a 
költségvetési rendeletnek. 

55 Mindhárom igazgatóság ellenőrzési programot dolgozott ki, amellyel értékelhető 
a költségvetési rendeletnek és a Számvevőszék határozatainak való megfelelés, és 
közvetve megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselői minőségükben megküldték 
megbízhatósági nyilatkozataikat a főtitkárnak. Nyilatkozataikat kiegészítik a 2021-ben 
kiadásokat engedélyező más számvevőszéki igazgatóságok, osztályok és 
kabinetvezetők megbízhatósági nyilatkozatai (lásd: 07. bekezdés). 

56 Az Emberi Erőforrások, Pénzügyek és Általános Szolgáltatások Igazgatósága által 
végzett ellenőrzések a 2021-re vonatkozó kockázatelemzésen, a 2020-ra vonatkozóan 
elvégzett ellenőrzések eredményein, a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető 
Hivatallal (PMO) folytatott információcserén, a belső és külső ellenőrök ajánlásain, 
valamint a 2020-ban történt eseményekből származó egyéb információkon alapultak. 
A rendszer előzetes és utólagos ellenőrzéseket foglal magában, amelyek elsősorban a 
pénzügyi szempontokra, de egyéb nem pénzügyi kockázatokra is összpontosítanak.  
A 7. táblázat összefoglalót ad az elvégzett ellenőrzésekről. A Bizottság Személyi 
Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatala felel a Számvevőszék bérszámfejtésének és 
alkalmazottai pénzügyi jogosultságainak ellenőrzéséért. 
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7. táblázat. Az Emberi Erőforrások, Pénzügyi és Általános Szolgáltatások 
Igazgatósága által végzett ellenőrzések 

Szám Ellenőrzés Típus 

1 Pénzügyi jogosultságok  Előzetes/Utólagos 1) 

2 
A számvevőszéki munkatársak és tagok PMO által kezelt 
javadalmazása Utólagos 1) 

3 
Az igazgatóság által kezelt költségvetési sorokon (kivétel: a 
kiküldetési és a reprezentációs költségek) végrehajtott 
kifizetések jogszerűsége és szabályszerűsége 

Utólagos 

4 
A PMO által a Számvevőszék kiküldetési útmutatója és a 
vonatkozó végrehajtási határozat alapján rendezett 
kiküldetési költségek 

Előzetes 2)/Utólagos 

5 A számvevőszéki tagok reprezentációs és 
üzemanyagköltségei Előzetes  

6 
A képviselők kiküldetési és reprezentációs költségeinek 
keresztellenőrzései, a hivatalos járművek üzemanyag-
fogyasztásának nyomon követése 

Utólagos 

7 A számvevőszék munkatársainak tartózkodási helye Utólagos 

8 
Az alkalmazottak személyi aktájában szereplő 
dokumentumok pontossága és teljessége 

Utólagos 

9 Az alkalmazottak hiányzásai és munkaideje  Utólagos 

10 Pince Utólagos 

11 Házipénztár Utólagos 

Megjegyzés: 1) a PMO által végzett ellenőrzések; 2) csak az Emberi Erőforrások, Pénzügyi és Általános 
Szolgáltatások Igazgatósága által jóváhagyott kiküldetésekre nézve. 

Forrás: Emberi Erőforrások, Pénzügyi és Általános Szolgáltatások Igazgatósága. 

57 Az Emberi Erőforrások, Pénzügyi és Általános Szolgáltatások Igazgatósága által 
végzett ellenőrzések a kockázat-nyilvántartás 2022. évi felülvizsgálatának 
eredményein, a folyamatérettség 2021. évi vizsgálatán és a belső ellenőrzési ajánlások 
nyomon követésén alapult, de figyelembe vette a külső ellenőr által az éves 
informatikai felülvizsgálat részeként végzett ellenőrzéseket is. A „Könyvtár és Irattár” 
költségvetési sor kivételével az igazgatóság valamennyi pénzügyi tranzakcióját előzetes 
ellenőrzésnek vetik alá a költségvetési rendeletnek való meg nem felelés, valamint az 
esetleges adminisztratív hibák és tévedések (pl. helytelen hivatkozások, hibás dátumok 
a szövegmezőkben és hiányzó nem kritikus csatolmányok) megállapítása érdekében. 
A folyamatirányításba ágyazott ellenőrzéseket utólagos ellenőrzések egészítik ki. 
Utóbbiaknak részét képezi a kis értékű szerződések beszerzésének, valamint a 
következőknek a rendszeres ellenőrzése: 

1) az informatikai műveletekre vonatkozó új szerződés alaki követelményeinek való 
megfelelés és a meglévő fő teljesítménymutatók betartása; 
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2) a K2 projekt pénzügyi irányításának szabályszerűsége; 

3) külső informatikai biztonsági javítócsomagok rendszeres alkalmazása; 

4) az adminisztrátorok laptopokra vonatkozó jogosultságainak ellenőrzése; 

5) a szoftverfigyelő eszköz hatékonysága; 

6) a teljesítési határidők betartása; 

7) adatvédelmi nyilatkozatok megléte a Számvevőszék személyesadat-kezelési 
eszközeiben; 

8) a számlakifizetésekhez szükséges dokumentáció teljessége; 

9) a rendszerfrissítési folyamatnak való megfelelés. 

58 A Nyelvi és Kiadványszerkesztési Igazgatóság által végzett ellenőrzések a 2021. évi 
kockázatok elemzésén és a 2020-ra vonatkozóan elvégzett ellenőrzések eredményein 
alapultak. Az ellenőrzések pénzügyi szempontokra, a nyújtott nyelvi szolgáltatások 
minőségére, valamint az igazgatóság informatikai és szervezési szempontjaira 
összpontosítottak. Az utólagos ellenőrzések a következőket foglalták magukban: 

o az igazgatóság által kezelt költségvetési sorokon végrehajtott kifizetések 
jogszerűsége és szabályszerűsége; 

o a számítógépes fordítástámogatási (CAT) eszközök eredményessége és minősége; 

o az elkészített fordítások minősége; az ellenőrzés felhasználja a felhasználók 
észrevételeit elemző felhasználói visszajelzési rendszert is. 

A kockázatkezelés áttekintése  

59 2016 óta, a Számvevőszék kockázatkezelési keretrendszerének elfogadását 
követően a Számvevőszék valamennyi ellenőrzési kamarájának és igazgatóságának el 
kell végeznie tevékenységeinek kockázatelemzését. Ez az elemzés tartalmazza a 
kockázat bekövetkezése esetén gyakorolt hatás leírását, a bevezetett belső 
ellenőrzéseket, valamint a kockázat előfordulási valószínűségének és potenciális 
hatásának csökkentésére irányuló intézkedéseket. Az ellenőrzések alapján 
kockázatkezelési cselekvési tervek készülnek, amelyeket mind az előzetes, mind az 
utólagos ellenőrzések kidolgozása és végrehajtása során figyelembe vesznek.  
Az ellenőrzések eredményei képezik a megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő 
által az éves tevékenységi jelentésben kiadott éves nyilatkozat, valamint a következő 
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évi kockázatértékelések alapját. A belsőkontroll-rendszerek kialakítása során 
megfelelően figyelembe veszik az ellenőrzések költséghatékonyságát is. 

60 A 2021. évi kockázatértékelési ciklusra nézve azonosított főbb kockázatok a 
következők voltak: 

o a Covid19-világjárvány hatása a Számvevőszék erőforrásaira és 
munkakörülményeire, beleértve a hibrid munkarend új realitásához való 
alkalmazkodást, valamint a személyzet egészségét és biztonságát; 

o a költségvetési rendeletnek való meg nem felelés a kifizetések jogszerűsége és 
szabályszerűsége, valamint a tevékenységek gazdaságossága, hatékonysága és 
eredményessége tekintetében. A kockázatnak része az elektronikus számlák 
fokozott használatával kapcsolatos csalás kockázata is; 

o a kiszervezett tevékenységektől való függés és azok minősége (beleértve a 
Bizottság által végzett tevékenységeket is); 

o adatszivárgások vagy az adatvédelmi szabályoknak való meg nem felelés esetei, 
beleértve a kibertámadások által okozott eseteket is. E kockázat esetében 
figyelembe veszik a biztonsági és adatvédelmi korlátokkal kapcsolatos összetett 
jogi és beszámolási keret adminisztratív terheit is; 

o személyzeti kérdések, például a munkaerő-felvételi igények kielégítésének 
problémája, a munka és a magánélet közötti egyensúly biztosítása az 
alkalmazottak számára, a munkatársak vonzása és megtartása, valamint a 
munkaerő elöregedése. 

61 A Számvevőszék munkája a nyilvánosság szeme előtt zajlik. Ellenőrzéseit nyílt és 
átlátható módon végzi, az eredményeket folyamatosan megosztja a nyilvánossággal. 
A Számvevőszék és belső szabályzata az elmúlt hónapokban több médiacikk tárgyát 
képezte. Célunk, hogy minden lezáratlan kérdést tisztázzunk a mentesítésért felelős 
hatósággal. 

A belsőkontroll-rendszerek hatékonysága és eredményessége 

62 2022 januárjában valamennyi igazgatóság megvizsgálta az előzetes és utólagos 
ellenőrzéseinek eredményeit. Az ellenőrzések nem tártak fel jelentős hiányosságokat  
a belsőkontroll-rendszerekben. Az igazgatók áttekintették továbbá az összes függőben 
lévő belső ellenőrzési ajánlás állapotát annak biztosításához, hogy azokat az előírt 
határidőkön belül végrehajtsák. A megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő a 
költségvetési rendelet 74. cikkének (9) bekezdésével összhangban nyilatkozatának 
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aláírása előtt megvizsgálta a három igazgató által összeállított, a belső kontrollokról 
szóló jelentésekben szereplő információkat. 

Emberi Erőforrások, Pénzügyi és Általános Szolgáltatások Igazgatósága 

63 Az Emberi Erőforrások, Pénzügyi és Általános Szolgáltatások Igazgatósága által 
végzett előzetes ellenőrzések (a 7. táblázat 4. és 5. eleme) a 2021-es pénzügyi évre 
vonatkozóan nem tártak fel jelentősebb problémákat az igazgatóság által 
engedélyezett kiküldetési költségek, a tagok reprezentációs költségei és a hivatali 
járművek üzemanyag-fogyasztása tekintetében. 2022 elején a Számvevőszék 
felülvizsgálta a vonatkozó szabályok megfelelőségét. 

64 Az igazgatóság hatáskörébe tartozó költségvetési sorokról teljesített kifizetések 
jogszerűségének és szabályszerűségének utólagos ellenőrzése egy 126 kifizetésből álló 
véletlenszerű mintára terjedt ki, vagyis az összes ellenőrzött kifizetés mintegy 19%-ára 
(a 7. táblázat 3. eleme). Az ellenőrzések három kifizetés esetében tártak fel formai 
meg nem felelést, de ezek nem jártak pénzügyi hatással: két kifizetést részben 2020-ra 
kellett volna elszámolni, egy pedig egy olyan költségvetési kötelezettségvállalásra 
történt, amelyet nem előzött meg jogi kötelezettségvállalás. Ezeket az eseteket a 
Számvevőszék rögzítette a kivételek nyilvántartásában, a munkatársakat pedig 
emlékeztették az alkalmazandó szabályokra. Összességében a kifizetések jogszerűek és 
szabályszerűek voltak, és a szükséges dokumentáció rendelkezésre állt. Az SAP-
rendszer és annak automatikus ellenőrzései, valamint az a tény, hogy a munkatársak 
nagyon jól ismerik az eszközt (2008 óta használják), lehetővé tette, hogy a tevékenység 
a szokásos eljárásoknak megfelelően folytatódjon. A kiterjesztett távmunka-környezet 
továbbra sem befolyásolta az irányítási folyamatokat. 

65 A kiküldetések 2021-ben gyakoribbá váltak, de számuk még mindig elmaradt a 
világjárvány előtti szinttől. A belső ellenőr olyan hibákat tárt fel a kiküldetési 
költségekben, amelyeknek sem az előzetes, sem az utólagos ellenőrzések nem jutottak 
nyomára. A kiküldetési költségek utólagos ellenőrzése (7. táblázat 4. és 6. eleme) nem 
tárt fel súlyos problémákat a PMO kiküldetésiköltség-rendezésével kapcsolatban, és 
nem mutatta ki, hogy a feltárt hiányosság lényeges hatást gyakorolt volna a költségek 
jogszerűségére és szabályszerűségére. A legtöbb feltárt hiba a napidíj kiszámítását és a 
magánjellegű tevékenységekkel kombinált kiküldetések utazási költségeinek 
megtérítését érintette. A visszatérített reprezentációs költségek és a kiküldetési 
napidíjak keresztellenőrzése nem tárt fel hibát. 
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66 Az e költségvetési sort igénybe vevő igazgatóságok és kabinetvezető – mint 
közvetve megbízott engedélyezésre jogosult tisztviselők – szintén ellenőrizték a 
kiküldetési költségeket, és benyújtották a főtitkárnak a vonatkozó megbízhatósági 
nyilatkozatot. Az ellenőrzések nem tártak fel jelentős hibákat a 2021. évi kiküldetési 
eljárásokban. Egyes kiküldetések esetében további dokumentációt kellett benyújtani, 
de a kiküldetések túlnyomó többségére vonatkozóan elvégzett előzetes ellenőrzések 
lehetővé tették a legtöbb lehetséges probléma előzetes orvoslását. 

67 A kiküldetési megbízások és költségnyilatkozatok validálásának elemzése azt 
mutatta, hogy zömüket a közvetve megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselők 
engedélyezték. Az 1732 kiküldetési megbízás és költségnyilatkozat közül 60-at 
validáltak hivatalos engedély nélkül, főként azért, mert a rendszerben helytelen 
információkat rögzítettek. Hogy ilyen helyzetek a jövőben ne forduljanak elő, új eljárást 
vezettek be. Ezenkívül 43 kiküldetést már azt követően hagytak jóvá, hogy a 
számvevőszéki tag vagy alkalmazott távozott. Ezeket az eseteket a Számvevőszék 
rögzítette a kivételek nyilvántartásában. 

68 A kiküldetések utólagos ellenőrzése keretében nyomon követték a fel nem 
használt repülőjegyek után járó visszatérítéseket is, azzal a következtetéssel, hogy a 
visszatérítési ráta magas, és az ilyen visszatérítéseket megfelelően kezelik. Az előző 
évekhez hasonlóan az ellenőrzések eredményeit közölni fogják a munkatársakkal. 

69 A PMO ellenőrzéseinek eredményei összességükben pozitívak voltak. A pénzügyi 
jogok előzetes ellenőrzése nem tárt fel különösebb problémákat. Az utólagos 
ellenőrzések tanúsága szerint az előző 12 hónap bérköltség-változásait kellően 
indokolták, a beilleszkedési támogatás és a szülői/családi okokkal indokolt szabadság 
elszámolása is pontos volt. Visszafizettetésre volt szükség a következő esetekben: 

o négy ízben iskoláztatási támogatással kapcsolatban; 

o egy esetben az illetményekre kivetett adók kiszámításával kapcsolatban; 

o egy esetben az alkalmazás helyén történő letelepedés első hónapjaiban nyújtott 
napidíjjal kapcsolatban; 

o egy esetben olyan alkalmazott napidíjával kapcsolatban, aki szolgálati jogviszonya 
megkezdésekor vagy más szolgálatteljesítési helyre történő áthelyezésekor 
költözés céljából külön szabadságot kapott. 

70 Az alkalmazottak lakóhelyének (a 7. táblázat 1. és 2. eleme) ellenőrzése az 
alkalmazás helye és a bejelentett lakóhely közötti távolság alapján történt.  
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Az ellenőrzés eredménye szerint hét eset kivételével valamennyi alkalmazott legfeljebb 
80 km-es távolságra lakott alkalmazásának helyétől. Ezt a hét esetet tovább fogjuk 
vizsgálni. Véletlenszerű kiválasztással 15 alkalmazott állandó lakóhelyének 
ellenőrzésére is sor került. A mintában szereplő valamennyi alkalmazott elegendő 
bizonyítékot szolgáltatott bejelentett lakcímének megerősítésére. 

71 A személyzeti akták kezelése tovább folyt, a világjárványt figyelembe vevő eljárás 
alkalmazásával. Véletlenszerű kiválasztás révén húsz személyi akta (nem reprezentatív 
minta) került ellenőrzésre (7. táblázat 8. tétele), a dokumentáció 11 esetben volt 
hiányos. A legfontosabb hiányzó dokumentumok ezek voltak: házassági anyakönyvi 
kivonat, személyi igazolvány, tartózkodási engedély, nyugdíjjogosultság-átviteli 
igazolás, az előléptetéshez szükséges bizonyítvány egy harmadik nyelv ismeretéről, 
születési anyakönyvi kivonat, részmunkaidős munkavégzésről szóló határozat. 

72 Új belső eljárásokat fogunk megállapítani annak meghatározására, hogy az 
alkalmazott felvételekor vagy intézményközi áthelyezésekor mely dokumentumokat 
kell csatolni a személyi aktához. Ezeket az eljárásokat a többi intézménnyel, különösen 
a Bizottság Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalával együttműködésben kell 
végrehajtani. 

73 Utólagos ellenőrzéssel vizsgáltuk az alkalmazottak távolléteit és munkaidejét is 
(7. táblázat 9. eleme), a következő eredménnyel: 

o kilenc nap túlóra-kompenzációs szabadság visszavétele; 

o 30 napnál hosszabb betegszabadságon lévő három alkalmazott által kapott 
juttatás felfüggesztése; 

o 31 esetben orvosilag indokolt részmunkaidő biztosítása; 

o hat rokkantsági eset felülvizsgálata, egy új rokkantsági eset; 

o két orvosi vizsgálat elvégzése. 

74 A többi utólagos ellenőrzés (a 7. táblázat 10. és 11. eleme) nem tárt fel 
jelentősebb problémákat. Összesen öt meg nem felelést és egy kivételt rögzítettek a 
kivételek nyilvántartásában. Pénzügyi hatása egyiknek sem volt, és lépések történtek 
az összes feltárt esemény kezelésére. 
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Informatika, munkakörnyezet és innováció  

75 Az Informatika, Munkakörnyezet és Innováció Igazgatósága által az SAP pénzügyi 
tranzakcióira vonatkozóan elvégzett előzetes ellenőrzések nem tártak fel jelentős 
hiányosságokat. A 2008 SAP-tranzakcióból – beleértve a megrendeléseket, a kifizetési 
kérelmeket és a számlákat – mindössze 45-öt kellett helyesbítésre visszaküldeni, ami 
2020-hoz képest elhanyagolható növekedést jelent. A helyesbítések elsősorban 
kiegészítő dokumentációt, információ-helyesbítést vagy a beszerzés szükségességének 
igazolását jelentették. Ezen túlmenően az ellenőrzések két formai meg nem felelést 
tártak fel: egy jogi kötelezettségvállalás nélküli kifizetést, illetve a megrendelt 
szolgáltatások és tételek teljes körű teljesítése nélkül teljesített kifizetést. 
A Számvevőszék mindkét esetet rögzítette a kivételek nyilvántartásában. 

76 Az adminisztrátorok laptopokra vonatkozó jogosultságainak utólagos ellenőrzése 
(57. bekezdés) kilenc fiók törléséhez vezetett, három fiókot letiltottak, míg a Service 
Now keretében tíz fiókot és egy új munkafolyamatot hoztak létre, utóbbit elsőbbségi 
fiókok létrehozására a Számvevőszék informatikai környezetében. Az igazgatóság azt is 
feltárta, hogy egyes licenceket nem használtak, így ezeket felmondták (57. bekezdés 
5. eleme). A többi ellenőrzés nem tárt fel jelentősebb problémákat. A legtöbb 
ellenőrzés (a 57. bekezdés 1., 2., 6., 7., 8. és 9. eleme) meglévő folyamatok javítási 
lehetőségeire mutatott rá. 

77 Kis értékű szerződések ellenőrzésére is sor került a költségvetési rendeletnek való 
megfelelés szempontjából, az eladónkénti összes beszerzésre vonatkozó 15 000 eurós 
küszöbérték tekintetében. Az ellenőrzések nem tártak fel jelentős hibát vagy 
hiányosságot. Egy esetben a hasonló szolgáltatásokra egy négyéves időszak alatt 
egyazon eladónál leadott megrendelések meghaladták a 15 000 euró értéket. 
A Számvevőszék az esetet megindokolta és rögzítette a kivételek nyilvántartásában. 

Nyelvi szolgáltatások és kiadványszerkesztés  

78 Az igazgatóság hatáskörébe tartozó költségvetési sorokról teljesített kifizetések 
jogszerűségének és szabályszerűségének utólagos ellenőrzése összességében arra a 
következtetésre jutott, hogy a kifizetések jogszerűek és szabályszerűek voltak, és a 
szükséges dokumentáció rendelkezésre állt. Három meg nem felelést tártak fel, 
ezeknél egy jogi kötelezettségvállalás néhány napját nem fedezte költségvetési 
kötelezettségvállalás. Ezeket az eseteket a Számvevőszék rögzítette a kivételek 
nyilvántartásában. 
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79 A különböző nyelvi csoportok széles körben alkalmaznak CAT-eszközöket, az 
angol egység kivételével, amely munkája sajátos jellege miatt saját eljárásokat 
alkalmaz. Az ellenőrzött szegmenseknek csak 1,1%-a volt „nem elfogadott/nem 
véglegesített fordítás” státuszban. 

80 2021-ben a Számvevőszék fordítási minőségét első alkalommal ellenőrizte az 
Európai Parlament. Az ellenőrzések annak a tíz nyelvi csoportnak a fordításaira 
összpontosítottak, amelyek ügyvezetői más anyanyelvű lévén maguk nem 
szolgálhattak minőségellenőrzéssel. A Számvevőszék fő terméktípusainak megfelelően 
tíz dokumentum kiválasztására került sor, és mindegyik dokumentumból két oldalt 
(vagyis összesen 2 x 10 x 10 = 200 oldalt) ellenőriztek. Hét nyelv esetében nem merült 
fel jelentősebb probléma. A fennmaradó három nyelv esetében néhány dokumentum 
értékelési pontszáma 80% alatt maradt, ezért elemezték az értékelők észrevételeit. 
A fordítások minőségének ellenőrzéséhez hozzájárultak az igazgatóság más részlegein 
dolgozó felhasználók észrevételei is. 2021-ben 89 észrevétel érkezett, főként a 
Számvevőszék munkatársaitól, de más szervezetektől is. 

81 Az ellenőrzések következtetése szerint az eredmények többnyire pozitívak voltak. 
Ennek alapján az egyes nyelvi csoportok ügyvezetői arra a következtetésre jutottak, 
hogy a fordítások elfogadható minőségűek, és megbízhatósági nyilatkozatot küldtek az 
igazgatónak. 

Elnökségi Igazgatóság és Jogi Szolgálat 

82 Az Elnökségi Igazgatóság felel a Számvevőszék kommunikációs tevékenységeire és 
intézményközi kapcsolataira vonatkozó költségvetési sorért, amely 2021-ben 
250 000 euró előirányzatot tett ki. A Jogi Szolgálat felel a jogi költségekhez és 
kártérítésekhez kapcsolódó költségvetési sorért, amely 50 000 eurót tett ki.  
Az elvégzett ellenőrzések egyik költségvetési sor esetében sem tártak fel jelentős 
hibát. 

Következtetés a belsőkontroll-rendszerekre nézve 

83 A 2021-re vonatkozó előzetes és utólagos ellenőrzések azt mutatják, hogy a 
Főtitkárság belsőkontroll-rendszere hatékonyan és megfelelően működik, és hogy 
különböző igazgatóságai korlátok között tartják a pénzügyi és nem pénzügyi 
kockázatokat. Az ellenőrzések főként néhány nem lényeges hibát tártak fel, valamint 
azt, hogy egyes eljárásokat felül kell vizsgálni. Az ellenőrzések költsége észszerűnek 
tekinthető: a feladatra 15,2 teljes munkaidős egyenértéket különítettek el (ebből 0,2-t 
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a PMO-nál). A felülvizsgálat azt is bizonyította, hogy az integrált szoftveren alapuló és 
jelentős mértékű automatikus ellenőrzést is magában foglaló irányítási rendszer 
megbízható. 

84 2021-ben a Belső Ellenőrzési Szolgálat ajánlásainak eredményeként a 
belsőkontroll-rendszer nagyobb hangsúlyt helyezett az ellenőrzések 
költséghatékonyságára és a világjárványnak az elvégzett ellenőrzésekre gyakorolt 
hatására. Ez javította a beszámolás minőségét, és rávilágított a Számvevőszék 
belsőkontroll-keretrendszerének szerepére. 

85 A belső ellenőrnek a belsőkontroll-rendszere vonatkozó következtetése 2021-e 
nézve összességében pozitív: a Főtitkárság munkájának legtöbb nagy kockázatú 
területén megbízható ellenőrzések vannak érvényben, és a különböző munkatársak 
között a feladatok elkülönítése továbbra is világos az előzetes és utólagos 
ellenőrzéseket illetően. Nem tártak fel olyan jelentős hiányosságokat, amelyek 
komolyan megkérdőjeleznék a 2021. évi pénzügyi tranzakciók jogszerűségére és 
szabályszerűségére vonatkozó megbízhatósági nyilatkozatok megbízhatóságát  
(lásd: 65. bekezdés). 
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A 2019. évi mentesítő határozat nyomon követése 
86 2021. április 29-én az Európai Parlament a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében mentesítést1 adott. 
Az alábbiakban ismertetjük a mentesítő határozatban tett észrevételek nyomon követéséről szóló beszámolót. 

Az Európai Parlament mentesítő határozatához kapcsolódó észrevételek A Számvevőszék válaszai 
1. megjegyzi, hogy a Számvevőszék éves beszámolóját független külső 
könyvvizsgáló ellenőrzi annak érdekében, hogy ugyanazon átláthatósági és 
elszámoltathatósági elvek vonatkozzanak a Számvevőszékre, mint az általa 
ellenőrzött szervekre; örömmel állapítja meg, hogy a könyvvizsgálói 
vélemény szerint a Számvevőszék pénzügyi kimutatásai megbízható és 
valós képet adnak a Számvevőszék pénzügyi helyzetéről; 

n.a. 

2. megállapítja, hogy 2019-ben a Számvevőszék teljes költségvetése 
146 890 000 EUR volt (szemben a 2018-as 146 469 000 EUR-val és a 2017-
es 141 240 000 EUR-val), és 2019 végéig az összes előirányzat 98%-át 
lekötötték (szemben a 2018-as 96,21%-kal és a 2017-es 97,73%-kal); 

n.a. 

3. emlékeztet, hogy a Számvevőszék költségvetése elsősorban igazgatási 
jellegű, és jelentős részét az intézménynél dolgozó személyekkel 
kapcsolatos kiadások (1. cím), valamint az épületekkel, bútorokkal, 
berendezésekkel kapcsolatos kiadások és egyéb működési költségek 
(2. cím) tekintetében használják fel; 

n.a. 

                                                      
1 Az Európai Parlament 2020/2144 (DEC) határozata. 
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Az Európai Parlament mentesítő határozatához kapcsolódó észrevételek A Számvevőszék válaszai 

4. emlékeztet arra, hogy a 2. cím végrehajtási aránya nem javult 
kellőképpen, mivel a kötelezettségvállalások 64,17%-ot (2018-ban 59,13%, 
2017-ben 57,13%), a kifizetések pedig 62,21%-ot tesznek ki (2018-ban 
55,11%, 2017-ben 55,75%); hangsúlyozza, hogy a Számvevőszék a 2018. évi 
mentesítési állásfoglalás nyomon követési dokumentumában 
megerősítette, hogy folytatja a munkát a végrehajtási arány javítása és a 
költségvetési becslések alapos megfontolása érdekében; 

A költségvetés végrehajtása 
Helyénvalóbbnak tartjuk egy kétéves perspektívából 
figyelemmel kísérni a 2. cím költségvetésének végrehajtását, 
különösen a kifizetési ráta tekintetében. Ez azt mutatja, hogy a 
kétéves időszakban (2018–2019) az előirányzatokra vonatkozó 
kifizetések 91,38%-át és a kötelezettségvállalási kifizetések 
98,04%-át teljesítették. Egy évre lebontva 2019 végén az 
előirányzatok 96,94%-át kötötték le. A kötelezettségvállalási 
kifizetések 64,17%-ot és az előirányzatokra vonatkozó 
kifizetések 62,21%-ot értek el. 
A 2. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 2021-ben 
95,39% volt (szemben a 2020. évi 93,38%-kal). A kifizetések a 
végleges előirányzatok 50,44%-át és a kötelezettségvállalások 
52,88%-át érték el (2020-ban ez a két érték 51,46% és 55,11% 
volt). A költségvetési rendelet 12. cikkével összhangban a 2022-
re áthozott kötelezettségvállalások összege a végleges 
előirányzatok 44,95%-ának, illetve a kötelezettségvállalások 
47,12%-ának felelt meg (2020-ban ezek az arányok 41,92%, 
illetve 44,89% voltak). Mindettől függetlenül folytatjuk a 
munkát a kifizetések végrehajtási arányának javítása 
érdekében. 

5. tudomásul veszi a Számvevőszék megjegyzését, amely szerint 
helyénvalóbb egy kétéves perspektívából figyelemmel kísérni a 2. cím 
költségvetésének végrehajtását; elismeri, hogy a kétéves időszakban  
(2018–2019) az előirányzatokra vonatkozó kifizetések 91,38%-át és a 
kötelezettségvállalási kifizetések 98,04%-át teljesítették; 
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Az Európai Parlament mentesítő határozatához kapcsolódó észrevételek A Számvevőszék válaszai 
6. megjegyzi, hogy folytatódnak az átvitelek, pl. 2019-ben 3 057 772 EUR a 
21. fejezet alatt (Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, 
bérlet és karbantartás), szemben a 2018-as évvel, amikor 4 310 280 EUR-t 
vittek át a folyamatban lévő informatikai projektek miatt; megállapítja, 
hogy a 2. címre vonatkozóan a 2018-ról 2019-re átvitt teljes összeg 
6 068 597 EUR volt, és pozitívumnak tartja, hogy ez 5 777 454 EUR 
kifizetést eredményezett az átvitelekre; 

n.a. 

7. megjegyzi, hogy az 1. és 2. cím előirányzataiból 7 406 944 EUR-t vittek át 
a 2018-as pénzügyi évről a 2019-es pénzügyi évre, ami 6 553 576 EUR 
összegű kifizetést eredményezett, és 88,48%-os felhasználási arányt 
jelentett, ami megegyezik a 2018-as felhasználási aránnyal; 

n.a. 

8. nagyra értékeli, hogy a Számvevőszék vizsgálja a 2018. évi mentesítési 
állásfoglalás azon javaslatát, amely szerint a Számvevőszék 2021–2025 
közötti időszakra vonatkozó stratégiájával kapcsolatos gondolkodás 
részeként be kell nyújtani egy uniós intézményekről szóló független éves 
jelentést, amelyet a Bizottságnak 2020 végéig kell elfogadnia; ennek 
kapcsán emlékeztet, hogy a Számvevőszéknek alaposabban kellene 
elemeznie minden intézményt, hogy a Parlament betölthesse 
mentesítésért felelős hatóságként játszott szerepét; 

Konkrét területek Igazgatás 
Az TPK 5. fejezetének (Igazgatás) ellenőrzése – amely a 
Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozatra vonatkozó 
ellenőrzési módszertana szerint történik – külön értékelés 
elkészítését teszi lehetővé. Hosszú évek óta rendszeresen 
alacsony kockázatról számolunk be e terület tekintetében, ahol 
a hibaarányok a lényegességi küszöb alatt maradnak. 2019. évi 
ellenőrzési tevékenységünk kiterjedt egyes kiválasztott uniós 
szervek felügyeleti és kontrollrendszereinek, illetve a 
szerződéses álláshelyek számának növekedésének vizsgálatára. 
2021–2025-ös stratégiánkkal összhangban az éves 
jelentésünkben szereplő mennyiségi információkat rendszer- és 
szabályszerűségi ellenőrzéseink eredményeire támaszkodva 
igyekszünk majd minőségi elemekkel kiegészíteni. 
A Számvevőszék programozási koncepciójának része az 
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Az Európai Parlament mentesítő határozatához kapcsolódó észrevételek A Számvevőszék válaszai 
ellenőrzések körültekintő kiválasztása, szem előtt tartva 
stratégiai céljainkat, az azonosított kockázatokat és az érdekelt 
felek (többek között az európai parlamenti Bizottsági Elnökök 
Értekezlete) nézeteit. Minden tőlünk telhetőt elkövetünk, hogy 
releváns ellenőrzési témákat válaszunk ki a rendelkezésünkre 
álló erőforrásoknak megfelelően. 

A Számvevőszék jelenleg végzi a megbízhatósági nyilatkozatra 
irányuló ellenőrzése koncepciójának átgondolását, azonban 
megjegyzi, hogy további kiadási területek hibaarányainak 
meghatározásához az erőforrások jelentős növelésére volna 
szükség. 

9. üdvözli a Számvevőszék azon elkötelezettségét, hogy a Parlament 
kérésére elkészítse az uniós költségvetés teljesítményéről szóló első 
jelentést, amelynek célja az uniós költségvetésből történő kiadások révén 
elért eredmények értékelése, és különösen az egyes uniós szakpolitikák 
teljesítményének értékelése; úgy véli, hogy a teljesítmény-ellenőrzés 
elengedhetetlen az uniós beruházások tényleges hatásának értékeléséhez; 

n.a. 

10. sajnálja, hogy a 2018. évi mentesítésről szóló állásfoglalás nyomon 
követése során a Számvevőszék csak korlátozott válaszokat adott a 
Parlament észrevételeire; hangsúlyozza, hogy a nyomon követés alapvető 
fontosságú eszköz a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága számára 
annak megállapításához, hogy a Számvevőszék végrehajtotta-e a 
Parlament ajánlásait; felhívja a Számvevőszéket, hogy következő 
nyomonkövetési jelentésébe foglaljon bele minden szükséges választ és 
adjon részletesebb magyarázatot a Parlament ajánlásainak 

A mentesítésről szóló állásfoglalás Számvevőszék általi 
nyomon követése 
A Számvevőszék a mentesítésről szóló nyomonkövetési 
beszámolóiban törekedni fog a lehető legrészletesebb 
válaszadásra, és kész szükség esetén minden alátámasztó 
dokumentumot, illetve további információt rendelkezésre 
bocsátani. 



 37 

 

Az Európai Parlament mentesítő határozatához kapcsolódó észrevételek A Számvevőszék válaszai 
végrehajtásáról, kifejezetten utalva a mentesítési állásfoglalás egyes 
bekezdéseire, és mellékelve az összes szükséges dokumentumot; 

11. megismétli a Számvevőszék azon ajánlását, hogy a Bizottság minden 
évben korábban tegye közzé az éves irányítási és teljesítményjelentést 
(AMPR) a benyújtott információk szabályszerűségének vizsgálata és az 
arról való jelentéstétel érdekében; elismeri a Covid19-világjárvány miatt 
kialakult nehézségeket, amelyek arra kényszerítették a Számvevőszéket, 
hogy 2020 novemberében tegye közzé 2019. évi éves jelentését; 

n.a. 
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Humánerőforrás 
12. megjegyzi, hogy 2019 végén 853 állandó és ideiglenes álláshely volt a 
2013. évi 891 álláshelyhez képest, ami 4,26%-os csökkenést jelent; 
megjegyzi, hogy az állandó álláshelyek aránya 6,91 százalékponttal 
csökkent, míg az ideiglenes álláshelyeké 10,07 százalékponttal nőtt; kéri a 
Számvevőszéket annak megvizsgálására, hogy az ideiglenes álláshelyek 
igénybevételének növekvő trendje a Számvevőszék egyedi igényeinek felel-
e meg, vagy inkább költségvetési kényszereknek tudható be; megjegyzi, 
hogy a személyzeti állomány szintjét folyamatosan felülvizsgálják, és a 
Számvevőszék által engedélyezett létszámterv ugyanaz, mint 2017-ben és 
2018-ban volt, azaz 853 álláshely; megjegyzi, hogy az Egyesült Királyság 
Unióból való kilépését követően 2019 során a létszámtervet a tárgyalások 
eredményével összhangban kiigazították; 

Munkaerő-felvétel és karrierlehetőségek 
A luxembourgi székhelyi többi uniós intézményhez hasonlóan a 
Számvevőszék számára is egyre nehezebb az EPSO-versenyeket 
sikeresen teljesítő jelöltek listájáról munkatársakat felvenni 
vagy azokat megtartani, mivel sokan közülük szívesebben 
kezdik meg karrierjüket a brüsszeli uniós intézményekben. 
Ennek fő oka a megélhetési költségek folyamatos emelkedése 
Luxembourgban, amit – az Unió egyéb országaitól eltérő 
módon – nem kompenzál korrekciós együttható. A 
Számvevőszék ezért az utóbbi években egyre többször 
kényszerült alacsonyabb AD-besorolású ideiglenes 
alkalmazottakat felvenni, és több alkalommal szervezett 
felvételi eljárást az ideiglenes státuszban alkalmazott 
számvevők számára. 

13. nagyra értékeli, hogy a Számvevőszék a 2018–2020-as stratégiájával 
összhangban bővítette kapcsolatait a kutatókkal, az egyetemekkel és az 
agytrösztökkel, és hogy a Számvevőszék 2020. június 1-jétől 15 
alkalmazottat rendelt ki más nemzetközi intézményekbe; megjegyzi, hogy 
a Számvevőszék rendszeresen fogad más nemzetközi szervekből kirendelt 
személyzetet, és hogy a Számvevőszék három-öt hónapos időtartamra 55 
szakmai gyakorlatot is biztosított (szemben a 2018-as 60-nal); megjegyzi, 
hogy 2019-ben hat gyakornoki álláshely fizetetlen álláshely volt; kéri a 
Számvevőszéket, hogy kínáljon olyan juttatást a gyakornokoknak, amely 
fedezi legalább a megélhetési költségeiket, még a rövid távú szakmai 
gyakorlatok esetében is; üdvözli, hogy a Számvevőszék a jövőbeni 
együttműködés céljából partnerségeket kötött egyetemekkel és szakmai 
szervezetekkel; 

Számvevőszéki gyakornokság 
A Számvevőszék rendszerint olyan juttatást kínál a 
gyakornokoknak, amely fedezi legalább a megélhetési 
költségeiket, még a rövid távú szakmai gyakorlatok esetében is. 
Az Európai Parlament által említett hat fizetetlen gyakornoki 
álláshely „atipikus” álláshely volt, azzal a céllal, hogy a 
gyakornokok megfigyeljék a Számvevőszék munkáját. 
Többségük rövid időszakra szólt (legfeljebb egy hónapra), és 
csak kettő tartott három hónapig. Három gyakornok nemzeti 
ellenőrző hivataltól érkezett, így őket a saját intézményük 
fizette. Az egyik nagyon rövid időszakra szóló megbízatás (2019. 
június 1–30.) esetében a gyakornok eleve Luxembourgban 
lakott, egy másikat pedig egy belgiumi fordítóiskolával kötött 
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megállapodás alapján vettek fel, itt a fordítóiskola évente 
kiválaszt egy, a képzésében részt vevő személyt, aki rövid ideig 
(2019. február 1. – április 30.) gyakornokként tevékenykedhet a 
Számvevőszéknél. 

14. megjegyzi, hogy a Számvevőszék munkaerőfelvételi politikájából 
adódóan – amely a 2016. évi reformon, valamint az uniós intézmények 
általános elvein és foglalkoztatási feltételein alapul – a Számvevőszék egy 
feladatalapú szervezet; megjegyzi, hogy a személyzet tagjait egy, a 
Számvevőszék egészére kiterjedő állományba sorolják, amelyből 
erőforrásokat rendelnek az ellenőrzési kamarákhoz és a feladatokhoz; 
megjegyzi, hogy a személyzet tagjainak az állományból a feladatokhoz 
történő kijelölése során a Számvevőszék különös figyelmet fordít annak 
biztosítására, hogy a szükséges szakértelem és személyzeti erőforrások 
időben rendelkezésre álljanak, és hogy a rendszeres mobilitási gyakorlat 
részeként megfelelően rotálják a személyzetet a csoportok között; 

n.a. 
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15. nagyra értékeli, hogy a Számvevőszék nyomon követte a 2018-as 
alkalmazotti elégedettségi felmérést, és az alkalmazottak jóllétével 
kapcsolatos tevékenységeket hajtott végre, például a Számvevőszék 
bizalmas kapcsolattartóinak hálózata a szervezet egészében jelen van, 
hogy szakmai, és szükség esetén anonim támogatást nyújtson a személyzet 
tagjainak; megjegyzi, hogy a Számvevőszék öt ingyenes konzultációt is 
biztosít pszichológusokkal, és előadásokat szervez a kiégés kezeléséről, 
valamint a vezetők számára a zaklatások felderítésének és kezelésének 
módjáról; 

n.a. 
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16. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a női igazgatók száma a 2018-as 
30%-ról 2019-re 20%-ra, a női egységvezetők száma pedig a 2018-as  
39%-ról 2019-re 35%-ra csökkent; megjegyzi azonban, hogy a 
Számvevőszék női tagjainak száma a 2018. évi 21%-ról (28 tagból hat) 
2019-ben kismértékben, 25%-ra nőtt (28 tagból hét); hangsúlyozza, hogy a 
Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elkötelezett a Számvevőszék 
tagjai jelölési eljárása felülvizsgálatának támogatása mellett, hogy a nők és 
a férfiak száma egyensúlyba kerüljön (2019-ben hét nő és 21 férfi tag volt); 
emlékeztet a tagállamokhoz intézett azon felhívására, hogy aktívabban 
ösztönözzék a nőket az ilyen típusú pozíciókra való jelentkezésre; 
megismétli, hogy a kinevezési eljárás során a Tanácsnak mindig legalább 
két jelölt – egy nő és egy férfi – nevét kellene előterjesztenie; 

A nemek egyensúlya 
Az utóbbi években a számvevőszéki vezetők körében javult a 
nemek közötti egyensúly: 2022 januárjáig a női igazgatók 
aránya 40%-ra nőtt, míg a női ügyvezetők aránya 37%. Az új, 
2021–2025-ös sokszínűségi és befogadási politika és cselekvési 
terv több olyan intézkedést is magában foglal, amely a női 
munkatársakat vezetői beosztás betöltésére ösztönzi: 
• a főtitkárnak folytatnia kell azt a jelenlegi gyakorlatot, hogy 

rendszeresen e-mailt küld az igazgatóknak és 
ügyvezetőknek, amelyben arra kéri őket, hogy biztassák a 
női számvevőket a feladatfelelősi pozíció elvállalására; 

• interjút kell készíteni azokkal a női alkalmazottakkal (AD9 és 
annál magasabb kategória), akik vonakodnak vezetői 
feladatkört betölteni, illetve névtelenített felméréseket kell 
végezni körükben, hogy a vezetőség megismerje 
hozzáállásuk indokait és alternatív megoldásokat 
javasolhasson (például két tisztviselő osztozhat a 
feladatfelelős feladatain); 

• informális találkozókat kell szervezni, ahol tapasztalt női 
feladatfelelősök osztják meg ismereteiket; 

• az igazgatókat kamaráik előtt félévente be kell számoltatni 
a női és férfi feladatfelelősök arányáról, és ezt a beszámolót 
továbbítsák a főtitkár számára. A főtitkárnak félévente be 
kell számolnia a fejleményekről az igazgatási bizottságnak; 

• képzéseket, mentorálást és tanácsadást kell szervezni a női 
alkalmazottak számára, részben karrierszakértők, részben 
más, példaképnek alkalmas nők által; 
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• interjút kell készíteni a vezetői fejlesztési program női 

résztvevőivel, vitaanyagot kell készíteni motivációikról és 
korlátaikról, valamint támogatási intézkedéseket – például 
mentorálást és képzést – kell biztosítani számukra. Élni kell 
az olyan meglévő támogatási kezdeményezésekkel, mint 
például a Bizottság női tehetségfejlesztési programja; 

• kilépési interjút kell készíteni a Számvevőszéktől kilépőkkel, 
amelyben ki kell térni arra, miért hagyják el a nők az 
intézményt, és összefoglaló dokumentumban kell 
közzétenni az interjúk tanulságait. Évente egyszer elemezni 
kell valamennyi kilépési interjút és meg kell vitatni azok 
tanulságait az érintett szervezeti egységekkel. 

17. üdvözli a Számvevőszék által adminisztratív szinten annak érdekében 
tett folyamatos erőfeszítéseket, hogy előmozdítsa a személyzet egyenlő 
karrierlehetőségeit, és különösen hogy elérje a nemek közötti egyensúlyt a 
vezető beosztásokban; megjegyzi, hogy a Számvevőszék 2019-ben vezetői 
fejlesztési programot indított, amelynek célja a potenciális vezetők 
készségeinek fejlesztése a férfiak és nők egyenlő részvétele mellett; 

n.a. 
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18. nagyra értékeli a Számvevőszék részvételét az esélyegyenlőségi vegyes 
bizottságban és a 2018–2020 közötti időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi 
cselekvési tervben, amely az életkor és a fogyatékosság kérdéseivel is 
foglalkozik; kéri a Számvevőszéket, hogy számoljon be a mentesítésért 
felelős hatóságnak a cselekvési terv végrehajtásáról; 

A 2018–2020-as cselekvési terv nyomon követése a 
Számvevőszék 2021 májusában elfogadott új, 2021–2025-ös 
sokszínűségi és befogadási politikájának és cselekvési tervének 
előkészítésére irányuló nagyobb projekt keretében történt. Az 
új cselekvési tervvel arra törekszünk, hogy csökkentsük az 
egyenlőtlenségek lehetőségét. Biztatni fogjuk a férfiakat a 
szülői szabadság igénybevételére olyan előadások 
szervezésével, ahol a szülői szabadságot kivett férfiak 
megoszthatják tapasztalataikat, illetve önkénteseket kell 
felkérni arra, hogy kapcsolattartó pontként működjenek a 
témában tanácsot kérő férfiak számára. 

Tovább folytatjuk az éves előléptetési eljárás utólagos 
elemzését is annak biztosítására, hogy senkit ne érjen hátrány 
szülési vagy szülői szabadság, részmunkaidő vagy bármilyen 
más, alkalmazotti demográfiával összefüggő ok (például kor, 
nemzetiség vagy szerződéstípus) miatt. Tervezzük a 
részmunkaidő támogatását olyan létszámrendszer 
bevezetésével, amely kompenzálja a munkacsoportokat és a 
kamarákat a részmunkaidőből és minden hosszabb távú 
távollétből (például szülési szabadság, személyes okokkal 
indokolt szabadság, hosszú távú betegszabadság, másik 
tisztségbe való kinevezés) eredő teljesmunkaidősegyenérték-
veszteségért. A leginkább érintett részlegeknél kompenzálni 
fogjuk az így kieső létszámot. 

Végezetül elő fogjuk mozdítani a munka és a magánélet közötti 
egészséges egyensúlyt, oly módon, hogy a munkahelyi kultúra 
és szervezés kapcsán ösztönözzük a hangsúly áthelyezését a 
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ledolgozott órák és a fizikai jelenlét helyett az eredményekre, 
és olyan rugalmas környezetet biztosítunk, amelyben hibrid 
csoportok eredményesen dolgozhatnak. 2021 teljes első 
félévében már folytattunk egy kampányt az alkalmazottak 
kijelentkezéshez való jogáról, illetve a munka és a magánélet 
közötti egyensúlyról. 
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19. sürgeti a Számvevőszéket, hogy törekedjen a személyzet földrajzi 
egyensúlyának további javítására (különösen az AST 1–4. és 5–9. besorolási 
csoportok esetében bizonyos nemzetiségek jelentősen 
felülreprezentáltak); felhívja a Számvevőszéket, hogy a személyzeti 
szabályzat 7. cikkének megfelelően készítsen cselekvési tervet az új 
alkalmazottak földrajzi kiegyensúlyozottságot is figyelembe vevő 
felvételére vonatkozóan; 

A Számvevőszék intézményközi találkozókon folytat 
eszmecserét az EPSO-val azokról a bevált gyakorlatokról, 
amelyekkel elérhető, hogy még különfélébb hátterű 
jelentkezők nyújtsák be pályázatukat, és javuljon a földrajzi 
egyensúly a munkatársak körében. A jövőben is 
együttműködünk az  
EPSO-val és a tagállamokkal a munkaerő-felvétel során 
alkalmazható egyenlőség- és diverzitásmonitorozási eszközök 
kifejlesztésére irányuló projekten. A Számvevőszék évente 
egyszer információkat tesz közzé a személyzet földrajzi 
megoszlásáról az éves társadalmi mérlegében, amely 
tartalmazza a teljes személyi állomány – köztük a vezetők és az 
asszisztensek – állampolgárság szerinti megoszlását. 
A Számvevőszék új, 2021–2025-ös sokszínűségi és befogadási 
politikája és cselekvési terve keretében meg kívánjuk vitatni a 
számvevőszéki alkalmazottak körében alulreprezentált 
országok számvevőszéki tagjaival, hogyan lehetne több 
állampolgárukat rábírni a jelentkezésre, hogy a Számvevőszék 
személyzete még sokszínűbb legyen. Egy későbbi szakaszban a 
Számvevőszék készíteni fog egy olyan cselekvési tervet, amely 
hasznosítja az Európai Parlament észrevételeit és a 
Számvevőszék elemzését, és amelyet a Számvevőszék 
vitaindítónak szán. 
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20. megjegyzi, hogy a személyzet minden tagja számára rugalmas 
munkafeltételek állnak rendelkezésre, kivéve bizonyos kategóriákat, ahol 
ez gyakorlati okokból nem lehetséges; megjegyzi azonban, hogy 2019-ben 
az ilyen munkafeltételekben részesülő alkalmazottak túlnyomó többsége 
nő volt (a részmunkaidőben dolgozó alkalmazottak 87%-a és a szülői 
szabadságot igénybe vevő alkalmazottak 68%-a); felhívja a 
Számvevőszéket, hogy karrierlehetőségei és sokszínűségi politikái 
keretében gondolja át ezt a helyzetet; arra bátorítja a Számvevőszéket, 
hogy egészítse ki a rugalmas munkamegállapodásokat az alkalmazottak 
kijelentkezéshez való jogának védelmével; 

Esélyegyenlőség 
A Számvevőszék 2021 májusában új, 2021–2025-ös 
sokszínűségi és befogadási politikai cselekvési tervet fogadott 
el. Az új cselekvési tervvel arra törekszünk, hogy csökkentsük az 
egyenlőtlenségek lehetőségét. Biztatni fogjuk a férfiakat a 
szülői szabadság igénybevételére olyan előadások 
szervezésével, ahol a szülői szabadságot kivett férfiak 
megoszthatják tapasztalataikat, illetve önkénteseket kell 
felkérni arra, hogy kapcsolattartó pontként működjenek a 
témában tanácsot kérő férfiak számára. 
Tovább folytatjuk az éves előléptetési eljárás utólagos 
elemzését is annak biztosítására, hogy senkit ne érjen hátrány 
szülési vagy szülői szabadság, részmunkaidő vagy bármilyen 
más, alkalmazotti demográfiával összefüggő ok (például kor, 
nemzetiség vagy szerződéstípus) miatt. Tervezzük a 
részmunkaidő támogatását olyan létszámrendszer 
bevezetésével, amely kompenzálja a munkacsoportokat és a 
kamarákat a részmunkaidőből és minden hosszabb távú 
távollétből (például szülési szabadság, személyes okokkal 
indokolt szabadság, hosszú távú betegszabadság, másik 
tisztségbe való kinevezés) eredő teljesmunkaidősegyenérték-
veszteségért. A leginkább érintett részlegeknél kompenzálni 
fogjuk az így kieső létszámot. 
Végezetül elő fogjuk mozdítani a munka és a magánélet közötti 
egészséges egyensúlyt, oly módon, hogy a munkahelyi kultúra 
és szervezés kapcsán ösztönözzük a hangsúly áthelyezését a 
ledolgozott órák és a fizikai jelenlét helyett az eredményekre, 
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és olyan rugalmas környezetet biztosítunk, amelyben hibrid 
csoportok eredményesen dolgozhatnak. 2021-ben lefolytattunk 
egy, a teljes első félévet felölelő kampányt az alkalmazottak 
kijelentkezéshez való jogáról, illetve a munka és a magánélet 
közötti egyensúlyról. 

21. megismétli a Számvevőszék azon észrevételeit, amelyek szerint 
Luxemburgban a magas megélhetési költségek jelentik az egyik fő 
tényezőt, amely nehézségeket okoz a munkaerő felvételében és 
megtartásában; ismét aggodalmának ad hangot a Luxemburgba rendelt 
uniós köztisztviselőket a vásárlóerő tekintetében sújtó egyenlőtlenség 
egyre fokozódó problémája miatt; 

n.a. 

Épületek és biztonság 
22. üdvözli a K2 épület korszerűsítését, amelynek célja az épület műszaki 
létesítményeinek korszerűsítése, az új környezeti megfontolások 
figyelembevétele és a jelenlegi, a digitalizálás miatt feleslegessé váló 
archiválási helyiségek átalakítása közös együttműködési és rekreációs 
terekké, például tárgyalóvá, videokonferencia-termekké és kávézósarokká; 

n.a. 
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23. nagyra értékeli, hogy a Számvevőszék 2017-ben előzetes tanulmányt 
készített, és a tanulmány eredményeit figyelembe vették a jelenlegi 
épületkorszerűsítési projektben; megjegyzi, hogy a Számvevőszék továbbra 
is egyéni irodákkal és csak néhány közös munkára alkalmas térrel 
rendelkezik; üdvözli, hogy a projekteket külön üléseken vitatták meg az 
alkalmazottakkal, és hogy a kapott visszajelzések általában pozitívak voltak; 

n.a. 

24. üdvözli a biztonsági övezet fejlesztéseit, különös tekintettel arra, hogy 
újabb kerítéseket, új parkolókorlátokat, a K3 épület parkolójában pedig 
beléptetőrendszert építettek ki, és hogy a projektet elvileg 2020-ban 
befejezték; megjegyzi, hogy 2019-ben a Számvevőszék az olyan rendszeres 
kiadások mellett, mint például a létesítmények időszakos ellenőrzése, 
123 000 EUR-t fektetett be a fizikai biztonságba; 

n.a. 

25. tudomásul veszi a személyzet biztonságával kapcsolatban hozott 
intézkedéseket, nevezetesen a nagyszabású incidensek kezelésére 
vonatkozó vészhelyzeti tervet, egy esetleges nukleáris baleset esetén 
alkalmazandó belső eljárást, valamint az EKSZ-szel a magas és kritikus 
fenyegetettségi szintű országokba irányuló missziókkal kapcsolatos 
tanácsadás igénybevétele céljából kötött szolgálati szintű megállapodást; 

n.a. 
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Környezetvédelem 
26. megjegyzi, hogy 2019 végén elvégezték a környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszer (EMAS) külső ellenőrzését, és ennek eredményei 
alapján a Számvevőszék sikeresen megújította EMAS-tanúsítását a  
2020–2022-es időszakra, továbbá új cselekvési tervet fogadott el a 
klímavészhelyzet kezelésére; megjegyzi, hogy a Számvevőszék CO2-
mérlegét minden évben közzéteszik a weboldalán annak nyomon követése 
érdekében, hogy a Számvevőszék milyen erőfeszítéseket tett a szén-dioxid-
lábnyom csökkentése érdekében az átfogóbb EMAS-projekt részeként, 
továbbá hogy elérjék az Európa 2020 növekedési stratégia fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos célját, amelyet az Európai Tanács 2020-ban hagyott 
jóvá; 

n.a. 

Digitalizáció, kiberbiztonság 
27. üdvözli, hogy a Számvevőszék egy hároméves időkerettel 
kiberbiztonsági cselekvési tervet fogadott el 2018 közepén; megjegyzi, 
hogy 2019 folyamán a következő célkitűzéseket érték el: a szoftveres 
sérülékenységek hatékonyabb és rendszeresebb kijavítása, a 
felhőszolgáltatásokhoz való nem engedélyezett hozzáférés megelőzése, az 
információbiztonsági irányítás felülvizsgálata és a biztonsági nyomon 
követési képességek javítása; üdvözli a Számvevőszék alkalmazottainak 
szóló kiberbiztonsági tudatosító foglalkozást; megjegyzi, hogy a 
Számvevőszék is használja a hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító 
csoport által az uniós intézmények, szervek és ügynökségek számára 
biztosított kiberbiztonsági szolgáltatásokat és infrastruktúrát; 

n.a. 
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28. üdvözli a digitális irányítóbizottság létrehozását, amelynek célja az 
ellenőrzés digitális átalakulásának előmozdítása az „Európai Számvevőszék 
ellenőrzése digitális úton” elnevezésű kezdeményezés keretében; 
megjegyzi, hogy 2019-ben a Számvevőszék adat- és technológiaalapú 
digitális átalakítására összpontosító interdiszciplináris innovációs 
laboratóriuma tíz ellenőrzési feladatot támogatott, így többek között a 
nagy adathalmazok teljesítmény-ellenőrzés céljára történő felhasználására 
irányuló kísérleti projektet; kéri a Számvevőszéket, hogy számoljon be a 
Parlamentnek az uniós intézményektől az adatok géppel olvasható 
formátumban történő kérelmezésekor felmerült akadályokról; 

Technológia és adatok használata az ellenőrzés során 
A Számvevőszék 2021–2025-ös stratégiájában kiemelt 
prioritásként jelölte meg a technológia és az adatok nagyobb 
mértékű felhasználását az ellenőrzések során, és az ellenőrzési 
munka digitális átalakítását előmozdító célokat határozott meg. 
Ezek a következők: i. igyekszünk elérni, hogy biztonságos 
módon és könnyen hozzáférhessünk az ellenőrzött szervezetek 
adataihoz; ii. fejlesztjük a digitális ellenőrzési kultúrát és 
gondolkodásmódot munkánk során; iii. beruházunk abba, hogy 
munkatársaink rendelkezzenek a szükséges készségekkel és 
ismeretekkel; iv. az ellenőrzési területünknek megfelelő új 
digitális ellenőrzési eszközöket és technikákat vezetünk be, 
többek között az automatizált adatgyűjtést és -elemzést, 
valamint élünk a Számvevőszék meglévő digitális kapacitásával. 

E célok eléréséhez a Számvevőszék a Digitalizációval Foglalkozó 
Irányítóbizottság által kidolgozott, az elkövetkező öt alatt az 
intézmény valamennyi szervezeti egységében megvalósítandó 
fejlesztési tervet fogadott el, amelynek célja az adatok és a 
technológia ellenőrzések során történő felhasználása. A terv 
végrehajtási szakaszában elsőbbséget fog élvezni az uniós 
intézmények adataihoz való hozzáférés lehetőségének és a 
Számvevőszék azon képességének vizsgálata, hogy 

29. üdvözli, hogy 2019 áprilisában közzétették a nyílt hozzáférésű adatokra 
vonatkozó politikáról és a dokumentumok további felhasználásáról szóló  
6–2019. sz. számvevőszéki határozatot, és hogy a Számvevőszék 
informatikai rendszerei szilárd architekturális elveken alapulnak, amelyek 
figyelembe veszik az intézményközi úton beszerzett fő technológiákkal 
kapcsolatos költség-haszon megközelítést; üdvözli, hogy a Számvevőszék 
ezekkel az elvekkel összhangban használja a nyílt forráskódú 
technológiákat; ösztönzi a Számvevőszéket, hogy részesítse előnyben a 
nyílt forráskódú technológiákat annak érdekében, hogy megakadályozza az 
eladóktól való függést, megőrizze a saját technikai rendszerei feletti 
ellenőrzést, erősebb biztosítékokat nyújtson a felhasználók magánéletének 
és adatainak védelmére, valamint növelje a biztonságot és az 
átláthatóságot a nyilvánosság számára; 



 51 

 

Az Európai Parlament mentesítő határozatához kapcsolódó észrevételek A Számvevőszék válaszai 
30. megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a Számvevőszék 2016-ban 
cselekvési tervet dolgozott ki az (EU) 2016/679 rendeletre való felkészülés 
és az említett rendeletnek való megfelelés érdekében, amint az az uniós 
intézményekre, szervekre, hivatalokra és ügynökségekre alkalmazandóvá 
válik; megjegyzi, hogy 2019-ben átszervezték az adatvédelmi és 
információbiztonsági feladatokat az elkülönített források felosztása és 
megerősítése érdekében; 

hasznosítható formátumban jusson hozzá az adatokhoz. Ezzel 
összefüggésben minden olyan nehézségről beszámolunk, 
amellyel a géppel olvasható adatok uniós intézményektől való 
beszerzése során szembesülünk. 

Létrehoztunk egy új csoportot, amely az adattudomány és a 
technológia ellenőrzésben való felhasználásának támogatásával 
foglalkozik. A csoport képzett adatelemzőkből és informatikai 
számvevőkből áll, és megalakulása óta valamennyi ellenőrzési 
kamarával szorosan együttműködik ellenőrzési 
munkafolyamataink folyamatos digitális átalakítása érdekében. 

A Számvevőszék informatikai rendszerei szilárd architekturális 
elveken alapulnak, amelyek figyelembe veszik az intézményközi 
úton beszerzett, fő technológiákkal összhangban lévő költség-
haszon megközelítést. E kritériumok alapján úgy döntöttünk, 
hogy portfóliónk fő elemeiként bevezetünk néhány ingyenes 
nyílt forráskódú szoftvert. Ami a Számvevőszéket mint ingyenes 
nyílt forráskódú szoftver „szolgáltatóját” illeti, szeretnénk 
hangsúlyozni, hogy szoftverfejlesztési tevékenységünk nagyon 
korlátozott, mivel a „reuse before buy, buy before build” 
(használj újra, mielőtt vásárolsz, vásárolj készet, mielőtt 
építesz) elvét alkalmazzuk. 

31. arra bátorítja a Számvevőszéket, hogy kövesse az európai adatvédelmi 
biztos által az uniós intézmények és a Microsoft között 2018-ban aláírt 
intézményközi licencmegállapodás és végrehajtási szerződés 
újratárgyalására megfogalmazott ajánlást, hogy elérje a digitális 
szuverenitást, elkerülje a vevőfogvatartást és az ellenőrzés elmaradását, 
valamint biztosítsa a személyes adatok védelmét; 
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A Számvevőszék szorosan követi az európai adatvédelmi biztos 
ajánlásait, és teljes mértékben támogatja az uniós intézmények 
(amelyeket az Európai Bizottság Informatikai Főigazgatósága 
képvisel) azon törekvését, hogy a Microsofttal kötött 
megállapodást összhangba hozzák az európai uniós 
szabályozással. 

Intézményközi együttműködés 
32. arra bátorítja a Számvevőszéket, hogy az intézményközi 
együttműködés keretben dolgozzon ki további szinergiákat és racionalizálja 
az együttműködést más európai szervekkel; megjegyzi, hogy a 
Számvevőszék a más intézmények által vagy azokkal közösen 
rendelkezésre bocsátott eszközöket és szolgáltatásokat használ, például 
szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást kötött a Bizottság Személyi 
Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalával a nyugdíjak, a pénzügyi jogok és 
a bérjegyzék kezeléséről; megjegyzi, hogy a Számvevőszék a Bizottság 
informatikai eszközeit használja olyan területeken, mint a küldetések, a HR, 
a képzés és a fordítás; üdvözli a különböző más intézményekkel az 
informatikával, fordítással stb. kapcsolatos közös közbeszerzési 
eljárásokban való részvételt; 

Szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások 
A Számvevőszék különböző állandó és ad hoc bizottságokban és 
munkacsoportokban vesz részt, amelyekben az uniós 
intézmények együttműködnek, információt és bevált 
gyakorlatokat osztanak meg, és ahol lehetséges, közös 
megoldásokat dolgoznak ki. A Számvevőszéknek minden 
szempontból érdekében áll, hogy szolgáltatásszint-
megállapodások révén előmozdítsa szinergiák kialakítását más 
uniós intézményekkel, és szándékunkban áll megragadni 
minden lehetőséget arra, hogy együttműködjünk más uniós 
intézményekkel és szervekkel. Jelenleg széles körű 
szolgáltatásszint-megállapodás van érvényben a Számvevőszék 
és az Európai Bizottság között, amely az egészségbiztosítás, a 
munkanélküliségi biztosítás, a nyugdíj, a bérkalkuláció  
és -kifizetés, valamint a pénzügyi jogosultságok és a kiküldetési 
kiadások kezelése területét öleli fel, más uniós intézményekkel 
pedig intézményközi informatikai alkalmazások biztosítása 
céljából van érvényben ilyen. Noha a megállapodások kapcsán 
nem minden esetben végeznek hivatalos költség-haszon 
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elemzést, azok egyértelműen hasznosak a Számvevőszék 
számára. A Bizottsággal egyéb területeken (pl a szakmai 
továbbképzés) is együttműködünk, és különböző közbeszerzési 
eljárásokban is részt veszünk más intézményekkel karöltve. 
A Számvevőszék kész kiaknázni bármely egyéb intézményközi 
együttműködés nyújtotta lehetőséget. 

33. tudomásul veszi, hogy az intézményközi szinten elfogadott 
módszertant követve a fordítások kiszervezésének költsége 2019-ben 
2 740 366 EUR volt, és ha ezeket a fordításokat a házon belüli szolgálatok 
végezték volna, ugyanennek az oldalszámnak az összköltsége 
4 647 880 EUR lett volna; 

n.a. 
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34. felkéri a Számvevőszéket, hogy adjon tájékoztatást az adminisztratív 
folyamatok hatékonysága terén elért minden, az egyre növekvő 
munkaterhelés fényében elengedhetetlen javulásról; emlékeztet továbbá a 
folyamatban lévő reformok szükségességére annak biztosítása érdekében, 
hogy a Számvevőszék megfelelő eszközökkel rendelkezzen a jövőbeli 
kihívásokra való reagáláshoz; 

Munkánk hatékonysága 
A Számvevőszék folyamatosan törekszik munkája 
hatékonyságának növelésére, mind a bizonyossággal 
kapcsolatos munkája, mind a teljesítmény-ellenőrzés 
tekintetében. A 2021–2025-ös stratégiánkkal összhangban az 
időszak során a megbízhatósági nyilatkozatra irányuló 
ellenőrzési munkánk elvégzése és kiigazítása érdekében 
felülvizsgáljuk módszertanunkat és gyakorlatunkat. Ennek 
jegyében fokozzuk az adatkezelési és informatikai eszközök és 
technológiák alkalmazását, amelyekben rövid távon a 
beszámolók megbízhatóságának pénzügyi ellenőrzése, illetve a 
bevétel és az igazgatási kiadások szabályszerűségi ellenőrzése 
terén látunk potenciált. 
A Számvevőszék minden alkalmat megragad, hogy optimalizálja 
eljárásait, növelje hatékonyságát, és minél több erőforrást 
biztosítson fő tevékenysége számára. Ez irányú törekvéseink 
legutóbbi példája, hogy csökkenteni szándékozunk a Nyelvi és 
Kiadványszerkesztési Igazgatóságunk tisztán fordítási és 
lektorálási munkáját azáltal, hogy csökkentjük a lektorálási 
munkát és nagyobb mértékben szervezzük ki a 
munkafolyamatokat, hogy a fordítók több közvetlen 
támogatást nyújthassanak a számvevőknek ellenőrzési 
munkájuk során, pl. az ellenőrzési jelentések 
megfogalmazásának segítése és az ellenőrzött szervezetekkel 
tartott találkozók során biztosított tolmácsolás révén. 
A különjelentések elkészítésének átlagos időtartama 15,1 
hónap volt a 2018–2020-as stratégiai időszakra nézve. A 2013–
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2017-es időszakban ezzel szemben ez az időtartam 16,9 hónap 
volt. További erőfeszítéseket teszünk különjelentéseink átlagos 
elkészítési idejének csökkentésére a minőség romlása nélkül. 

35. kéri a Számvevőszéket, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy egy 
szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás keretében csatlakozzon az 
átláthatósági nyilvántartáshoz; tudomásul veszi a Számvevőszék és más 
uniós intézmények és szervek közötti, a szolgáltatási szintre vonatkozó 
megállapodások révén megvalósuló intézményközi együttműködést; 
tájékoztatást kér arról, hogy a megállapodások megkötése előtt végeztek-e 
költség-haszon elemzést; 

Az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a Tanács 2020. 
december 15-én politikai szinten jóváhagyta a kötelező 
átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi 
megállapodást, amely a 2014. évi megállapodás helyébe fog 
lépni. A megállapodást – amint azt a három intézmény 
eljárásainak megfelelően elfogadja – közzéteszik az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában, és az a közzétételét követő huszadik 
napon hatályba lép. A Számvevőszék nyugtázza az 
intézményközi megállapodás 11. cikkében foglalt lehetőséget. 
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36. üdvözli a 2019-ben aláírt igazgatási megállapodást, amely strukturált 
keretet biztosít az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és a Számvevőszék 
közötti együttműködésre, és elősegíti az időben történő információcserét a 
883/2013/EU, Euratom rendelet és a Számvevőszék belső vizsgálatokkal 
kapcsolatos határozatai alapján; üdvözli, hogy a megállapodás már 
lehetővé tette a Számvevőszék és az OLAF közötti hatékonyabb 
együttműködést, a gyakori információcserét lehetővé tevő állandó 
kapcsolattartó pontok létrehozását, valamint a Számvevőszék által az 
OLAF-nak továbbított ügyekre vonatkozó gyorsabb és rendszeresebb 
visszajelzést; megjegyzi, hogy ez a megállapodás nem operatív kérdésekről 
is rendelkezik, például a képzések, munkaértekezletek és a személyzeti 
cserék megszervezéséről is; megjegyzi, hogy 2019-ben a Számvevőszék tíz 
csalásgyanús esetet jelentett be az OLAF-nak a 2018-as kilenc esethez 
képest (nyolcat az ellenőrzési munka során észleltek, kétszer pedig 
harmadik felek tettek bejelentést); 

n.a. 

37. megjegyzi, hogy az Európai Ügyészség (EPPO) és a Számvevőszék 
megállapodtak abban, hogy megvitatják az együttműködésük keretét adó 
jövőbeni adminisztratív megállapodást; kéri a Számvevőszéket, hogy ennek 
megfelelően tájékoztassa a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságát; 
üdvözli, hogy a Számvevőszék hozzájárult az Európai Ügyészség belső 
ellenőrzési szolgálatának létrehozásához; 

Az Európai Ügyészséggel kötött igazgatási megállapodás 
A Számvevőszék és az Európai Ügyészség munkamegállapodást 
dolgozott ki és fogadott el, amelyet 2021 szeptemberében írtak 
alá. A megállapodás aláhúzza, hogy közös érdek fűződik a 
csalás, a korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit érintő egyéb, 
bűncselekménnyel okozott károk ellen folytatott küzdelem 
hatékonyságának maximalizálásához, illetve a feladatok 
megkettőződésének lehetőség szerinti elkerüléséhez. 
Konkrétan a következő pontokról és feltételekről született 
megállapodás: időben történő együttműködés az információ- 
és adatközlés, -hozzáférés és -csere terén; óvintézkedések a 
Számvevőszék részéről; a Számvevőszék épületeibe való 
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belépés lehetővé tétele az Európai Ügyészség számára 
vizsgálatok lefolytatása céljából; az Európai Ügyészség 
információátadása a Számvevőszéknek ellenőrzés céljából. 
Emellett a két fél együttműködik a közös érdeklődésre számot 
tartó területeken tartott képzésekben, és munkatársakat is 
cserélhetnek egymás között. A Számvevőszék és az Európai 
Ügyészség közötti rendszeres üléseket is tervbe vettek. 

38. üdvözli, hogy 2019 októberében egyetértési megállapodást írtak alá az 
Európai Központi Bankkal (EKB), amely meghatározza az EKB felügyeleti 
tevékenységeivel kapcsolatos információk ellenőrökkel való megosztására 
vonatkozó gyakorlati szabályokat; 

n.a. 

39. nagyra értékeli, hogy a Számvevőszék együttműködik a tagállamok 
legfelsőbb ellenőrzési intézményeivel, ami lehetővé teszi a Számvevőszék 
számára, hogy elősegítse a független külső ellenőrzési munkát az Unióban 
és tagállamaiban; tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék részt vesz a 
Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI), a 
Legfőbb Ellenőrző Intézmények Európai Szervezete (EUROSAI) és az 
INTOSAI Európai Regionális Csoportjának munkájában, különösen a 
környezeti ellenőrzéssel, az információtechnológiával és a katasztrófákra 
elkülönített források ellenőrzésével foglalkozó munkacsoportjában, 
valamint az ellenőrzési és etikai munkacsoportban; 

n.a. 
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40. megjegyzi, hogy az európai ombudsman felkérte a Számvevőszéket (az 
összes uniós intézménnyel folytatott konzultáció keretében), hogy fűzzön 
észrevételeket az ombudsman által az uniós közigazgatás részére 
megfogalmazott gyakorlati ajánlások tervezetével kapcsolatban, amelyek 
az uniós hivatalos nyelvek használatát érintették a nyilvánossággal 
folytatott kommunikáció során (SI/98/2018/DDJ ügy), amire a 
Számvevőszék azt a választ adta, hogy jelenlegi politikája már megfelelő; 
kéri, hogy a nemzeti jelnyelvek is szerepeljenek ebben a folyamatban; 

Nemzeti jelnyelvek használata 
A Számvevőszék meg fogja vizsgálni a nemzeti jelnyelvek 
felvételének megvalósíthatóságát. 

41. hangsúlyozza, hogy a Számvevőszék erőfeszítéseket tett az érdekelt 
felekkel, a médiával és a nyilvánossággal folytatott kommunikáció további 
javítása érdekében; tudatában van annak, hogy a 2019-es európai 
választásokat követően a Számvevőszék létrehozott egy publikációs 
portált, amely valamennyi parlamenti képviselő számára releváns tényeket 
és számokat tartalmaz; üdvözli, hogy ez a publikációs portál ma már a 
Számvevőszék weboldalán is nyilvánosan elérhető, és lehetővé teszi a 
jelentések és kiadványok gyors és egyszerű keresését; üdvözli a 
Számvevőszék honlapjának jelenleg folyó átalakítását, amelynek célja, 
hogy a munka és a termékek még könnyebben hozzáférhetővé és 
könnyebben követhetővé váljanak; 

n.a. 

42. üdvözli, hogy a Számvevőszék úgy látja, hogy a média érdeklődése 
erőteljesen nő, különösen különjelentései iránt; n.a. 
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Belső irányítás, belső ellenőrzés, teljesítmény 
43. elismeri, hogy a Számvevőszék fő teljesítménymutatókat alkalmaz az 
elért haladás nyomon követésére; üdvözli, hogy a Számvevőszék elemzése 
azt mutatja, hogy a 2015. évi éves jelentésünkben megfogalmazott 
ajánlások 96%-át és a 2015. évi különjelentéseikben szereplő ajánlások  
94%-át teljes egészében, a legtöbb tekintetben vagy néhány tekintetben 
végrehajtották; megjegyzi, hogy a Számvevőszék 6 éves jelentést, 36 
különjelentést, 3 véleményt, 18 előzetes ellenőrzési tájékoztatót és 4 
másik kiadványt adott ki, amelyek a 2019-ben kiadott összesen 67 kiadvány 
részét képezik; megjegyzi, hogy 2019-ben a Számvevőszék ellenőrzési 
forrásainak mintegy 52%-át használták fel megbízhatósági nyilatkozata 
elkészítésére, valamint az uniós ügynökségek és más szervek pénzügyi 
ellenőrzésére; kéri a Számvevőszéket, hogy készítsen jelentést 
különjelentései és egyéb termékei hatásáról és az azokkal kapcsolatos 
elégedettségéről, valamint a kiválasztott ellenőrzési témákról; 

Munkánk hozzáadott értékének mérése 
Folyamatosan értékeljük, hogy jelentéseink olvasói (az Európai 
Parlament, a Tanács, a Bizottság, az uniós ügynökségek, a 
tagállamok állandó képviseletei, a tagállami ügynökségek és 
legfőbb ellenőrző intézmények, a nem kormányzati 
szervezetek, a tudományos körök, a média és más felek 
munkatársai) szerint munkánktól milyen hatás várható és az 
mennyiben hasznos. 2018 óta anonimizált elektronikus 
felmérések keretében kérjük jelentéseink olvasóit arra, hogy 
adjanak visszajelzést néhány kiválasztott jelentéssel 
kapcsolatban. Válaszadóink minőségi visszajelzést adhatnak 
jelentéseinkről, és általános javaslatokat is tehetnek 
munkánkra vonatkozóan. Ezt az információt az éves 
tevékenységi jelentésünk egy külön szakaszában tesszük közzé. 
2020-ban a felméréseink válaszadóinak 84%-a találta 
hasznosnak kiadványainkat (2019-ben 88%), és 75%-uk 
vélekedett úgy, hogy jelentéseink valószínűleg hatással lesznek 
(2019-ben 81%). A 2021–2025-ös stratégiánk elfogadását 
követően felülvizsgáljuk – és szükség esetén  
frissítjük – teljesítmény-ellenőrzési eljárásainkat is. 
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44. felhívja a Számvevőszéket, hogy a mentesítéssel összefüggésben 
vizsgálja meg a más uniós intézmények igazgatási kiadásaira vonatkozó 
további információk biztosításának egyéb módjait; megismétli, hogy a 
Számvevőszék általános ellenőrzési megközelítése további ellenőrzési 
munkát és célzottabb értékelést igényel; megismétli a többi uniós 
intézmény igazgatási kiadásainak és támogatási tevékenységeinek 
célzottabb felülvizsgálatára irányuló felhívását, különösen olyan témákban, 
amelyek egyre nagyobb – akár kritikus – jelentőséggel bírnak; 

Az TPK 5. fejezetének (Igazgatás) ellenőrzése – amely a 
Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozatra vonatkozó 
ellenőrzési módszertana szerint történik – külön értékelés 
elkészítését teszi lehetővé. Hosszú évek óta rendszeresen 
alacsony kockázatról számolunk be e terület tekintetében, ahol 
a hibaarányok a lényegességi küszöb alatt maradnak. 2019. évi 
ellenőrzési tevékenységünk kiterjedt egyes kiválasztott uniós 
szervek felügyeleti és kontrollrendszereinek, illetve a 
szerződéses álláshelyek számának növekedésének vizsgálatára. 
2021–2025-ös stratégiánkkal összhangban az éves 
jelentésünkben szereplő mennyiségi információkat rendszer- és 
szabályszerűségi ellenőrzéseink eredményeire támaszkodva 
igyekszünk majd minőségi elemekkel kiegészíteni. 
A Számvevőszék programozási koncepciójának része az 
ellenőrzések körültekintő kiválasztása, szem előtt tartva 
stratégiai céljainkat, az azonosított kockázatokat és az érdekelt 
felek (többek között az európai parlamenti Bizottsági Elnökök 
Értekezlete) nézeteit. Minden tőlünk telhetőt elkövetünk, hogy 
releváns ellenőrzési témákat válaszunk ki a rendelkezésünkre 
álló erőforrásoknak megfelelően. 
A Számvevőszék jelenleg végzi a megbízhatósági nyilatkozatra 
irányuló ellenőrzése koncepciójának átgondolását, azonban 
megjegyzi, hogy további kiadási területek hibaarányainak 
meghatározásához az erőforrások jelentős növelésére volna 
szükség. 
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45. üdvözli a Számvevőszék arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a 
költségvetési rendelettel összhangban különjelentéseit általában 13 
hónapon belül készítse el, ugyanakkor megjegyzi, hogy a különjelentések 
elkészítésének átlagos ideje még mindig hosszabb, mint ez az időhatár; 

Munkánk hatékonysága 
A Számvevőszék folyamatosan törekszik munkája 
hatékonyságának növelésére, mind a bizonyossággal 
kapcsolatos munkája, mind a teljesítmény-ellenőrzés 
tekintetében. A 2021–2025-ös stratégiánkkal összhangban az 
időszak során a megbízhatósági nyilatkozatra irányuló 
ellenőrzési munkánk elvégzése és kiigazítása érdekében 
felülvizsgáljuk módszertanunkat és gyakorlatunkat. Ennek 
jegyében fokozzuk az adatkezelési és informatikai eszközök és 
technológiák alkalmazását, amelyekben rövid távon a 
beszámolók megbízhatóságának pénzügyi ellenőrzése, illetve a 
bevétel és az igazgatási kiadások szabályszerűségi ellenőrzése 
terén látunk potenciált. 

A Számvevőszék minden alkalmat megragad, hogy optimalizálja 
eljárásait, növelje hatékonyságát, és minél több erőforrást 
biztosítson fő tevékenysége számára. Ez irányú törekvéseink 
legutóbbi példája, hogy csökkenteni szándékozunk a Nyelvi és 
Kiadványszerkesztési Igazgatóságunk tisztán fordítási és 
lektorálási munkáját azáltal, hogy csökkentjük a lektorálási 
munkát és nagyobb mértékben szervezzük ki a 
munkafolyamatokat, hogy a fordítók több közvetlen 
támogatást nyújthassanak a számvevőknek ellenőrzési 
munkájuk során, pl. az ellenőrzési jelentések 
megfogalmazásának segítése és az ellenőrzött szervezetekkel 
tartott találkozók során biztosított tolmácsolás révén. 

A különjelentések elkészítésének átlagos időtartama 15,1 
hónap volt a 2018–2020-as stratégiai időszakra nézve. A 2013–
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2017-es időszakban ezzel szemben ez az időtartam 16,9 hónap 
volt. További erőfeszítéseket teszünk különjelentéseink átlagos 
elkészítési idejének csökkentésére a minőség romlása nélkül. 

46. üdvözli a tagok és a magas rangú tisztviselők kiküldetési költségeivel, a 
tagok reprezentációs költségeivel és a Számvevőszék gépjárműparkjának 
használatával kapcsolatos belső ellenőrzést, amelynek célja a 
Számvevőszék tagjaira és magas rangú tisztviselőire vonatkozó irányítási és 
ellenőrzési rendszerek megbízhatóságának ellenőrzése; megjegyzi, hogy a 
Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) által megvizsgált, véletlenszerűen 
kiválasztott műveletek döntő többsége megfelelt a Számvevőszéken 
alkalmazandó szabályoknak és eljárásoknak; 

n.a. 
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47. megjegyzi, hogy 2020. december 17-i véleményében a Bíróság 
főtanácsnoka jelezte, hogy egy tag megsértette a Számvevőszék tagjaira 
vonatkozó magatartási kódexet azáltal, hogy a feladataihoz nem 
kapcsolódó tevékenységekkel összefüggésben visszaélt a pozíciójához 
kapcsolódó jogokkal és kiváltságokkal, indokolatlan távollétek és külső 
tevékenységek bejelentésének elmulasztása, bizalmas információk 
jogosulatlan módon történő továbbítása, valamint összeférhetetlenség 
révén; üdvözli, hogy a Számvevőszék felkérte az OLAF-ot, hogy folytasson 
vizsgálatot, az ügyet a Bíróság elé vitte, és elkötelezte magát az uniós 
költségvetést ért valamennyi veszteség visszafizettetésére ajánlott 
szankciók betartása mellett; 

n.a. 

48. megjegyzi, hogy az ellenőrzés szerint az OLAF által vizsgált egykori tag 
ügye elszigetelt eset volt; megjegyzi, hogy a jelentés arra a következtetésre 
jutott, hogy a Számvevőszék irányítási és ellenőrzési rendszereinek voltak 
bizonyos hiányosságai, ezeket azonban azóta hatékonyan orvosolták, és a 
jelenleg alkalmazott irányítási és ellenőrzési eljárások összességében 
megbízhatóak; figyelembe veszi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat 
ajánlásokat fogalmazott meg az irányítási és ellenőrzési rendszer további 
javítása érdekében, az ellenőrzési jelentés szigorúan bizalmas volt, és hogy 
a Számvevőszék minden tagja és a főtitkára is megkapta a jelentést; 

n.a. 
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49. tudomásul veszi a főtanácsnok 2020. december 17-én ismertetett 
véleményét, amelyben egyértelműen kijelenti, hogy a Számvevőszék 
tagjaként betöltött tisztségből eredő kötelezettségeket megsértették, és 
azt ajánlja, hogy a jelen ügyben hozott ítélet időpontjától kezdődően az 
érintett tag nyugdíjjogosultságai és a kapcsolódó ellátásai kétharmadának 
megfelelő szankciót alkalmazzanak; 

n.a. 

50. megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2019-es éves 
munkaprogramjának valamennyi ellenőrzési feladata lezárult, három 
feladat kivételével, amelyek 2020-ban folytatódnak: „A Személyi 
Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal szolgáltatási megállapodása”, „Az 
épületek/létesítmények szerződéskezelési modelljének ellenőrzése” és 
„Nyelvi képzésen kívüli képzések”; megjegyzi, hogy 2019-ben az IAS lezárta 
a 2018-as munkaprogramból megmaradt két kiválasztott feladatot; 
megjegyzi, hogy az IAS megerősítette a Számvevőszék ellenőrzési 
politikákkal, szabványokkal és módszertanokkal kapcsolatos 
minőségbiztosítási felülvizsgálatáért felelős horizontális bizottság stratégiai 
jelentőségét; üdvözli, hogy az IAS minőségellenőrzési rendszerek 
kidolgozására vonatkozó ajánlását végrehajtják; 

n.a. 
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51. tudomásul veszi, hogy az IAS 2019-ben felülvizsgálta a Számvevőszék 
belső ellenőrzési keretrendszeréről szóló határozattervezetet; megjegyzi, 
hogy az IAS azt javasolta, hogy a határozattervezetbe foglaljanak bele egy 
további rendelkezést, amely egyértelműen utasítja a megbízott, 
engedélyezésre jogosult tisztviselőket, hogy 2019-ben hajtsák végre a 
belső ellenőrzési elveket és jellemzőket, valamint legalább évente egyszer 
átfogóan értékeljék a teljes belső ellenőrzési keret végrehajtását és 
működését, és hogy ezt első alkalommal legkésőbb a 2020-as éves 
tevékenységi jelentés keretében kell megtenni; 

n.a. 

52. üdvözli, hogy az IAS úgy ítéli meg, hogy a főtitkárság igazgatóságainak 
magas kockázatú munkaterületeinek többségében megbízható utólagos 
ellenőrzéseket végeztek a kockázat-nyilvántartás és az operatív 
célkitűzések alapján; nagyra értékeli, hogy folyamatosan arról tájékoztatják 
(különösen a Számvevőszék egyik korábbi tagjával szemben folytatott 
OLAF-vizsgálat során felmerült korábbi problémákkal összefüggésben), 
hogy az IAS nem észlelt olyan hiányosságokat, amelyek olyan jelentősek, 
hogy komolyan megkérdőjeleznék a megbízott, engedélyezésre jogosult 
tisztviselő által a 2019-es pénzügyi műveletek jogszerűségére és 
szabályszerűségére vonatkozóan bevezetett belső ellenőrzési rendszerek 
általános megbízhatóságát; nagyra értékelné, ha az ilyen ügyekről a 
jövőben is tájékoztatnák; 

A Belső Ellenőrzési Szolgálat továbbra is évente a költségvetési 
hatóságok rendelkezésére fogja bocsátani ezeket az 
információkat a Számvevőszék belső ellenőrzésekről szóló, a 
mentesítésért felelős hatóságoknak címzett éves jelentésében. 
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53. egyetért a Számvevőszék jelenlegi stratégiájával, amely javítja a 
megbízhatósági nyilatkozat hozzáadott értékét, jobban előtérbe helyezi az 
uniós fellépés teljesítményszempontjait, és biztosítja, hogy egyértelmű 
üzeneteket juttasson el a közönséghez; megjegyzi, hogy 2019-ben egy 
legfelsőbb ellenőrző intézményekből álló négyes csoport (Észtország, 
Hollandia, Dánia és az Amerikai Egyesült Államok legfelsőbb ellenőrző 
intézménye) készített szakértői értékelést a Számvevőszék stratégiájáról; 
megjegyzi, hogy a jelentést 2020 márciusában tették közzé, és értékes 
adalékokkal szolgál a következő stratégiához; 

n.a. 

Átláthatóság 
54. megjegyzi, hogy a tagok a hivatali feladatok ellátása során jogosultak 
szolgálati járművek használatára; megjegyzi, hogy a szolgálati gépjárművek 
más utazásokra történő használata túlmutat az ilyen feladatok ellátásán, és 
hogy 2017. január 1-je óta a szolgálati gépjárművek használatával 
kapcsolatos költségek és elszámolt kilométerek jelentősen csökkentek; 
hangsúlyozza a hivatali gépjárművek és a sofőrök igénybevételére 
vonatkozó új szabályokat annak biztosítása érdekében, hogy azok 
használata kizárólag a tagok utazásai feladatainak ellátásához 
kapcsolódjon; megismétli azon véleményét, hogy a hivatali gépjárművek 
magáncélú használatára semmilyen körülmények között nem kerülhet sor, 
tekintettel arra, hogy ez a gyakorlat sértheti a Számvevőszék és általában 
az uniós intézmények jó hírnevét; megjegyzi, hogy 2020. január 1-jén új 
szabályok léptek hatályba, és havi 100 EUR hozzájárulást vezettek be a 
járművek nem hivatalos célú használatára, valamint a tagok és a főtitkár 
bizonyos költségekkel és díjakkal kapcsolatos felelősségére; 

n.a. 
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55. sajnálatosnak tartja, hogy a Számvevőszék a 2018. évi mentesítésről 
szóló állásfoglalás a Számvevőszék tagjai számára biztosított szabadságok 
nyilvántartásának szükségességéről szóló 18. pontját illetően csak nagyon 
korlátozott nyomon követést végzett; megjegyzi, hogy a Számvevőszék 
mérlegelni fogja a más uniós intézményekben meglévő szabályok és bevált 
gyakorlatok összehasonlító elemzését a magas rangú uniós közhivatalt 
ellátó személyek az (EU) 2016/300 rendeletben meghatározott jelenléte és 
hiányzásai tekintetében; emlékeztet, hogy a Parlament egyértelműen 
felszólította a Számvevőszéket, hogy alakítsa ki a tagok éves 
szabadságának, betegszabadságának, illetve egyéb okokra visszavezethető 
munkahelyi hiányzásának nyilvántartását szolgáló eljárásokat annak 
biztosítása érdekében, hogy a tagok által kivett valamennyi szabadság 
ténylegesen rögzítésre kerüljön; hangsúlyozza, hogy a jelenlegi gyakorlat 
gyengítheti az uniós polgároknak és intézményeknek a Számvevőszékbe 
vetett bizalmát; 

Szabadság-nyilvántartás 
A Számvevőszék tagjai, csakúgy, mint a más uniós 
intézményeknél hasonló pozíciót betöltő magas rangú uniós 
közhivatalt ellátó személyek, nem rendelkeznek éves 
szabadsággal. E személyek nem állnak foglalkoztatási 
jogviszonyban az intézményükkel, és nem tartoznak a 
személyzeti szabályzat szerinti tisztviselők körébe sem. A más 
intézmények –főként, amelyek tagjaira az (EU) 2016/300 
rendelet vonatkozik – gyakorlatának 2021-ben elvégzett 
összehasonlító vizsgálata megerősítette, hogy ez a helyzet. 
A Számvevőszék tagjai azonban kötelesek teljes mértékben 
elkötelezni magukat a Szerződések értelmében az Unió 
szolgálatára irányuló megbízatásuk teljesítése mellett  
(A Számvevőszék tagjaira és volt tagjaira érvényes magatartási 
kódex 10. cikke, „Elkötelezettség és lojalitás”, 
HL L 30., 2021.1.28., 10. o.), és megbízatásuk teljesítése során 
kötelesek részt venni bizonyos üléseken. A Számvevőszék belső 
szabályzatában olyan eljárást vezetett be, amelynek 
értelmében a számvevőszéki testület, a kamarák vagy a 
bizottságok üléseit elnöklő tagnak rögzítenie kell a tagok 
jelenlétét és távollétét. A távollévő számvevőszéki tagok 
kellően alátámasztott írásbeli kérelem alapján bizonyos 
okokból (betegség, súlyos családi körülmények, vis maior vagy 
kiküldetés) felmentést kaphatnak. Ezekről az információkról és 
adott esetben az igazoló dokumentumokról a Számvevőszék 
titkársága vezet nyilvántartást. 
A tagok számvevőszéki testületi, igazgatási bizottsági és 
kamarai üléseken való részvételét rendszeresen nyilvántartjuk. 
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A 2020. évi éves tevékenységi jelentésünk, most először, erre 
vonatkozóan is tartalmazott információkat (49. o.). A tagok 
jelenlétére vonatkozó ilyen jellegű információkról a következő 
években is be szándékozunk számolni. A feltüntetett 
számadatok azt mutatják, hogy a magas jelenléti aránynak 
köszönhetően nem merültek fel határozatképességi problémák. 

56. megjegyzi, hogy tekintettel a tagok azon kötelezettségére, hogy részt 
kell venniük a Számvevőszék, a kamarák és azon igazgatási bizottság 
minden ülésén, amelynek tagjai, a Számvevőszék titkársága nyilvántartást 
vezet a jelenlétről; megjegyzi, hogy a nyilvántartás vezeti a tagok jelenlétét 
és távollétét, és azt is megmutatja, hogy a Számvevőszék elnöke mely 
távolléteket tekint igazoltnak; megjegyzi, hogy a jelenléti nyilvántartás 
része a Számvevőszék eljárási szabályzatát végrehajtó szabályoknak; 

n.a. 
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Összeférhetetlenség, zaklatás, visszaélések bejelentése 
57. felkéri a Számvevőszéket, hogy adjon tájékoztatást három zaklatási 
panasz eredményeiről, amelyeket 2019-ben jelentettek be és vizsgáltak ki; 
megjegyzi, hogy a panaszokat a kielégítő munkakörnyezet fenntartására, 
valamint a pszichológiai és szexuális zaklatás elleni küzdelemre vonatkozó 
szabályzatban megállapított eljárásoknak megfelelően kezelték; tudomásul 
veszi, hogy a kiadások tekintetében az egyes ügyek kivizsgálását házon 
belül hajtották végre, és ez nem járt további költségekkel; üdvözli, hogy 
három évente értékelni szándékozzák a Számvevőszéknek a személyzet 
zaklatás elleni védelmére vonatkozó szabályzatát, és hogy ezt a munkát 
2020-ban kellett elvégezni; 

Zaklatási esetek 
2019-ben a jogi szolgálathoz három állítólagos zaklatási 
esetben érkezett panasz. A kinevezésre jogosult hatóság két 
esetben kezdeményezte igazgatási eljárás megindítását. 
Mindkét esetet az adminisztratív vizsgálatok lefolytatására 
vonatkozó általános végrehajtási szabályok meghatározásáról 
szóló 99–2007. sz. számvevőszéki határozattal összhangban 
vizsgálták ki. Egy eset fegyelmi intézkedés nélkül került 
lezárásra, mivel nem állt rendelkezésre elegendő bizonyíték az 
állítólagos zaklatás megtörténtének alátámasztására. Egy másik 
esetben a kinevezésre jogosult hatóság következtetése szerint 
megvalósult a nem megfelelő magatartás tényállása, és az 
érintettet alacsonyabb fizetési fokozatba sorolták. A harmadik 
esetben az etikai bizottság véleményt adott ki, amelynek 
alapján az ügyet további lépések megtétele nélkül lezárták. 
A Számvevőszék zaklatásra vonatkozó belső jogi keretrendszere 
átdolgozás alatt áll. 

58. rámutat arra, hogy Lengyelország és Horvátország legfőbb ellenőrző 
intézményei egy fontos szakértői értékelést készítettek a Számvevőszék 
etikai keretéről; megjegyzi, hogy a szakértők véleménye szerint a 
Számvevőszék etikai ellenőrzési rendszerét tovább kell javítani, mégpedig 
úgy, hogy átfogóbban értékelik az etikai kockázatokat, következetesebbé 
és világosabba teszik az etikai szabályokat, valamint jobb tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységet folytatnak; 

Etikai keret 
A Számvevőszék a szakértői ajánlások zömét figyelembe vette a 
tagok magatartási kódexének és etikai keretrendszerének, 
illetve az etikai tanácsadói csoport megbízatásának és 
összetételének átdolgozása során. Jelenleg dolgozunk a 
valamennyi munkatársat érintő etikai keret módosításán, 
amelynek része lesz egy átfogó etikai kockázatértékelés is. 
Ezenkívül a Számvevőszék etikai keretrendszere egyike a 2023. 
év potenciálisan legjelentősebb ellenőrzési témáinak.  
Az új etikai keretrendszer a kiemelt fontosságú feladatok közé 
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tartozik ugyan, de a keretrendszer átdolgozását 2022-re 
halasztották, így az ellenőrzésére 2023-ban kerülhet sor. 
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59. támogatja a szakértői értékelés következtetéseit, hogy rendszeresen 
frissíteni kell az érdekeltségi nyilatkozatokat, ami növelné azok 
megbízhatóságát; ismét aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az 
érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozatok önbevallási jellegűek, és a 
jelenlegi jogi keretek között sem a Számvevőszék, sem annak etikai 
bizottsága nem rendelkezik vizsgálati hatáskörrel a bejelentett adatok 
valódiságának és teljességének ellenőrzésére; felhívja a Számvevőszéket, 
hogy biztosítsa, hogy a számvevőszéki tagok az összeférhetetlenség 
hiányára vonatkozó nyilatkozatok helyett érdekeltségi nyilatkozatokat 
nyújtsanak be; hangsúlyozza, hogy a jelenlegi eljárásokat – többek között 
az etikai bizottság eljárásait is – meg kell erősíteni, hogy ne álljon fenn 
összeférhetetlenség; egyetért azzal, hogy az etikai bizottság döntő 
szerepet játszik, amennyiben a Számvevőszék elnöke és tagjai tanácsot 
kérhetnek tőle minden etikai kérdésben és a magatartási kódex 
értelmezése kapcsán; megjegyzi továbbá, hogy a bizottságot megbízták a 
tagok által vállalt külső tevékenységek jóváhagyásával, ideértve azokat a 
korábbi tagokat is, akik a Számvevőszék elhagyását követő két évben 
tevékenységet kívánnak folytatni, ez azonban önmagában nem tekinthető 
hatékony eszköznek az összeférhetetlenség elkerülésének biztosításához, 
amint azt a múlt évi mentesítési állásfoglalás is hangsúlyozta; üdvözli a 
Számvevőszék tagjaira és korábbi tagjaira vonatkozó felülvizsgált 
magatartási kódex elfogadását, és különösen az érdekeltségi nyilatkozatok 
tekintetében előírt szélesebb körű tájékoztatási kötelezettséget és az etikai 
bizottság fokozottabb szerepét; megjegyzi, hogy a Számvevőszék éves 
jelentést fog közzétenni magatartási kódexének alkalmazásáról; megjegyzi 
továbbá, hogy a Számvevőszék jelenleg vizsgálja a személyzetére 
vonatkozó etikai keretet. 

Nyilatkozatok 
A Számvevőszék tagjaira és korábbi tagjaira vonatkozó, 
nemrégiben (2021. január) felülvizsgált magatartási kódexszel 
összhangban a Számvevőszék tagjainak érdekeltségi 
nyilatkozatot kell benyújtaniuk, amelyre most már évente és 
egyes meghatározott esetekben – például, ha a nyilatkozatban 
szereplő információkban jelentős változás történt – ennél is 
gyakrabban kell sort keríteniük. A tagok felelősséget vállalnak 
nyilatkozataikért, amelyeket honlapunkon közzéteszünk. 
Új magatartási kódexünk 19. cikkének (7) bekezdése most már 
kimondja azt, hogy a Számvevőszék minden évben jelentést 
fogad el ezen magatartási kódex alkalmazásáról, és azon belül 
az etikai bizottság munkájáról. A jelentést a Számvevőszék 
honlapján közzé kell tenni. 
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A megbízott, engedélyezésre jogosult 
tisztviselő nyilatkozata 
87 Alulírott, az Európai Számvevőszék főtitkára, megbízott, engedélyezésre jogosult
tisztviselőként: 

o kijelentem, hogy az ezen jelentésben szereplő információk valósak és pontosak;

o továbbá, hogy észszerű bizonyossággal rendelkezem arról, hogy:

— az ezen jelentésben leírt feladatok ellátásához rendelt erőforrásokat a
kijelölt célokra használtuk fel, a gondos pénzgazdálkodás elveivel 
összhangban; 

— az alkalmazott kontrolleljárások biztosítják a beszámoló alapjául szolgáló 
tranzakciók jogszerűségéhez és szabályszerűségéhez szükséges garanciákat, 
valamint a csalásra vagy csalás gyanújára vonatkozó állítások megfelelő 
kezelését; 

— a kontrollköltségek és -haszon aránya megfelelő. 

88 Ez a bizonyosság saját megítélésemen és a rendelkezésemre álló információkon
alapul, többek között a közvetve megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselők 
jelentésein és nyilatkozatain, a belső ellenőr jelentésein és a külső ellenőr korábbi 
pénzügyi évekre vonatkozó jelentésein. 

89 Megerősítem, hogy nincsen tudomásom semmi olyasmiről, ami e jelentésben
nem szerepel és sérthetné az intézmény érdekeit. 

Luxembourg, 2022. március 24. 

Zacharias Kolias 
Főtitkár 
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Mellékletek 

I. melléklet. Jelentés a 2021. évi költségvetési és
pénzgazdálkodásról
A dokumentum megtekintéséhez kattintson ide. 

https://www.eca.europa.eu/Documents/Annual%20accounts%20of%20ECA/ECA_Report_on_Budgetary_and_Financial_Management_2021_EN.pdf


 

SZERZŐI JOGOK 
© Európai Unió, 2022 

Az Európai Számvevőszék dokumentumainak felhasználását a nyíltadat-politikáról és  
a dokumentumok további felhasználásáról szóló 6–2019. sz. számvevőszéki határozat 
szabályozza. 

Ellenkező rendelkezés (pl. az egyedi szerzői jogi nyilatkozatokban foglaltak) hiányában 
az Európai Unió tulajdonában lévő számvevőszéki tartalmak a Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licenc alá tartoznak. Ezért főszabály szerint  
a további felhasználás a forrás és a változtatások megfelelő feltüntetésével 
megengedett. A Számvevőszéktől származó tartalmak további felhasználásakor azok 
eredeti értelme és üzenete nem torzulhat. A Számvevőszék nem vonható felelősségre 
a továbbfelhasználás esetleges következményeiért. 

Ha az adott tartalomban azonosítható magánszemélyek is érintettek (például ha egy 
kép a Számvevőszék munkatársait ábrázolja vagy harmadik fél is szerepel a források 
között), adott esetben további engedélyt is be kell szerezni. 

Amennyiben ez megtörtént, akkor a vonatkozó engedély érvényteleníti a fenti 
általános érvényű engedélyt, és az abban foglalt, egyértelműen meghatározott 
felhasználási korlátozások érvényesek. 

Az olyan tartalmak felhasználásához vagy reprodukálásához, amelyek nem az Európai 
Unió tulajdonát képezik, adott esetben közvetlenül a szerzői jog tulajdonosától kell 
engedélyt kérni. 

Az iparjogvédelem alatt álló szoftverek és dokumentumok – pl. szabadalmak, 
márkajelzések, bejegyzett formatervezési minták, logók és nevek – nem tartoznak 
a Számvevőszék továbbfelhasználási politikájának hatókörébe. 

Az Európai Uniónak az europa.eu címtartomány alá tartozó intézményi weboldalai 
külső oldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmaznak. Ezek nem tartoznak a 
Számvevőszék hatáskörébe, ezért ajánlott elolvasni az ott közzétett adatvédelmi és 
szerzői jogi rendelkezéseket. 

Az Európai Számvevőszék logójának használata  

Az Európai Számvevőszék logója kizárólag a Számvevőszék előzetes hozzájárulásával 
használható fel. 

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 
 
 

 

Kapcsolatba szeretne lépni az EU-val? 
 
Személyesen 
 
Az Európai Unió területén több Europe Direct információs központ is működik. Keresse meg 
az Önhöz legközelebb eső központot: https://europa.eu/european-union/contact_hu 
 
Telefonon vagy e-mailben 
 
A Europe Direct központok feladata, hogy megválaszolják a polgárok Európai Unióval 
kapcsolatos kérdéseit. Vegye igénybe a szolgáltatást  
 
– az ingyenesen hívható telefonszámon: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bizonyos szolgáltatók 

számíthatnak fel díjat a hívásért), 
– a rendes díjszabású telefonszámon: (+32 2) 29-99-696, vagy 
– e-mailen: https://europa.eu/european-union/contact_hu 
 
Információkat keres az EU-ról? 
 
Online 
 
Az EUROPA portál tájékoztatással szolgál az Európai Unióról az EU összes hivatalos nyelvén: 
https://europa.eu/european-union/index_hu 
 
Uniós kiadványok 
 
A következő címen uniós kiadványok tölthetők le/rendelhetők meg díjmentesen/fizetés 
ellenében: https://publications.europa.eu/hu/publications. Ha bizonyos ingyenes 
kiadványokból több példányra van szüksége, rendeljen a Europe Direct központtól vagy 
hazájának helyi információs központjától (lásd:  
https://europa.eu/european-union/contact_hu). 
 
Uniós jogszabályok és kapcsolódó dokumentumok 
 
Az EUR-Lex portálról bármelyik hivatalos nyelven letölthetők az EU jogi tartalmai és az 1952-
től megjelenő jogszabályai: http://eur-lex.europa.eu 
 
Az EU által gondozott nyílt hozzáférésű adatok 
 
A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja (https://data.europa.eu/hu) uniós 
adatkészletekhez biztosít hozzáférést. Az adatok kereskedelmi és nem kereskedelmi célból 
egyaránt díjmentesen letölthetők és felhasználhatók. 

https://europa.eu/european-union/contact_hu
https://europa.eu/european-union/contact_hu
https://europa.eu/european-union/index_hu
https://publications.europa.eu/hu/publications
https://europa.eu/european-union/contact_hu
http://eur-lex.europa.eu/
https://data.europa.eu/hu
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