
2020
A 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó éves 
jelentés az Európai Unió ügynökségeiről 

EN

HU



EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBURG

Telefon: +352 4398-1
Megkeresés: eca.europa.eu/hu/Pages/ContactForm.aspx
Weboldal: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors 

Bővebb tájékoztatást az Európai Unióról az interneten talál (http://europa.eu).

Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2021

PDF ISBN 978-92-847-6934-6 doi:10.2865/471406 QJ-01-21-342-HU-N

eca.europa.eu/hu/Pages/ContactForm.aspx
eca.europa.eu


2 

 

Tartalomjegyzék 

Az e jelentésben szereplő európai ügynökségek és egyéb 
uniós szervek jegyzéke 7 

1. fejezet. Az uniós ügynökségek és a számvevőszéki 
ellenőrzés 9 

Bevezetés 10 

Az uniós ügynökségek 12 

Az Uniót szakpolitikáinak kialakításában és végrehajtásában 
különböző típusú ügynökségek segítik 12 

A decentralizált ügynökségek konkrét szakpolitikai igényeket elégítenek ki 15 

Az Európai Bizottság végrehajtó ügynökségei uniós programokat hajtanak végre 15 

Az egyéb szervek más specifikus megbízatásokkal bírnak 15 

Az ügynökségek különböző forrásokból és a TPK különböző 
fejezeteiből részesülnek finanszírozásban 16 

Az EUIPO, a CPVO és az ESZT kivételével a költségvetési és 
zárszámadási eljárások valamennyi ügynökségnél hasonlóak 23 

Az uniós ügynökségek hálózata megkönnyíti az ügynökségek 
közötti együttműködést és az érdekelt felekkel folytatott 
kommunikációt 23 

Ellenőrzésünk 27 

Megbízatásunk alapján éves ellenőrzéseket végzünk, valamint 
különjelentéseket és véleményeket adunk ki 27 

Ellenőrzéseink úgy vannak megtervezve, hogy a fő kockázatokra 
irányuljanak 27 

Egyéb kockázatok 30 

A csalásgyanús eseteket jelentjük az illetékes uniós szerveknek, 
az OLAF-nak és az EPPO-nak 30 

A Számvevőszék ellenőrzési eljárásainak digitalizálása 30 

2. fejezet. Az ellenőrzési eredmények áttekintése 36 

Bevezetés 37 



3 

 

A 2020. pénzügyi évre vonatkozó éves ügynökségi 
ellenőrzések eredményei összességükben pozitívak 38 

Hitelesítő vélemény valamennyi ügynökség beszámolójának 
megbízhatóságáról 38 

A figyelemfelhívó megjegyzések fontosak az EMA és az ESZT beszámolójának 
megértéséhez 38 

Az egyéb kérdéseket tárgyaló bekezdés egy, a CHAFEA számára különös 
jelentőséggel bíró kérdéssel foglalkozik 39 

Hitelesítő vélemény az ügynökségek beszámolójának alapjául 
szolgáló bevételek jogszerűségéről és szabályszerűségéről 39 

A figyelemfelhívó megjegyzést tárgyaló bekezdés segít jobban megérteni az ESZT 
bevételeit 40 

Az egyéb kérdéseket tárgyaló bekezdések az ESMA és az ESZT számára különös 
jelentőséggel bíró kérdésekkel foglalkoznak 40 

Hitelesítő vélemény az ügynökségek beszámolójának alapjául 
szolgáló kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről, az 
ACER, az eu-LISA és az ENISA kivételével 41 

Egyéb kérdéseket tárgyaló bekezdések az ACER, az ENISA, az EIGE és az EASO 
számára különös jelentőséggel bíró kérdésekről 42 

Észrevételeink 23 ügynökség esetében fejlesztésre szoruló 
területekre is rámutatnak 42 

A hibakockázat a belső kontroll területén a legnagyobb 44 

A szabálytalan kifizetések fő forrását továbbra is a közbeszerzési hiányosságok 
jelentik 47 

Egyre több a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos hiányosság 48 

Az emberierőforrás-menedzsmenttel kapcsolatban felmerült szerteágazó 
észrevételek 50 

Az ügynökségek jól alkalmazkodtak a Covid19-járvánnyal kapcsolatos, példátlan 
helyzethez 51 

Az ügynökségek hasznosítják a korábbi évek ellenőrzési észrevételeit 66 

A Számvevőszék által kiadott, ügynökségeket is érintő 
egyéb kiadványok 68 

Az uniós ügynökségek hálózatának válasza 71 

3. fejezet. Megbízhatósági nyilatkozatok és egyéb 
ügynökségspecifikus ellenőrzési eredmények 73 

3.1. A megbízhatósági nyilatkozatokat alátámasztó információk 74 



4 

 

A TPK 1a. fejezete (Versenyképesség a növekedésért és 
foglalkoztatásért) keretében finanszírozott ügynökségek 77 

3.2. Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési 
Ügynöksége (ACER) 78 

3.3. Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének 
Működését Segítő Ügynökség (BEREC Hivatal) 88 

3.4. Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) 95 

3.5. Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) 101 

3.6. Európai Bankhatóság (EBH) 107 

3.7. Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 116 

3.8. Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) 123 

3.9. Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 131 

3.10. Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) 137 

3.11. Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) 144 

3.12. Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) 153 

3.13. Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) 159 

3.14. Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi 
Ügynökség (EU-OSHA) 167 

3.15. Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények 
Javításáért (Eurofound) 172 

3.16. Európai GNSS (Globális Navigációs Műholdrendszer) 
Ügynökség (GSA) 178 

A TPK 2. fejezete (Fenntartható növekedés: természeti 
erőforrások) keretében finanszírozott ügynökségek 183 

3.17. Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 184 

3.18. Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) 189 

A TPK 3. fejezete (Biztonság és uniós polgárság) 
keretében finanszírozott ügynökségek 193 

3.19. Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 194 

3.20. Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 200 

3.21. Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 
(ECDC) 211 

3.22. Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) 216 



5 

 

3.23. A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) 221 

3.24. Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 228 

3.25. A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai 
Megfigyelőközpontja (EMCDDA) 237 

3.26. A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén 
Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési 
Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) 242 

3.27. Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési 
Ügynöksége (Eurojust) 250 

3.28. A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége 
(Europol) 256 

3.29. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 263 

3.30. Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) 269 

A TPK 4. fejezete (Globális Európa) keretében 
finanszírozott ügynökségek 285 

3.31. Európai Képzési Alapítvány (ETF) 286 

A TPK 5. fejezete (Igazgatás) keretében finanszírozott 
ügynökségek 291 

3.32. Euratom Ellátási Ügynökség (ESA) 292 

Önfinanszírozó ügynökségek 298 

3.33. Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) 299 

3.34. Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) 304 

3.35. Egységes Szanálási Testület (ESZT) 312 

3.36. Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) 321 

Az Európai Bizottság végrehajtó ügynökségei 326 

3.37. Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 
(EACEA) 327 

3.38. Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME) 332 

3.39. Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA) 339 

3.40. Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség 
(INEA) 346 

3.41. Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) 351 



6 

 

3.42. Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági 
Végrehajtó Ügynökség (Chafea) 357 

A számvevőszéki munkacsoport 362 
 



7 

 

Az e jelentésben szereplő európai 
ügynökségek és egyéb uniós szervek 
jegyzéke  

Betűszó Teljes név  Betűszó Teljes név 

ACER 
Energiaszabályozók Európai 
Uniós Együttműködési 
Ügynöksége 

 

EMCDDA 

A Kábítószer és a 
Kábítószer-függőség 
Európai 
Megfigyelőközpontja 

BEREC Hivatal 

Az Európai Elektronikus 
Hírközlési Szabályozók 
Testületének Működését 
Segítő Ügynökség  

EMSA Európai Tengerészeti 
Biztonsági Ügynökség 

CdT Az Európai Unió Szerveinek 
Fordítóközpontja 

 
ENISA 

Európai Uniós 
Kiberbiztonsági 
Ügynökség 

Cedefop 
Európai 
Szakképzésfejlesztési 
Központ  

EPPO Európai Ügyészség 

CEPOL Az Európai Unió Bűnüldözési 
Képzési Ügynöksége 

 

ERA Az Európai Unió Vasúti 
Ügynöksége 

CHAFEA 

Fogyasztó-, Egészség-, 
Élelmiszerügyi és 
Mezőgazdasági Végrehajtó 
Ügynökség  

ERCEA 
Az Európai Kutatási 
Tanács Végrehajtó 
Ügynöksége 

CPVO Közösségi Növényfajta-
hivatal  

ESA Euratom Ellátási 
Ügynökség 

EACEA 
Oktatási, Audiovizuális és 
Kulturális Végrehajtó 
Ügynökség  

ESMA Európai Értékpapírpiaci 
Hatóság 

EASA 
Az Európai Unió 
Repülésbiztonsági 
Ügynöksége  

ETF Európai Képzési 
Alapítvány 

EASME Kkv-ügyi Végrehajtó 
Ügynökség 

 

EUIPO 
Az Európai Unió 
Szellemi Tulajdoni 
Hivatala 



8 

 

Betűszó Teljes név  Betűszó Teljes név 

EASO Európai Menekültügyi 
Támogatási Hivatal 

 

eu-LISA 

A Szabadságon, A 
Biztonságon És A Jog 
Érvényesülésén Alapuló 
Térség Nagyméretű IT-
Rendszereinek 
Üzemeltetési 
Igazgatását Végző 
Európai Uniós 
Ügynökség 

EBH Európai Bankhatóság 

 

EU-OSHA 

Európai Munkahelyi 
Biztonsági és 
Egészségvédelmi 
Ügynökség 

ECDC Európai Betegségmegelőzési 
és Járványvédelmi Központ 

 

Eurofound 

Európai Alapítvány az 
Élet- és 
Munkakörülmények 
Javításáért 

ECHA Európai Vegyianyag-
ügynökség 

 

Eurojust 

Az Európai Unió 
Büntető Igazságügyi 
Együttműködési 
Ügynöksége 

EEA Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség 

 

Europol 
A Bűnüldözési 
Együttműködés Európai 
Uniós Ügynöksége 

EFCA Európai Halászati Ellenőrző 
Hivatal 

 
FRA Az Európai Unió 

Alapjogi Ügynöksége 

EFSA Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság 

 
Frontex Európai Határ- és 

Partvédelmi Ügynökség 

EIGE A Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézete 

 
GSA Európai GNSS 

Ügynökség 

EIOPA 
Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-
hatóság  

HADEA 
Európai Egészségügyi és 
Digitális Végrehajtó 
Ügynökség 

EIT Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet 

 

INEA 
Innovációs és Hálózati 
Projektek Végrehajtó 
Ügynökség 

ELA Európai Munkaügyi Hatóság 
 

REA Kutatási Végrehajtó 
Ügynökség 

EMA Európai 
Gyógyszerügynökség  

ESZT Egységes Szanálási 
Testület 



9 

 

 
 

1. fejezet  

Az uniós ügynökségek és a számvevőszéki 

ellenőrzés 

 



10 

 

Bevezetés 
1.1. Az Európai Számvevőszék az Európai Unió pénzügyeinek külső ellenőre1. Ilyen 
minőségünkben az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őreként tevékenykedünk, és 
elősegítjük az Unió pénzgazdálkodásának javítását. Munkánkról részletesebb tájékoztatást 
tevékenységi jelentéseinkben, áttekintéseinkben, valamint az új, illetve átdolgozott uniós 
jogszabályokkal és a pénzügyi vonzattal rendelkező egyéb határozatokkal kapcsolatos 
véleményeinkben olvashat2. 

1.2. E megbízatás keretében évente megvizsgáljuk az uniós intézmények, ügynökségek és 
egyéb uniós szervek3 elszámolásait és az ezek alapjául szolgáló bevételeket és kifizetéseket. 

1.3. Ez a jelentés az uniós ügynökségekre és más uniós szervekre (a továbbiakban 
együttesen: „az ügynökségek”) irányuló, a 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó éves 
ellenőrzésünk eredményeit mutatja be, valamint az ügynökségekkel kapcsolatos olyan 
ellenőrzési eredményeket, amelyek más jellegű – például különjelentéseink vagy véleményeink 
céljából végzett – ellenőrzéseinkből származnak. Jelentésünk felépítése a következő: 

o az 1. fejezet az ügynökségeket és ellenőrzéseink jellegét ismerteti; 

o a 2. fejezet éves ellenőrzésünk általános eredményeit mutatja be, és hivatkozik az 
ügynökségekkel kapcsolatos egyéb ellenőrzési eredményekre és véleményekre; 

o a 3. fejezet a 41 ügynökségre vonatkozó egyedi megbízhatósági nyilatkozatainkat 
tartalmazza, az ügynökségek beszámolóinak megbízhatóságára, valamint az alapul 
szolgáló bevételek és kifizetések jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó 
véleményeinkkel és észrevételeinkkel, illetve az e véleményektől független valamennyi 
megjegyzésünkkel és észrevételünkkel együtt. 

1.4. A 2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozóan az ügynökségekre 
irányuló ellenőrzésünk megerősítette az előző évek beszámolóiban foglalt pozitív 

                                                             
1 Az EUMSZ 285–287. cikke (HL C 326., 2012.10.26., 169–171. o.). 

2 Ezek honlapunkon elérhetőek: www.eca.europa.eu. 

3 Három, a védelem terén működő ügynökséget (Európai Védelmi Ügynökség, az Európai 
Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete, az Európai Unió Műholdközpontja), amelyeket 
tagállami hozzájárulásokból finanszíroznak, nem a Számvevőszék, hanem más, független 
külső könyvvizsgálók ellenőriznek. 

http://www.eca.europa.eu/
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eredményeket. Az egyes ügynökségek tekintetében kiadott megbízhatósági nyilatkozatunk 
révén:  

o valamennyi ügynökség esetében hitelesítő (korlátozás nélküli) ellenőri véleményt adtunk 
a beszámoló megbízhatóságáról; 

o valamennyi ügynökség esetében hitelesítő (korlátozás nélküli) ellenőri véleményt adtunk 
a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és szabályszerűségéről;  

o valamennyi ügynökség esetében hitelesítő (korlátozás nélküli) ellenőri véleményt adtunk 
a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről – kivételt 
képez ez alól az ACER, az eu-LISA és az ENISA, amelyek esetében korlátozott ellenőri 
véleményt bocsátottunk ki. 

1.5. Mindezek ellenére a legtöbb ügynökség esetében láttunk még javítási lehetőségeket, 
amint arról a figyelemfelhívó megjegyzéseket és egyéb kérdéseket tárgyaló bekezdésekben, 
valamint az ellenőri véleménytől független észrevételekben beszámoltunk. 
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Az uniós ügynökségek 

Az Uniót szakpolitikáinak kialakításában és végrehajtásában 
különböző típusú ügynökségek segítik 

1.6. Az uniós ügynökségek önálló jogi személyek, amelyeket másodlagos jogszabály hozott 
létre olyan technikai, tudományos vagy irányítási feladatok elvégzésére, amelyek segítséget 
nyújtanak az uniós intézményeknek szakpolitikáik kialakításában és végrehajtásában. A 
különböző tagállamokban működő ügynökségek jelentős befolyással bírhatnak az európai 
polgárok mindennapi életének olyan alapvető területein, mint az egészségügy, a biztonság, a 
védelem, vagy a szabadság és a jog érvényesülése. Ebben a jelentésben az ügynökségekre a 
teljes nevükből képzett betűszóval utalunk. Ezek listája a jelentés elején található. 

1.7. Háromféle uniós ügynökség létezik: decentralizált ügynökségek, az Európai Bizottság 
végrehajtó ügynökségei és egyéb szervek. A köztük lévő különbségeket az alábbiakban 
ismertetjük.  

1.8. Az évek során egyre nőtt az ügynökségek száma, és 2020 végére elérte a 43-at (lásd: 
1.1. ábra). Ez az adat magában foglalja a legújabb ügynökséget, a HADEA-t (Európai 
Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség) is, amelyet 2021. április 1-jén hoztak létre4. 
Ezzel egy időben a CHAFEA megszűnt, az INEA és az EASME pedig CINEA (Európai Éghajlat-
politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség), illetve Eismea (Európai 
Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség) néven folytatja tevékenységét. 

                                                             
4 A Bizottság 2021. február 12-i (EU) 2021/173 végrehajtási határozata (HL L 50., 2021.2.15., 

9. o.). 
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1.1. ábra. Az ügynökségek számának növekedése: időrend és áttekintés 

 
* Néhány ügynökség korábban kormányközi szervezetként, más jogállás szerint működött. 

Megjegyzés: Az ábrán szereplő évszámok az ügynökségek alapító okiratai hatálybalépésének évét jelzik.  

Forrás: Európai Számvevőszék. 

Decentralizált ügynökségek

Végrehajtó ügynökségek

Egyéb szervek

ESA

Cedefop, Eurofound

EEA, ETF

EMA, EMCDDA
CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA

EASA, EFSA, EMSA, Eurojust
EASME*

ECDC, ENISA, ERA, Frontex, GSA
CEPOL, EFCA, CHAFEA*

ECHA, EIGE, EACEA, INEA*
FRA

ERCEA, REA, EIT
ACER, BEREC Hivatal, Europol

EASO, EBH, EIOPA, ESMA
eu-LISA

ESZT

EPPO

ELA

HADEA

3

5

7

11

15
16

21

24
28

29
32

35
39

40

41

42

43

44

1 ügynökség1958

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

4 33 7

* A CHAFEA 2021. április 1-jén megszűnt, az INEA CINEA néven, az EASME pedig EISMEA néven folytatja működését.
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1.9. Az Európai Bizottság valamennyi végrehajtó ügynökségének Brüsszelben van a 
székhelye. A decentralizált ügynökségek és egyéb szervek székhelyei az Unió egész területén, 
különböző tagállamokban találhatók (lásd: 1.2. ábra). Az ügynökségek székhelyéről a Tanács, 
illetve a Tanács és az Európai Parlament közösen határoz. Az egyes ügynökségekre vonatkozó 
egyedi megbízhatósági nyilatkozatunk (ellenőri véleményünk) eléréséhez kattintson az 
ügynökség nevére az alábbi ábrán.  

1.2. ábra. Az ügynökségek székhelyei a különböző tagállamokban 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

Dánia 
EEA 

Svédország 
ECDC 

Litvánia 
EIGE 

Lettország 
BEREC Hivatal 

Finnország 
ECHA 

Észtország 
eu-LISA 

Lengyelország 
Frontex 

Csehország 
GSA 

Ausztria 
FRA 

Szlovákia 
ELA 

Magyarország 
CEPOL, 
EIT 

Románia 
– 

Bulgária 
– 

Ciprus 
– 

Spanyolország 
EFCA, EUIPO, 

EU-OSHA 

Olaszország 
EFSA, ETF 

Szlovénia 
ACER 

Málta 
EASO 

Horvátország 
– 

Görögország 
Cedefop, 

ENISA 

Németország 
EASA, EIOPA 

Hollandia 
EMA, Eurojust, 

Europol 

Írország 
Eurofound 

Belgium 
EACEA, EASME, 

ERCEA, INEA, 
REA, ESZT, 

HADEA 

Luxemburg 
CdT, Chafea, 

EPPO, ESA 

Franciaország 
CPVO, EBH, 
ERA, ESMA 

Portugália 
EMCDDA, 

EMSA 
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A decentralizált ügynökségek konkrét szakpolitikai igényeket elégítenek 
ki 

1.10. A 33 decentralizált ügynökség5 fontos szerepet játszik az uniós szakpolitikák 
előkészítésében és végrehajtásában, különösen a technikai, tudományos, operatív, illetve 
szabályozói feladatok ellátása terén. Céljuk konkrét szakpolitikai igények kielégítése és az 
európai együttműködés erősítése az Unió és a tagállami kormányok technikai és speciális 
szakértelmének egyesítése révén. Az ügynökségeket tanácsi vagy európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel határozatlan időre hozzák létre. 

Az Európai Bizottság végrehajtó ügynökségei uniós programokat 
hajtanak végre 

1.11. Az Európai Bizottság hat végrehajtó ügynöksége6 uniós programokkal kapcsolatos 
végrehajtási és operatív feladatokkal van megbízva. Ezeket meghatározott időtartamra hozzák 
létre. 

Az egyéb szervek más specifikus megbízatásokkal bírnak 

1.12. A négy egyéb szerv az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT), az Európai 
Ügyészség (EPPO), az Euratom Ellátási Ügynökség (ESA) és az Egységes Szanálási Testület 
(ESZT). A budapesti EIT független, decentralizált uniós szerv, amely vissza nem térítendő 
támogatások nyújtásával tudományos, üzleti és oktatási erőforrásokat egyesít az Unió 
innovációs képességének javítására. Határozatlan időre hozták létre. Az Európai Ügyészség az 
uniós költségvetést érintő bűncselekmények elleni küzdelemben illetékes független uniós 
szerv. Az Ügyészség 2021. június 1-jén kezdte meg működését. A luxembourgi székhelyű ESA-t 
határozatlan időre hozták létre annak érdekében, hogy az Euratom-Szerződésnek megfelelően 
garantálja az uniós felhasználók megfelelő nukleáris fűtőanyaggal való rendszeres és 
méltányos ellátását. A brüsszeli székhelyű ESZT az európai bankunió egységes szanálási 
mechanizmusának központi hatósága. Feladata a fizetésképtelen vagy valószínűleg 
fizetésképtelenné váló bankok rendezett módon történő szanálása úgy, hogy az a lehető 
legkisebb hatást gyakorolja az uniós tagállamok és más országok reálgazdaságára és 
államháztartására. 

                                                             
5 ACER, BEREC Hivatal, Cedefop, CdT, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, EBH, ECDC, ECHA, EEA, 

EFCA, EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-
LISA, EU-OSHA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex, GSA. 

6 A CHAFEA 2021. április 1-jén megszűnt; EACEA, EASME (2021. április 1-jétől Eismea), ERCEA, 
INEA (2021. április 1-jétől CINEA), HADEA (2021. április 1-jétől) és REA. 
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Az ügynökségek különböző forrásokból és a TPK különböző 
fejezeteiből részesülnek finanszírozásban 

1.13. 2020-ban az összes ügynökség teljes költségvetése (az ESZT kivételével) 3,7 milliárd 
euró volt. Ez az Európai Unió 2020. évi általános költségvetésének 2,2%-át teszi ki (2019: 2,2%) 
(lásd: 1.3. ábra). 

1.14. Az ESZT 2020. évi költségvetése 8,1 milliárd eurót tett ki (2019: 7,9 milliárd euró). Ez 
a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Alap 
létrehozásához és az ESZT igazgatási kiadásainak finanszírozásához nyújtott hozzájárulásaiból 
tevődik össze. 

1.15. A decentralizált ügynökségek és egyéb szervek költségvetése azok személyzeti, 
igazgatási és operatív kiadásait is fedezi. A végrehajtó ügynökségek az Európai Bizottság 
költségvetéséből finanszírozott programokat hajtanak végre, és saját költségvetésük (2020-ban 
összesen mintegy 273 millió euró) csak a személyzeti és igazgatási kiadásaikat fedezi. Az 
Európai Bizottságnak a hat végrehajtó ügynökség által végrehajtott operatív költségvetése 
(kötelezettségvállalási előirányzatok) 2020-ban mintegy 14,9 milliárd eurót tett ki (2019: 13,9 
milliárd euró). 

1.3. ábra. Az ügynökségek finanszírozási forrásai 2020-ban 

 
Forrás: Az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezete, az Európai 
Unió 2020. évi végleges éves beszámolója és a végrehajtó ügynökségek 2020. évi éves tevékenységi 
jelentései, az Európai Számvevőszék összeállítása alapján. 

1.16. A legtöbb ügynökséget, köztük valamennyi végrehajtó ügynökséget, szinte teljes 
mértékben az Unió általános költségvetése finanszírozza. A többi ügynökség finanszírozása 

2,4 mrd euró
Uniós (bizottsági) 

támogatások/
hozzájárulások

0,03 mrd euró
Címzett bevételek

0,9 mrd euró
Nemzeti felügyeleti 
hatóságok díjai, illetékei és 
hozzájárulásai 

0,4 mrd euró
Egyéb bevételek

14,9 mrd euró
A végrehajtó 

ügynökségek operatív 
költségvetése

8,1 mrd euró
Az ESZT teljes 
költségvetése

Általános uniós költségvetés 

164,1 mrd euró
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részben vagy egészben az ágazatoknak felszámított díjakból és illetékekből, valamint a 
tevékenységeikben részt vevő országok közvetlen hozzájárulásaiból történik. Az 1.4. ábra 
szemlélteti, hogy az ügynökségek költségvetése hogyan oszlik meg a bevétel forrása szerint. 

1.4. ábra. Az ügynökségek 2020. évi költségvetése a bevétel forrása 
szerinti bontásban 

 
* A GSA 2020. évi költségvetés-módosítását 35,4 millió eurós összeggel fogadták el. A címzett bevételből 
finanszírozott operatív tevékenységek tekintetében a GSA költségvetés-módosításában egy „pro 
memoria” bejegyzés, valamint 2020-ra 728,6 millió euró becsült összegű kötelezettségvállalási 
előirányzat és 1328,7 millió euró becsült összegű kifizetési előirányzat szerepelt. 2020-ban a címzett 
bevételből ténylegesen végrehajtott kiadások összege 402,1 millió euró (kötelezettségvállalások), illetve 
753 millió euró (kifizetések) volt. 

Megjegyzés: Az ábra nem tartalmazza az egyéb bevételeket és a költségvetési tartalékokat. 

Forrás: Az ügynökségek 2020. évi végleges éves beszámolói, az Európai Számvevőszék összeállítása 
alapján. 

Az ügynökségek 
sorrendje teljes 
jövedelmük alapján
(millió euró)

Hozzájárulás az 
általános uniós 
költségvetésből

≈ 2 405

A Bizottság által 
átruházott 
feladatokhoz 
rendelt 
bevételek

≈ 34

Hitelintézetek 
hozzájárulásai az 
Egységes 
Szanálási Alaphoz 
és az ESZT-hez

≈ 8 104

Finanszírozás
az uniós 
költségvetésből 

Részben
önfinanszírozó

Teljes 
mértékben
önfinanszírozó

497,6
339,2
233,4
149,1 Europol

eu-LISA
Frontex
EIT

124,1 EASO
96,4 EFSA
79,7 REA
61,0 ECDC
52,2 ERCEA
50,1 EACEA
49,2 EASME
41,5 Eurojust
35,4 GSA*
31,0 INEA
24,0 FRA
21,2 Eurofound
20,6 ENISA
20,4 ETF
17,6 EFCA
17,3 EMCDDA
16,7 Cedefop
16,7 ACER
15,5 EU-OSHA
10,8 CHAFEA

7,8 CEPOL
7,8 EIGE
7,1 BEREC Hivatal
0,2 ESA

369,5 EMA
128,0 EASA
106,0 ECHA

96,0 EMSA
63,2 EEA
53,6 ESMA
45,9 EBH
30,1 ERA
27,4 EIOPA

8 103,7 ESZT

267,2 EUIPO
41,5 CdT
19,1 CPVO

Nemzeti 
felügyeleti 
hatóságok díjai, 
illetékei és 
hozzájárulásai

≈ 852
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1.17. Az 1.5. ábra az ügynökségek 2020. évi költségvetését mutatja be. A költségvetés 
lebontása a kiadások típusa szerint (I. cím: személyzeti költségek, II. cím: igazgatási kiadások, 
III. cím: operatív kiadások, illetve az egyéb alkalmazott címek), nem pedig tevékenységek 
szerint történik. 

1.5. ábra. Az ügynökségek 2020. évi kiadásai költségvetési címenként 

 
* A GSA 2020. évi költségvetés-módosítását 35,4 millió eurós összeggel fogadták el. A címzett bevételből 
finanszírozott operatív tevékenységek tekintetében a GSA költségvetés-módosításában egy „pro 
memoria” bejegyzés, valamint 2020-ra 728,6 millió euró becsült összegű kötelezettségvállalási 
előirányzat és 1328,7 millió euró becsült összegű kifizetési előirányzat szerepelt. 2020-ban a címzett 
bevételből ténylegesen végrehajtott kiadások összege 402,1 millió euró (kötelezettségvállalások), illetve 
753 millió euró (kifizetések) volt.  

Megjegyzés: Az ESZT-re vonatkozó számadat két részből áll: az I. rész (118 millió euró) a Testület 
igazgatására, a II. rész (8016 millió euró) pedig az Alapra vonatkozik. 

Forrás: Költségvetés: Az ügynökségek 2020. évi végleges éves beszámolói, az Európai Számvevőszék 
összeállítása alapján.  

INEA

Teljes költségvetés
0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(millió euró)

III. és egyéb címek
(operatív 
kiadások)

II. cím
(igazgatási 
kiadások)

I. cím
(személyzeti 
költségek)

31,0
EASME 49,2
ERCEA 52,2
REA 79,7
EACEA 50,1
ETF 20,4
ECHA 109,6
EIOPA 28,4
CHAFEA 10,8
ERA 30,8
GSA* 35,4
EMCDDA 18,0
Eurofound 21,7
Cedefop 17,2
EBH
ACER

46,7

Europol
17,3

ESMA
149,1

CEPOL
53,9

FRA
7,8

CdT
24,2

ECDC 62,5
EASA 183,0
ENISA 21,7
Eurojust 41,7
EFCA 16,9
EFSA 98,9
BEREC Hivatal 7,2
EIGE 7,8
EU-OSHA 16,1
EEA 63,2
CPVO 20,0
EMA 369,7
EMSA 90,5
EUIPO 464,8
EASO 130,4
Frontex 364,4
eu-LISA 233,4
ESA 0,2
EIT 546,6
ESZT 8 133,2

46,8
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1.18. Az 1.6. ábra azt mutatja be, hogy 2020 végén hány alkalmazottat foglalkoztattak az 
ügynökségek. Az ügynökségek összesen 12 881 főt7 foglalkoztattak (2019: kb. 11 900 fő), ami 
az uniós intézményeknél és ügynökségeknél foglalkoztatottak kb. 18%-át teszi ki8. 

                                                             
7 A „személyzeti” adatok az állandó tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak, 

valamint a kirendelt nemzeti szakértők által 2020. december 31-én betöltött álláshelyek 
tényleges számát mutatják meg. 

8 A felhasznált adatok az állandó tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak, 
valamint a kirendelt nemzeti szakértők teljes munkaidős egyenértékén (FTE) alapulnak. 
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1.6. ábra. Az alkalmazottak létszáma ügynökségenként 2020 végén 

 
Forrás: Az adatokat az Európai Számvevőszék állította össze. 

1.19. A legtöbb ügynökség nem nagyszabású operatív kiadási programokat hajt végre, 
hanem technikai, tudományos vagy szabályozási jellegű feladatokkal foglalkozik. Ezért a 
legtöbb ügynökség költségvetése elsősorban személyzeti és igazgatási kiadásokból áll (lásd: 
1.5. ábra). Az ügynökségek személyzeti és igazgatási kiadásai összességében a teljes uniós 
személyzeti és igazgatási kiadás mintegy 10,9%-át teszik ki (lásd: 1.7. ábra). 

1 234
1 093

884
834
781
744
572
515
485
481
432
397
380
313
274
271
267
250
242
217
213
212
202
177
166
124
108
105
105
102

95
87
84
81
75
66
63
48
43
43
16

Decentralizált ügynökségek
Végrehajtó ügynökségek
Egyéb szervek

Frontex
EUIPO
Europol
EMA
REA
EASA
ECHA
ERCEA
EASME/EISMEA
EFSA
EACEA
ESZT
EASO
INEA/CINEA
eu-LISA
ECDC
EMSA
ESMA
Eurojust
EBH
EEA
GSA
CdT
ERA
EIOPA
ETF
Cedefop
ACER
FRA
EMCDDA
Eurofound
ENISA
CEPOL
EFCA
CHAFEA
EIT
EU-OSHA
CPVO
BEREC Hivatal
EIGE
ESA
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1.7. ábra. Az uniós intézmények és szervek személyzeti és igazgatási 
kiadásai* 2020-ban (millió euró) 

 
*A személyzeti kiadásokba beleértendőek mind az operatív, mind az igazgatási tevékenységeket végző 
alkalmazottak költségei. Az ügynökségekre vonatkozó adatok nem tartalmazzák a nyugdíjjárulékokat 
(kivéve: az önfinanszírozó és részben önfinanszírozó ügynökségek esetében). 

Forrás: Az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése, az Európai Bizottság 
2020. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolója és az ügynökségek 2020. évi végleges 
éves beszámolói, az Európai Számvevőszék összeállítása alapján. 

Európai adatvédelmi 
biztos

9,4

Európai 
ombudsman
Régiók Európai 
Bizottsága

Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság

Európai Számvevőszék

Európai Külügyi Szolgálat

Bíróság

Tanács

Európai Parlament

Ügynökségek

Bizottság

10,1

76,2

101,8

137,3

185,6

341,4

366,6

1 121,0

1 331,2

8 485,0

(millió euró)
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1.20. Az Unió általános költségvetéséből nyújtott, összesen 2,4 milliárd euró értékű 
hozzájárulásokat a TPK különböző fejezeteiből finanszírozzák (lásd: 1.8. ábra). 

1.8. ábra. Az ügynökségeknek az Unió általános költségvetéséből 
juttatott finanszírozás a TPK fejezetei szerinti bontásban 

 
Forrás: Az ügynökségek 2020. évi végleges éves beszámolói, az Európai Számvevőszék összeállítása 
alapján. 

(millió euró)

2 404,9

1 155,4 58,9 1 169,9 20,4 0,2

TPK 1a. fejezet TPK 2. fejezet TPK 3. fejezet TPK 4. fejezet TPK 5. fejezet
Versenyképesség 

a növekedésért 
és a 

foglalkoztatásért

Fenntartható 
növekedés: 
természeti 

erőforrások

Biztonság és 
uniós 

polgárság

Globális 
Európa

Igazgatás

ACER
BEREC Hivatal

Cedefop
EASA
EBH

ECHA
EIOPA

EIT
EMSA
ENISA

ERA
ESMA

EU-OSHA
Eurofound

GSA
EACEA
EASME
ERCEA
INEA
REA

EEA
EFCA

CEPOL
EASO
ECDC
EFSA
EIGE
EMA

EMCDDA
eu-LISA
Eurojust
Europol

FRA
Frontex
CHAFEA

ETF ESA
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Az EUIPO, a CPVO és az ESZT kivételével a költségvetési és 
zárszámadási eljárások valamennyi ügynökségnél hasonlóak 

1.21. A legtöbb decentralizált ügynökség és egyéb szerv, valamint az Európai Bizottság 
összes végrehajtó ügynöksége esetében az éves költségvetési és zárszámadási eljárásokért az 
Európai Parlament és a Tanács felelős. A zárszámadási eljárás időbeli lefolyását az 1.9. ábra 
szemlélteti. 

1.9. ábra. A legtöbb ügynökségre érvényes zárszámadási eljárás 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

1.22. A két teljes mértékben önfinanszírozó decentralizált ügynökség (CPVO és EUIPO) 
költségvetési és zárszámadási eljárását azonban nem az Európai Parlament és a Tanács, hanem 
az ügynökség saját igazgatási tanácsa, illetve költségvetési bizottsága hajtja végre. 
Hasonlóképpen az ESZT éves költségvetési és zárszámadási eljárása is saját 
igazgatótestületének felelősségi körébe tartozik. 

Az uniós ügynökségek hálózata megkönnyíti az ügynökségek 
közötti együttműködést és az érdekelt felekkel folytatott 
kommunikációt 

1.23. Az uniós ügynökségek hálózata (EUAN) olyan ügynökségközi együttműködési 
platform, amelyet az ügynökségek a láthatóságuk növelése, a hatékonyságnövekedés 
lehetőségeinek feltárása és ösztönzése, valamint a hozzáadott érték növelése végett hoztak 
létre. A Hálózat azon a felismerésen alapul, hogy az ügynökségeknek összehangoltabban kell 

n+1. év július 1-ig
az ügynökségek 

elfogadják végleges 
beszámolójukat

n+1. év decembere és 
n+2. év januárja között
az ügynökségek igazgatóinak 

meghallgatásai az EP 
Költségvetési Ellenőrző 
Bizottsága (CONT) és a 
Tanács Költségvetési 

Bizottsága előtt

n+2. év március 
közepéig

az EP jelentéseinek 
elfogadása a plenáris 

ülésen – az EP dönt, hogy 
megadja-e a mentesítést 

vagy halasztja-e annak 
megadását

n+1. év november 15-ig 
a Számvevőszék megküldi az 

EP-nek és a Tanácsnak az 
ügynökségekről szóló éves 

jelentését és a 
megbízhatósági nyilatkozatot

n+2. év február 
közepéig  

a Tanács elfogadja a 
zárszámadásról szóló 

ajánlásait, és elküldi azokat 
az EP-nek

n+1. év március 1-ig 
az ügynökségek 

megküldik előzetes 
beszámolójukat a 
Számvevőszéknek

n+1. év június 1-ig 
a Számvevőszék 

elfogadja az 
ügynökségekre 

vonatkozó előzetes 
észrevételeket
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kommunikálniuk az érdekelt felekkel és a nyilvánossággal a mindannyiukat érintő kérdésekről, 
és egységes platformot biztosít az információk összegyűjtéséhez és terjesztéséhez valamennyi 
ügynökség körében. Az EUAN az ügynökségek által egy ötéves stratégiai menetrend keretében 
elfogadott prioritások, valamint a tevékenységeit és célkitűzéseit meghatározó éves 
munkaprogramok alapján működik. 2020-ban az EUAN jóváhagyta második többéves 
stratégiáját (2021–2027)9, amely az új Európai Bizottság politikai és stratégiai irányvonalán 
alapul két stratégiai pillér mentén:  

o az EUAN mint a közigazgatási kiválóság példaképe, 

o az EUAN mint megbízható intézményi partner. 

1.24. Az EUAN elnöki tisztét rotációs alapon minden évben másik ügynökség tölti be; a 
Közös Támogató Hivatal által koordinált plenáris ülésekre évente kétszer kerül sor. Az EUAN-on 
belül tíz tematikus – különféle területekre összpontosító – alhálózat létezik (lásd: 1.10. ábra). 
Ezek kapcsolatba léphetnek más uniós intézményekkel is, amelyek maguk is tagjai lehetnek az 
alhálózatoknak. Egyes plenáris és alhálózati üléseken a Számvevőszék is aktívan részt vesz: 
megosztja bevált gyakorlatait a résztvevőkkel, és tájékoztatást nyújt az ellenőrzési 
folyamatokról és eredményekről.  

1.10. ábra. Az EUAN Közös Támogató Hivatala és alhálózatai 

 
Forrás: EUAN. 

1.25. Az EUAN munkájának és mindkét többéves stratégiájának középpontjában a 
szolgáltatások, az ismeretek és a szakértelem megosztása áll. Az együttműködésre példaként 

                                                             
9 Az uniós ügynökségek hálózatának 2021–2027. évi stratégiája, Brüsszel, 2020. november 9. 
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hozható fel a szolgáltatások megosztása a katasztrófák utáni helyreállítás, a számvitel, a közös 
közbeszerzés (lásd: 1.1. háttérmagyarázat), a Covid19-járvánnyal kapcsolatos kérdések (lásd: 
1.2. háttérmagyarázat) és az adatvédelem területén. 

1.1. háttérmagyarázat. 

Példa a közös közbeszerzési eljárásokban való együttműködésre 

A közös közbeszerzés lehetősége az EUAN által támogatott együttműködés egyik 
ösztönzője. Amint arról 2018. évi éves jelentésünkben már beszámoltunk, a decentralizált 
ügynökségek és más szervek az uniós közös vállalkozásokkal (uniós szervekkel) együtt 
megvizsgálták annak lehetőségét is, hogy közös közbeszerzési eljárások alkalmazása révén 
növeljék az adminisztratív hatékonyságot és a méretgazdaságosságot. Az uniós szervek 
által kiírt közös pályázati felhívások száma 2014 és 2020 között 1-ről 17-re nőtt, és 2020 
végéig 64 uniós szerv vett részt egy vagy több közös beszerzésben (lásd: 1.11. ábra). A 
közös közbeszerzési eljárások révén hatékonyságnövekedést és jobb 
méretgazdaságosságot lehet elérni. 

1.11. ábra. A közös pályázati felhívások száma 

 
Forrás: EUAN. 
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1.2. háttérmagyarázat 

A Covid19-járvány idején hozott válaszintézkedésekkel kapcsolatos 
információk megosztása 

A Covid19-járvány kitörése után az EUAN Közös Támogatási Hivatala aktív szerepet 
játszott a reagálási intézkedések koordinálásában. 2020 áprilisában az EUAN létrehozott 
egy „új munkamódszerekkel foglalkozó tanácsadó csoportot”: ez az informális 
munkacsoport információcsere-platformként szolgál az ügynökségek erőforrás-kezelői 
között. Létrehozása óta a munkacsoport 27 ülést tartott. Közreműködött az ügynökségek 
eljárásainak összehangolásában a távmunka általánossá tételét célzó intézkedések, az 
egyéni védőeszközök közös beszerzése és az irodába való visszatéréssel kapcsolatos 
rendelkezések terén. A munkacsoport révén lehetett továbbá koordinálni a Covid19-
járvánnyal kapcsolatos azon témákat, amelyekre az ügynökségek fel kívánták hívni az 
Európai Bizottság figyelmét.  

Az EUAN fellépéseit az uniós ombudsman is elismerte, aki más jelöltekkel együtt a 
hálózatot is felterjesztette a 2021. évi „jó közigazgatás” díjra az uniós ügynökségek által a 
Covid19-válság kapcsán tett válaszlépések koordinálásáért10. 

Forrás: Az EUAN és az uniós ombudsman. 

  

                                                             
10 https://www.ombudsman.europa.eu/en/event-document/en/141316 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/event-document/en/141316
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Ellenőrzésünk 

Megbízatásunk alapján éves ellenőrzéseket végzünk, valamint 
különjelentéseket és véleményeket adunk ki  

1.26. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikkében előírtak szerint 
ellenőriztük a következőket11: 

o mind a 41 ügynökség beszámolója, amely beszámolók a 2020. december 31-ével záruló 
pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból12 és a költségvetés végrehajtásáról 
szóló jelentésekből13 állnak; 

o a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége. 

1.27. Ellenőrzésünk eredményei alapján az Európai Parlament és a Tanács, illetve a 
zárszámadásért felelős többi hatóság (lásd: 1.22. bekezdés) rendelkezésére bocsátunk 
ügynökségenként egy-egy megbízhatósági nyilatkozatot az ügynökség beszámolójának 
megbízhatóságára, valamint az utóbbi alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségére és 
szabályszerűségére nézve. A megbízhatósági nyilatkozatokat adott esetben jelentős ellenőrzési 
észrevételeinkkel is kiegészítjük. 

1.28. A Számvevőszék egyéb ellenőrzéseket is végez, különjelentéseket tesz közzé és 
véleményeket ad ki konkrét témákban. Ezek között is vannak olyanok, amelyek érintik az uniós 
ügynökségeket. Az ügynökségeket is említő, 2020-ban kiadott számvevőszéki különjelentések 
listáját a 2.8. ábra tartalmazza. 

Ellenőrzéseink úgy vannak megtervezve, hogy a fő kockázatokra 
irányuljanak 

1.29. Az uniós ügynökségek beszámolóinak, valamint az azok alapjául szolgáló 
bevételeknek és kifizetéseknek az éves ellenőrzését úgy alakítottuk ki, hogy az foglalkozzon a 

                                                             
11 Az ELA-t és az EPPO-t nem ellenőriztük 2020-ban, mivel még nem váltak pénzügyileg 

önállóvá. 

12 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 
kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

13 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket és azok 
magyarázatait összesítő jelentések. 
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korábbi évek ellenőrzési eredményei alapján azonosított fő kockázatokkal. A 2020. évi 
pénzügyi évre vonatkozó ellenőrzést az alábbi 1.12. ábrán összefoglalt kockázatértékelésünk 
alapján végeztük el.  
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1.12. ábra. A fő kockázatok értékelése 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

Az ügynökségek 
beszámolóinak 
megbízhatósága 

Az ügynökségek beszámolóinak összeállítása a Bizottság 
számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályok 
alkalmazásával történik. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg 
elfogadott számviteli standardjain alapulnak. A múltban csak kevés 
lényeges hibát találtunk az ügynökségek beszámolójában.

A bevételek 
jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

A bevételek jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó 
kockázat összességében alacsony. Egyes (részben vagy teljesen) 
önfinanszírozó ügynökségeknél külön szabályozás vonatkozik a 
szolgáltatói díjak, illetve más bevételi hozzájárulások felszámítására és 
beszedésére. Az ilyen ügynökségek bevételeinek szabályszerűségét 
érintő kockázat szintje közepes. 

A kifizetések 
(kiadások) 
jogszerűsége és 
szabályszerűsége
A kockázat összességében 
közepes, de változó

I. cím: Személyzeti kiadások
A béreket főként a Bizottság Személyi Juttatásokat Kezelő és 
Kifizető Hivatala kezeli, amely hivatalt a Számvevőszék 
rendszeresen ellenőriz.

II. cím: Igazgatási kiadások
Az ügynökségeknek nem mindig sikerül az összetett 
közbeszerzési szabályokat és eljárásokat tartalmazó 
pályázatokon kielégítő átláthatóságot és ár-érték arányt 
elérniük.

III. cím: Operatív kiadások
Az operatív kiadások kockázati szintje ügynökségenként 
változó, az alacsonytól a magasig a kockázati szintek teljes 
skáláját lefedi. A kockázat az egyes ügynökségek operatív 
kiadásainak sajátos típusától függ. Általánosságban a 
kockázatok hasonlóak, mint a II. cím esetében, de az érintett 
összegek jóval magasabbak.

A gondos 
pénzgazdálkod
ást fenyegető 
kockázatok 

Az általunk feltárt problémák többsége abból eredt, hogy az 
érintett közbeszerzési eljárások nem biztosították a lehető legjobb 
ár-érték arányt.

Költségvetési 
gazdálkodás 

Előző ellenőrzésünk szerint nagyarányú volt a lekötött előirányzatok 
átvitele, amit azonban általában indokolt a műveletek többéves 
jellege, illetve az ügynökségek által nem befolyásolható okok. 

Összességében MAGAS kockázat

KÖZEPES kockázat

Általában ALACSONY kockázat
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Egyéb kockázatok 

1.30. A jelenlegi Covid19-világjárvány hatással volt munkánkra, mivel az utazási 
korlátozások megakadályoztak minket abban, hogy helyszíni ellenőrzéseket végezzünk, eredeti 
dokumentumokat szerezzünk be, és személyes interjúkat készítsünk az ellenőrzött 
szervezeteknél. Ezért munkánkat a dokumentáció áttekintése és az ellenőrzött szervezetekkel 
folytatott távinterjúk révén végeztük el. Bár a helyszíni ellenőrzések elmaradása növelheti a 
feltárási kockázatot, az ellenőrzött szervezetektől beszerzett bizonyítékoknak köszönhetően el 
tudtuk végezni munkánkat és le tudtuk vonni következtetéseinket. Hasonlóképpen az 
ügynökségek is nehézségekkel szembesültek munkájuk megszervezése során, ami hatással volt 
a közbeszerzési eljárások irányítására, a szerződések végrehajtására, a felvételi eljárásokra, a 
költségvetés végrehajtására és a belső kontrollmechanizmusokra. Az e területre vonatkozó 
ellenőrzési eredményeket a 2. fejezet tartalmazza. 

A csalásgyanús eseteket jelentjük az illetékes uniós szerveknek, 
az OLAF-nak és az EPPO-nak 

1.31. Együttműködünk az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF) az Unió pénzügyi érdekeit 
sértő csalásokhoz és egyéb jogellenes cselekményekhez kapcsolódó ügyekben. Az OLAF 
kérésére megosztjuk vele az uniós ügynökségekre vonatkozó azon ellenőrzési információkat, 
amelyek hasznosak lehetnek az OLAF vizsgálataihoz. Emellett minden esetben konzultálunk az 
OLAF-fal, ha ellenőrzési munkánk során gyanús esettel találkozunk, bár ellenőrzéseinket nem 
kifejezetten úgy tervezzük meg, hogy alkalmasak legyenek a csalások felderítésére. A 2020. évi 
pénzügyi évben ez az együttműködés az újonnan működésbe lépő Európai Ügyészséggel 
(EPPO) való együttműködéssel is kibővült. Az EPPO az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő 
bűncselekmények elkövetőivel szembeni nyomozás lefolytatásáért, valamint e személyek 
büntetőeljárás alá vonásáért és bíróság elé állításáért felelős. Egy uniós ügynökség esetében 
számoltunk be gyanúról az Európai Ügyészségnek, és erről tájékoztattuk az OLAF-ot is. 
Ezenfelül a 2001. évi pénzügyi év óta nyolc másik ügynökségre is felhívtuk az OLAF figyelmét 
(az EPPO létrehozása előtt), mert a mintánkban szereplő tranzakciókkal kapcsolatban csalás 
gyanúja merült fel. Jelentésünk kiadásának időpontjáig az OLAF az ügynökségek kapcsán hat 
esetben indított vizsgálatot. Ezek közül négyet azzal zárt le, hogy nem tesz ajánlást intézkedés 
tételére. Egy vizsgálat azzal a pénzügyi ajánlással zárult, hogy az uniós forrásokat vissza kell 
fizettetni az ügynökségnek szolgáltatást nyújtó szervezettel, egy vizsgálat pedig még jelenleg is 
folyamatban van. 

A Számvevőszék ellenőrzési eljárásainak digitalizálása 

1.32. A digitalizáció lehetőséget kínál arra, hogy kibővítsük a statisztikai mintavételen 
alapuló ellenőrzések körét, vagy azokat az egész sokaságon alapuló ellenőrzésekkel váltsuk ki. 
A mesterséges intelligencia, a gépi tanulás és a nagy adathalmazok elemzése kitűnő 
lehetőségeket kínál a pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzések pontosságának és 
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teljeskörűségének javítására. A folyamatautomatizálás szintén új fejlemény, amely képes lehet 
arra, hogy kiváltsa az emberek által végzett ismétlődő feladatokat. Több millió bejegyzés 
jellemzői ellenőrizhetők néhány perc alatt, az eljárás azonnal jelzi az esetleges kivételeket, így 
az ellenőrök a potenciális hibákra összpontosíthatnak. Az ellenőrzés digitalizálása javíthatja a 
beszámolási és belső minőségellenőrzési folyamatokat is, mivel lehetővé teszi jelentések és 
vizualizációk automatikus létrehozását. 

1.33. A Számvevőszék ellenőrzési munkájának digitalizációja azt a célt szolgálja, hogy a 
technológiában rejlő lehetőségek kihasználásával több és pontosabb információval 
szolgálhassunk az elszámoltathatósági folyamat során. Az ilyen technológiák segítségével a 
számvevők jobban kiaknázhatják a rendelkezésre álló adatokat, több elemzést végezhetnek, és 
nagyobb bizonyosságot nyújthatnak az európai adófizetőknek azáltal, hogy hamarabb és 
átfogóbban azonosítják a kockázatokat. A digitalizáció hosszú távon várhatóan 
hatékonyságnövekedést is eredményez. 

1.34. A Számvevőszék úgy ítélte meg, hogy az uniós ügynökségek éves ellenőrzése 
lehetőséget kínál az automatizált ellenőrzési eljárásokban rejlő lehetőségek tesztelésére. Az 
ügynökségek ellenőrzése mintegy 200 ellenőrzési eljárást ölel fel, amelyek többek között a 
kifizetéseket, a munkabéreket, a beszerzéseket, a költségvetést, a munkaerő-felvételt és az 
éves beszámolót vizsgálják. 2019-ben kísérleti projektet indítottunk azzal kapcsolatban, hogyan 
lehet automatizálni a kötelezettségvállalások, kifizetések és munkabérjuttatások 
jogszerűségének és szabályszerűségének vizsgálatára, valamint a beszámolók ellenőrzésére 
szolgáló eljárásokat. A projekt hat uniós végrehajtó ügynökséget érintett. A legtöbb 
decentralizált ügynökséggel ellentétben14 a végrehajtó ügynökségek hasonló igazgatási 
eljárásokkal és informatikai rendszerekkel (azaz költségvetési, számviteli és humánerőforrás-
gazdálkodási rendszerrel) rendelkeznek. 

1.35. A kísérleti projekt a következő eredményeket hozta: 

o A kötelezettségvállalások, kifizetések és munkabérjuttatások jogszerűségére és 
szabályszerűségére, valamint a beszámolók megbízhatóságára vonatkozó digitalizált 
ellenőrzési tesztek nagyon rövid időn belül lehetővé tették a teljes sokaság tesztelését. 
Máskülönben ez nem lett volna lehetséges. Az automatizálás tehát javította 
ellenőrzéseink megbízhatóságát, minőségét és hatékonyságát. 

o Az automatizált elemzési eljárások interaktív eszközt biztosítottak a számvevők számára a 
sémák és tendenciák azonosítására, valamint a szokatlan tranzakciók kivizsgálására. 

                                                             
14 Lásd: az uniós ügynökségekről szóló, a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentés 

2.26. és 2.27. bekezdése. 
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o A robotizált folyamatautomatizálást azért vezettük be, hogy nagy mennyiségű 
forrásdokumentációt gyűjthessünk be és azt automatikusan, a számvevők számára 
alkalmas módon tudjuk rendszerezni, amivel jelentős időt és erőfeszítést takarítunk meg. 

1.36. 2020-ban folytattuk kísérleti projektünket, és finomhangoltuk a korábban a 
végrehajtó ügynökségekre vonatkozóan kidolgozott ellenőrzési eljárásokat, hogy azok 
pontosítása révén csökkenjen a számvevők által ellenőrizendő kivételek száma. Az 
automatizált eljárások eredményei (lásd: 1.3. háttérmagyarázat) arra mutattak, hogy az 
azonosított kivételek némelyike (pl. az adatok nem megfelelő volta miatt) „álpozitív” volt.  
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1.3. háttérmagyarázat 

A kísérleti projekt keretében végzett automatikus tesztelés 
eredményei 

A tesztek hatóköre 

A kísérleti projekt keretében a hat végrehajtó ügynökség teljes sokaságát lefedő 
automatizált teszteket végeztünk a kifizetésekkel, kötelezettségvállalásokkal, számlákkal, 
szerződésekkel és munkafolyamatokkal kapcsolatos egyes ellenőrzési eljárások 
támogatására. Erre a tesztelésre a manuálisan végzett standard ellenőrzési eljárásokkal 
párhuzamosan került sor.  

Eredmények 

Az automatizált tesztek eredményei megerősítették az e területek mintavétel alapú 
teszteléséből származó korábbi pozitív értékelésünket. 

A tesztek megjelöltek néhány tranzakciót (ún. kivételeket) a számvevők általi további 
vizsgálatra. Algoritmusunk finomításával 2019-hez képest csökkentettük az ilyen kivételek 
számát. 

o Egy 1165 költségvetési kötelezettségvállalást vizsgáló teszt során, amely azt 
ellenőrizte, hogy azok összege megegyezik-e a megfelelő jogi kötelezettségvállalás 
összegével, a rendszer 15 tranzakciót (2019-ben 51 tranzakciót) jelölt meg. 

o Egy 4238 kifizetési kérelmet vizsgáló teszt során, amely azt ellenőrizte, hogy azok 
összege megegyezik-e a megfelelő számla összegével, a rendszer 74 tranzakciót 
(2019-ben 113 tranzakciót) jelölt meg. 

o Egy 4238 kifizetési kérelmet vizsgáló teszt során, amely azt ellenőrizte, hogy a 
kifizetésekre a jogszabályban előírt határidőn belül került-e sor, a rendszer 298 
tranzakciót (2019-ben 410 tranzakciót) jelölt meg. 

A nyomon követés hatékonyságának növelése és az ellenőrzött felek adminisztratív 
terheinek csökkentése érdekében robotizált folyamatautomatizálást használtunk a 
megjelölt tranzakciók kapcsán a rendszerben található valamennyi mögöttes 
dokumentum automatikus lekérdezéséhez. 

A megjelölt tranzakciók elemzése alapján az ellenőrző csoportok arra a következtetésre 
jutottak, hogy a kivételek megmagyarázhatók és indokoltak voltak, és egyik kapcsán sem 
kell megállapítást közölni a jelentésben. 

1.37. Folytattuk a 2019-ben az ügynökségek bérszámfejtésében előforduló szokatlan 
sémák és tranzakciók azonosítására kidolgozott automatizált elemzési eljárások alkalmazását. 
A rendszer automatikusan grafikus jelentéseket készít, amelyek segítségével a számvevők 
azonosíthatják az ilyen sémákat és mérlegelhetik, hogy szükség van-e a mögöttes adatok 
további vizsgálatára. 
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1.38. A beszámolók ellenőrzése terén is végrehajtottunk öt új automatizált eljárást. 
Automatizáltuk például az elfogadott pénzügyi kimutatásokban szereplő információk 
ellenőrzését és egyeztetését a főkönyvben szereplő mögöttes adatokkal, valamint a számviteli 
rendszerekből letöltött próbamérlegekkel. Ez tipikus példája az alacsony kockázatú ellenőrzési 
feladatnak, amelyet mindazonáltal végre kell hajtani annak biztosítására, hogy az azt követő 
teszteket a megfelelő ellenőrzési sokaság felhasználásával végezzük el. A várakozásoknak 
megfelelően ez a teszt nem tárt fel lényeges hibát. Amint azonban az 1.13. ábrából kiderül, 
némi időmegtakarítást sikerült elérnünk. Ezek az eredmények megerősítik, hogy további 
eljárások automatizálásával és további ellenőrzési feladatokra való felhasználásával 
valószínűleg jelentős megtakarítások lesznek elérhetők. A projektet az elkövetkezendő 
években is folytatni fogjuk és figyelemmel fogjuk kísérni. 

1.13. ábra. A beszámolók ellenőrzését szolgáló tesztek automatizálása 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

1.39. Az éves beszámolók esetében a befektetett eszközök bizonyos teszteléseit is 
automatizáltuk. Például az egyes ügynökségek számviteli politikája alapján automatikusan 
újraszámoltuk az összes befektetett eszköz értékcsökkenését, és összehasonlítottuk az 
eredményt a beszámolókban rögzített értékcsökkenéssel. A rendszer jelentést készít, amelynek 
segítségével a számvevők kigyűjthetik, hogy mely eszközök esetében fordulnak elő eltérések, 
és – amennyiben lényegesek – tovább vizsgálhatják azokat. Ezt a jelentést az 1.14. ábra 
mutatja be. 

A tervezett vagy kifejlesztett megoldások fő előnyei a következők:

Az ellenőrzés bizonyossági 
szintjének növelése a teljes sokaság 
tesztelése révén

A számvevők kapacitásának 
felszabadítása nagyobb hozzáadott 
értéket képviselő feladatok 
ellátására

A feldolgozás gyorsaságának 
98%-os javulása

Az egyes 
ügynökségekre 
fordított átlagos 
munkaidő

A hat 
ügynökségre 

fordított 
átlagos 

munkaidő 

~1 
óra

~6 
óra

~60 
másodperc

~90 
másodperc
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1.14. ábra. A befektetett eszközök értékcsökkenésének automatizált 
tesztelése 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 
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2. fejezet  

Az ellenőrzési eredmények áttekintése 
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Bevezetés 
2.1. Ez a fejezet áttekintést nyújt az ügynökségekre irányuló, a 2020. évi pénzügyi évre 
vonatkozó éves számvevőszéki ellenőrzések eredményeiről, valamint a Számvevőszék által 
ugyanazon év folyamán az ügynökségek kapcsán végzett egyéb ellenőrzésekről. 

Az ügynökségek beszámolóinak megbízhatóságára, valamint az azok alapjául szolgáló 
bevételek és kifizetések jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó megbízhatósági 
nyilatkozatokat (ellenőrzési véleményeket), valamint az e véleményektől független 
valamennyi kérdést és észrevételt jelentésünk 3. fejezete tartalmazza. 
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A 2020. pénzügyi évre vonatkozó éves 
ügynökségi ellenőrzések eredményei 
összességükben pozitívak 
2.2. A 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozóan az ügynökségek éves 
beszámolóira, valamint az azok alapjául szolgáló bevételekre irányuló ellenőrzésünk 
összességében megerősítette az előző évek beszámolóiban foglalt pozitív eredményeket, de a 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések terén lenne még javítanivaló. 

2.1. ábra. Éves ellenőri vélemények az ügynökségek beszámolójáról, 
bevételéről és kifizetéseiről (2018–2020) 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

Hitelesítő vélemény valamennyi ügynökség beszámolójának 
megbízhatóságáról 

2.3. A 2020. évi pénzügyi év tekintetében a Számvevőszék valamennyi ügynökség 
beszámolójára nézve hitelesítő (korlátozás nélküli) ellenőri véleményt bocsát ki (lásd: 2.1. 
ábra).  

A figyelemfelhívó megjegyzések fontosak az EMA és az ESZT 
beszámolójának megértéséhez 

2.4. A figyelemfelhívó megjegyzések olyan bekezdések a szövegben, amelyek a beszámoló 
megértéséhez alapvető fontosságú kérdésekre hívják fel az olvasók figyelmét. A 2020. évi 
pénzügyi évben két ügynökség – az EMA és az ESZT – esetében szerepeltettünk jelentésünkben 
figyelemfelhívó megjegyzést.  

41 ÜGYNÖKSÉG
Kifizetések
Bevételek
Beszámoló

Hitelesítő (korlátozás nélküli)
Korlátozott
Elutasító

VÉLEMÉNY

40 | 1
41
41

39 | 2
41
41

38 | 3
41
41

2018 2019 2020
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2.5. Az EBH (korábban londoni, később amszterdami székhelyű ügynökség) esetében a 
korábbi, londoni iroda bérleti szerződésével kapcsolatos problémára hívjuk fel a figyelmet. A 
2039-ig hatályos szerződés ugyanis nem rendelkezik idő előtti felmondásról. 2019 júliusában, 
miután az EMA megegyezésre jutott a főbérlővel, sikerült korábbi irodáit az eredeti 
szerződéssel összhangban lévő feltételekkel ugyanazon hónaptól albérletbe adnia. Az albérleti 
szerződés az EMA bérleti szerződésének lejártáig van hatályban. Mivel az EMA továbbra is 
részese a bérleti szerződésnek, ezért felelős lenne a szerződés szerint járó teljes összeg 
kifizetéséért, amennyiben az albérlő nem teljesítené kötelezettségeit. 2020. december 31-én 
az EMA által a bérleti szerződés lejártáig fizetendő bérletidíj-, kapcsolódó szolgáltatásidíj- és 
főbérlői biztosításidíj-tartozás teljes becsült összege 377 millió euró volt. 

2.6. Az ESZT beszámolója kapcsán rámutatunk, hogy ellenőrzésünk nem terjedt ki a 
hozzájárulásokkal kapcsolatos, egyes hitelintézetek és nemzeti szanálási hatóságok, illetve a 
Testület közötti közigazgatási fellebbezésekre és bírósági eljárásokra, illetve az ESZT ellen az 
Európai Unió Törvényszékénél és Bíróságánál indított egyéb perekre. Az, hogy ezek milyen 
esetleges hatást gyakorolnak a Testületnek a 2020. december 31-én zárult pénzügyi évre 
vonatkozó pénzügyi kimutatásaira (különös tekintettel a függő kötelezettségekre, a 
céltartalékokra és a kötelezettségekre), az ESZM-rendelet 92. cikkének (4) bekezdése 
értelmében a Számvevőszék egy másik különálló éves ellenőrzésének tárgyát képezi. 

2.7. Felhívjuk továbbá a figyelmet az ESZT végleges beszámolóját kísérő pénzügyi 
kimutatásokhoz fűzött megjegyzésekre, amelyek a jelenlegi Covid19-válság által a beruházási 
portfólióra gyakorolt lehetséges hatásokat ismertetik. 

Az egyéb kérdéseket tárgyaló bekezdés egy, a CHAFEA számára különös 
jelentőséggel bíró kérdéssel foglalkozik 

2.8. A CHAFEA 2021. április 1-jével megszűnt, feladatait több más ügynökség vette át. 
Mivel azonban ezek az ügynökségek szintén uniós konszolidált szervezetek, ez nem jár hatással 
a CHAFEA 2020. évi éves beszámolójában bemutatott eszközök és források összegére.  

 Hitelesítő vélemény az ügynökségek beszámolójának alapjául 
szolgáló bevételek jogszerűségéről és szabályszerűségéről 

2.9. A Számvevőszék valamennyi ügynökség esetében hitelesítő (korlátozás nélküli) ellenőri 
véleményt ad a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és szabályszerűségéről.  
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A figyelemfelhívó megjegyzést tárgyaló bekezdés segít jobban megérteni 
az ESZT bevételeit 

2.10. Az ESZT-ről szóló jelentésünk is tartalmaz figyelemfelhívó bekezdést, nevezetesen a 
2.6. bekezdésben ismertetett problémával kapcsolatban.  

Az egyéb kérdéseket tárgyaló bekezdések az ESMA és az ESZT számára 
különös jelentőséggel bíró kérdésekkel foglalkoznak  

2.11. Az ESMA kapcsán megjegyezzük, hogy a hitelminősítő intézeteknek felszámított díj 
azok jogi személyként, nem pedig csoportként vagy egymáshoz kapcsolódó szervezetek 
csoportjaként termelt bevételük összegén alapul. Ez kvázi legitim lehetőséget teremt a díjak 
összegének csökkentésére vagy a díjfizetés elkerülésére úgy, hogy a jövedelmet az uniós 
jogszabályok hatálya alá tartozó hitelminősítő intézetektől azok Unión kívüli kapcsolódó 
szervezeteire ruházzák át. Nem ismeretes, hogy ez a szabályozásban meglévő kiskapu milyen 
valószínűsíthető pénzügyi hatással járt. Az ESMA tudatában van e kockázatnak, és 2021. január 
29-én konzultációs dokumentumot15 tett közzé azzal kapcsolatban. E dokumentumot követően 
az ESMA a kockázat csökkentése érdekében 2021. június 21-én technikai tanácsadó 
dokumentumot nyújtott be az Európai Bizottságnak a rendelet módosítása kapcsán.  

2.12. Szintén az ESMA-t érintő kérdés, hogy a kereskedési adattáraknak fizetendő díjakat 
az egyes adattárak figyelembe veendő forgalma alapján számítják ki. Bár a díjakról szóló 
rendelet nem rendelkezik az információk megbízhatóságának biztosítását célzó, átfogó és 
konzisztens kontrollkeretről, valamennyi kereskedési adattár rendelkezett független ellenőri 
véleménnyel arra nézve, hogy (a díjak kiszámításának alapjául szolgáló) 2019. évi pénzügyi 
kimutatásaik megbízható és valós képet nyújtanak. A 2019 során a kereskedési adattárnak 
bejelentett kereskedési ügyletek száma és a 2019. december 31-én nyilvántartott lezáratlan 
kereskedési ügyletek száma kapcsán benyújtott információikat azonban csak igen kis 
mértékben vizsgálta meg független ellenőr. 2021 márciusában az ESMA konzultációs 
dokumentumot16 tett közzé, amelyben javasolta a kereskedési adattárak forgalmának – az 
éves felügyeleti díj kiszámításának céljára történő – megállapítására használt módszer 
egyszerűsítését oly módon, hogy annak során csak a bevételeket veszik figyelembe, a 
tevékenységi adatokat nem.  

2.13. Függetlenül hivatalos ellenőri véleményünktől, felhívtuk a figyelmet arra, hogy az 
ESZT-nek fizetendő hozzájárulások kiszámítása a hitelintézetek által az ESZT-nek szolgáltatott 

                                                             
15 ESMA 80-196-5019 konzultációs dokumentum. Lásd: https://www.esma.europa.eu/press-

news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma  

16 ESMA 74-362-1864 konzultációs dokumentum. Lásd: 
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-
sftr-and-emir. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
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információkon alapul. Az ESZT bevételeinek ellenőrzése ezeken az információkon alapult, de 
nem ellenőriztük azok megbízhatóságát. Az ESZM-rendelet nem hoz létre olyan átfogó és 
egységes kontrollkeretet, amely révén biztosítható lenne az információk megbízhatósága. Az 
ESZT azonban elvégzi az információk következetességi és analitikus ellenőrzését, valamint a 
hitelintézetek szintjén alkalmanként utólagos ellenőrzést is végez. Ezenfelül az ESZT nem adhat 
ki részletes információkat az egyes hitelintézetek kockázatok szerint kiigazított 
hozzájárulásainak kiszámításáról, mivel azok összefüggnek egymással, és más hitelintézetekre 
vonatkozó bizalmas információkat is tartalmaznak. Ez befolyásolja a számítások átláthatóságát. 

Hitelesítő vélemény az ügynökségek beszámolójának alapjául 
szolgáló kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről, az 
ACER, az eu-LISA és az ENISA kivételével 

2.14. A 2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló alapjául 
szolgáló kifizetések jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan 38 ügynökségre nézve 
hitelesítő (korlátozás nélküli) ellenőri véleményt bocsátottunk ki. Véleményünk szerint ezen 
ügynökségek esetében a kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek voltak (lásd: 2.1. ábra). 

2.15. Az ACER esetében korlátozott véleményt bocsátottunk ki a 2019. évi pénzügyi évről 
szóló jelentéseinkben szereplő megállapításaink nyomán. A Számvevőszék arra a 
következtetésre jutott, hogy több, az egyik informatikai szolgáltatási keretszerződéshez tartozó 
egyedi szerződés szabálytalan, mivel nem folytattak le versenyalapú közbeszerzési eljárást. 
2020-ban összesen 752 654 eurót fizettek ki szabálytalanul, ami a 2020-ban rendelkezésre álló 
teljes kifizetési előirányzat 3,7%-át teszi ki. 

2.16. Az eu-LISA esetében két szabálytalan közbeszerzési eljárás alapján adtunk 
korlátozott véleményt. Egy esetben az eu-LISA egyedi szerződést írt alá a vállalkozó által a 
kapcsolódó keretszerződésre vonatkozó ajánlatában kínálttól eltérő szoftverre, de a 
keretszerződés módosítására nem került sor. Az árajánlatban nem szereplő terméknek az 
eredetileg kínált terméktől eltérő áron történő megvásárlása eltérést jelent a 
keretszerződéstől. Egy másik esetben az eu-LISA karbantartási szolgáltatásokra vonatkozó 
megrendelőlapot írt alá négyéves időszakra. Ez ellentétes a keretszerződés rendelkezéseivel, 
amelyek értelmében a szolgáltatásokat csak egy évre előre lehet kiszámlázni. A keretszerződés 
rendelkezéseivel ellentétesnek tekintett kifizetések teljes összege 10 405 075 euró volt, ami a 
2020. évi pénzügyi évben rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok teljes összege 4,1%-ának 
felel meg. 

2.17. Az ENISA esetében korlátozott véleményünket az indokolja, hogy a személyzet egy 
tagja esetében nem történt meg a hatáskör megfelelő átruházása. Az előző ügyvezető igazgató 
által egy alkalmazottnak adott ideiglenes felhatalmazás vége és a hivatalba lépő új ügyvezető 
igazgató által adott új felhatalmazás kezdete között eltelt bizonyos idő. Ebben az időszakban az 
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alkalmazott 529 120 euró összegű költségvetési kötelezettségvállalást és 914 100 euró összegű 
kifizetést engedélyezett (a 2020-ban rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzat 3,5%-a), 
érvényes megbízás nélkül. 

Egyéb kérdéseket tárgyaló bekezdések az ACER, az ENISA, az EIGE és az 
EASO számára különös jelentőséggel bíró kérdésekről 

2.18. A Számvevőszék felhívja a figyelmet, hogy az ACER és az ENISA nem fogadott el 
belső szabályokat a megbízások folytonosságának biztosítására azokra az esetekre, amikor a 
megbízásra jogosult vagy megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő megválik állásától. Ez 
komoly belsőkontroll-hiányosságnak minősül (további információkért lásd: 2.24. és azt követő 
bekezdések). 

2.19. Az EASO tekintetében megjegyezzük, hogy egy, a Törvényszék előtt folyamatban 
lévő ügy17 ellenőri véleményünk egyes szempontjait is érinti. 2020-ban az EASO nyílt eljárást 
indított, hogy kölcsönzött munkavállalókat szerezzen máltai székhelyének és ottani 
műveleteinek támogatására. A teljes becsült összeg 48 hónapra 27,7 millió euró volt. 2020 
októberében a sikertelen ajánlattevő bírósági eljárást kezdeményezett a Törvényszéken az 
EASO ellen, amelyben vitatta a közbeszerzési eljárás eredményét.  

2.20. Az EIGE beszámolójáról szóló 2019. évi jelentéshez hasonlóan ismét megjegyezzük, 
hogy az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő ügy18 ellenőri véleményünk egyes 
szempontjait is érinti. Az ügy több, a Litván Legfelsőbb Bíróság által az uniós ügynökségeknél 
munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló 2008/104/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv19 alkalmazásával kapcsolatban feltett kérdést is érint. Mivel az 
Európai Bíróság leendő ítélete befolyásolhatja a Számvevőszéknek a kölcsönzött munkaerő 
EIGE általi igénybevételével kapcsolatos álláspontját, a Számvevőszék a jogerős bírósági ítélet 
kihirdetéséig tartózkodik az észrevételek tételétől, így a korábbi években ezzel kapcsolatban 
tett észrevételei hasznosulásának értékelésétől is. 

Észrevételeink 23 ügynökség esetében fejlesztésre szoruló 
területekre is rámutatnak 

2.21. A vélemények és az azokat kísérő, figyelemfelhívó megjegyzéseket és egyéb 
kérdéseket tárgyaló bekezdések mellett 23 ügynökség kapcsán mintegy 54 (a 2019. évi 
pénzügyi évben: 82) olyan észrevételt is megfogalmaztunk, amelyek további fejlesztésre 

                                                             
17 A T-621/20. sz. (EMCS kontra EASO) ügy. 

18 A C-948/19. sz. (Manpower Lit) ügy. 

19 HL L 327., 2008.12.5., 9. o. 
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szoruló területekre irányulnak. Ezen észrevételek többsége a belső kontrollmechanizmusok, a 
közbeszerzési eljárások és a költségvetési gazdálkodás hiányosságaira vonatkozik. A 
szabálytalan kifizetések fő forrását továbbra is a közbeszerzési eljárásokat érintő hiányosságok 
jelentik. 

2.22. A 2.2. ábra és a 2.3. ábra azt mutatja meg, hogy a jelentésben a 41 ügynökségnél 
hány különböző típusú észrevételt tettünk, beleértve a véleményeket, valamint az azokat 
kísérő figyelemfelhívó megjegyzéseket és egyéb kérdéseket tárgyaló bekezdéseket.  

2.2. ábra. Észrevételek száma ügynökségenként 

[INSERT IMAGE HERE] 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

Közbeszerzési eljárások

Belső kontrollmechanizmusok
(beszerzéseken és felvételi eljárásokon kívül)

Munkaerő-felvételi eljárások

Költségvetési gazdálkodás

8 7 6 5 4 3 2 1
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2.3. ábra. Észrevételek száma a gyakori hiányosságok típusa szerint 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

A hibakockázat a belső kontroll területén a legnagyobb  

2.23. Tizenhárom ügynökség (ACER, CEPOL, EASME, EASO, EBH, EIOPA, EMSA, ESMA, 
ENISA, ETF, Eurofound, Frontex és ESZT ) esetében az előzetes, illetve utólagos kontroll 
hiányával (lásd: 2.1. háttérmagyarázat), a költségvetési vagy jogi kötelezettségvállalások nem 
megfelelő kezelésével, illetve a kivétel-nyilvántartásban való rögzítés elmulasztásával 
kapcsolatos belsőkontroll-hiányosságokról számolunk be. A belsőkontroll-hiányosságok 
leggyakoribb típusait a 2.3. ábra mutatja be. 
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2.1. háttérmagyarázat 

Az előzetes belső kontrollok hiánya (példa) 

Ellenőrzésünk során megállapítottuk, hogy az Európai Bizottság által 2018-ban több mint 
60 uniós szerv nevében aláírt keretszerződés végrehajtása során nem végeztek belső 
kontrollokat. A keretszerződés szoftverlicencek és informatikai szolgáltatások 
beszerzésére irányult. A vállalkozó – közvetítőként eljárva – jogosult a beszállítói árakhoz 
százalékos értékben meghatározott árrést hozzáadni. Az e keretszerződés alapján 
végrehajtott beszerzések kapcsán észrevételeztük, hogy az EASME semmiféle belső 
kontrollt nem végzett arra nézve, hogy a vállalkozó helyes árakat és megfelelő felárakat 
alkalmazott-e. 

 

1. javasolt intézkedés 

A költségvetés ügynökségek általi végrehajtását hatékony és eredményes belső 
kontrollnak kellene alávetni. Ennek részeként alapos belsőkontroll-eljárások révén kellene 
törekedni a hibák és szabálytalanságok megelőzésére még a műveletek engedélyezése 
előtt. 

Ezenfelül, hogy az Európai Bizottság szoftverlicencek és informatikai szolgáltatások 
beszerzésére irányuló, árlista nélkül keretszerződései keretében a lehető legjobb ár-érték 
arányt érjék el, az ügynökségeknek szisztematikusan piacfelmérést kellene végezniük a 
megrendelőlapok aláírása előtt. Ennek a piacfelmérésnek ki kellene terjednie annak 
részletes értékelésére, hogy milyen termékekre és szolgáltatásokra van szükség, a piacon 
elérhető megoldások elemzésére, valamint a szóban forgó tételek árbecslésére. 

A költségvetés végrehajtási hatáskörének átruházásával kapcsolatos észrevételek 

2.24. Ellenőrzésünk során hiányosságokat találtunk a felhatalmazások folytonosságát 
illetően is azokban az esetekben, amikor a megbízást adó vagy megbízott, engedélyezésre 
jogosult tisztviselő elhagyja az álláshelyét, és különösen akkor, amikor új ügyvezető igazgató 
(azaz az ügynökség engedélyezésre jogosult tisztviselője) lép hivatalba. 

2.25. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő szerepe ügynökségenként és 
intézményenként eltérő. Maguk az intézmények is engedélyezésre jogosult tisztviselőként 
járnak el, amennyiben alkalmazottaikat különféle feladatokkal bízzák meg. Az intézmények 
főigazgatói és főtitkárai mindannyian megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselők. Az 
ügynökségeknél azonban az engedélyezésre jogosult tisztviselő szerepkörét az ügyvezető 
igazgató látja el, aki személyes felelősséget visel a költségvetés végrehajtásáért. Az 
ügynökségek egyik legfontosabb megkülönböztető jellemzője az, hogy a költségvetés 
végrehajtásáért az ügyvezető igazgató viseli a felelősséget. 
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2.26. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő helyettesítése vagy kilépése kapcsán a 
megbízások folytonosságának kérdésére sem az ügynökségek pénzügyi szabályzata, sem az 
általános költségvetési rendelet nem ad egyértelmű választ. Ennek kezelése érdekében az 
intézmények általában belső szabályokat fogadnak el költségvetésük végrehajtására 
vonatkozóan, amelyek a felhatalmazások és hatáskör-átruházások megadására és elfogadására 
vonatkozó feltételekre, az átruházott hatáskörök hatályára, valamint az engedélyezésre 
jogosult tisztviselő leváltása vagy az intézménytől való távozása esetén a felhatalmazások 
folytonosságára nézve is tartalmaznak rendelkezéseket.  

2.27. Két ügynökség (ACER és ENISA) esetében ellenőri véleményünk úgynevezett egyéb 
kérdéseket tárgyaló bekezdést is tartalmaz, mivel ezeknél nem rendelkeznek belső szabályok 
vagy határozatok a felhatalmazások folytonosságáról azokban az esetekben, amikor új 
ügyvezető igazgató lép hivatalba. Emiatt egy sor költségvetési, illetve jogi 
kötelezettségvállalást, valamint kifizetési műveletet a korábbi ügyvezető igazgató által 
kibocsátott felhatalmazások alapján hagytak jóvá, azokat azonban a hivatalba lépő új 
ügyvezető igazgató nem erősítette meg. Véleményünk szerint ez komoly belsőkontroll-
hiányosságot jelent. 

2.28. Az ENISA esetében korlátozott véleményt adtunk ki a beszámoló alapjául szolgáló 
kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről, mivel egy alkalmazott úgy hagyta jóvá hat 
héten keresztül a költségvetési kötelezettségvállalásokat és a kifizetési műveleteket, hogy arra 
semmiféle felhatalmazással nem rendelkezett (lásd: 2.17. bekezdés). 

2.29. A korábbi években több példát láttunk arra, hogy más ügynökségek megfelelően 
kezelték az ügyvezető igazgatóik közötti átmenetet. 2019-ben új ügyvezető igazgatót neveztek 
ki az EASO-hoz és az EMSA-hoz. Ők haladéktalanul határozatokat adtak ki az elődjeik által adott 
felhatalmazások megerősítéséről. Egy másik, bevált gyakorlatnak tekinthető példát idézve: az 
EMA igazgatótanácsa 2019-ben szabályozást fogadott el az ügyvezető igazgató mint 
engedélyezésre jogosult tisztviselő feladatairól és felelősségi köreiről (lásd: 2.2. 
háttérmagyarázat), amelynek egyes rendelkezései az ügyvezető igazgató mint engedélyezésre 
jogosult tisztviselő megbízatásának megszűnésére is kitérnek. Ez hasonló az európai 
intézmények által követett, az uniós költségvetési rendelet általános rendelkezéseit kiegészítő 
gyakorlathoz. Az Európai Bizottság például belső szabályokat fogadott el az általános 
költségvetés rá vonatkozó szakaszának végrehajtására vonatkozóan, amely foglalkozik a 
felhatalmazások folytonosságával is20. 

                                                             
20 Az Európai Unió általános költségvetésének (az Európai Bizottságra vonatkozó szakasz) 

végrehajtására vonatkozó belső szabályokról szóló, 2018. augusztus 3-i C(2018)5120 
európai bizottsági határozat 13. cikkének (3) bekezdése. „Hacsak egy új, engedélyezésre 
jogosult tisztviselő kifejezetten nem módosítja vagy vissza nem vonja az elődje által adott 
hatáskör-átruházást, az elődje által adott felhatalmazás érvényben marad.”  
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2.2. háttérmagyarázat 

Kivonat az Európai Gyógyszerügynökség igazgatótanácsa által 
elfogadott, az ügyvezető igazgató mint engedélyezésre jogosult 
tisztviselő feladatairól és felelősségi köreiről szóló szabályzatból21 

[...] 

3. Az ügyvezető igazgató mint engedélyezésre jogosult tisztviselő megbízatásának 
megszűnése  

3.1. Az ügyvezető igazgató személyének megváltozása esetén a leköszönő ügyvezető 
igazgató nyilatkozatot készít utódja vagy helyettese számára a folyamatban lévő ügyek 
állásáról. Ezt a nyilatkozatot időközi éves tevékenységi jelentés formájában kell megtenni. 
A hivatalba lépő ügyvezető igazgató – az éves tevékenységi jelentésre vonatkozó 
nyilatkozatban közölt minősítő észrevételek között – észrevételeket fűzhet az előző 
ügyvezető igazgató által átadott ügyekhez.  

3.2. Hacsak az újonnan kinevezett ügyvezető igazgató kifejezetten nem módosítja vagy 
vissza nem vonja az elődje által adott hatáskör-átruházásokat, azok érvényben 
maradnak.” 

[...] 

 

2. javasolt intézkedés 

Az ügyvezető igazgató személyének változása az ügynökségen belüli felhatalmazások 
kezelésében is változásokat eredményezhet. Ezért az ügynökségeknek olyan belső 
szabályokat kellene elfogadniuk (lásd: 2.2. háttérmagyarázat), amelyek jelentős 
mértékben elősegítik a vezetői kontrollrendszerek működését, az átláthatóságot és az 
elszámoltathatóságot. Az ügyvezető igazgatók közötti átmenetre vonatkozó egyértelmű 
szabályok meghatározása segít elkerülni a 2.27. bekezdésben említett problémákat. 

A szabálytalan kifizetések fő forrását továbbra is a közbeszerzési 
hiányosságok jelentik 

2.30. A közbeszerzések szabályozásának célja az ajánlattevők közötti tisztességes verseny 
biztosítása, valamint az áruk és szolgáltatások legjobb áron történő beszerzése, tiszteletben 
tartva az átláthatóság, az arányosság, az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség 
elvét. Ellenőrzésünk során valamennyi ügynökségnek megvizsgáltuk egyes keret-, egyedi és 

                                                             
21 Elérhető itt: https://www.ema.europa.eu.  

https://www.ema.europa.eu/
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közvetlen szerződéseit. Tíz ügynökségnél (Cedefop, CEPOL, EASO, EBH, EIOPA, EMA, ERCEA, 
ESMA, eu-LISA és Eurojust) az ellenőrzött szerződéseket különböző típusú közbeszerzési 
hiányosságok érintették, főként a verseny hiánya (lásd: 2.3. háttérmagyarázat), az 
ajánlattevők értékelésére irányuló eljárás hiányosságai és a szerződések végrehajtásával 
kapcsolatos problémák miatt. A 2.3. ábra statisztikákkal illusztrálja a közbeszerzési 
eljárásokhoz kapcsolódó leggyakoribb észrevételtípusokat.  

2.3. háttérmagyarázat 

A keretszerződés rendelkezéseinek megsértése (példa)  

Az eu-LISA egyedi szerződést írt alá a vállalkozó által a kapcsolódó keretszerződésre 
vonatkozó ajánlatában kínálttól eltérő szoftverre. Az uniós költségvetési rendelet 172. 
cikke (3) bekezdésének a) pontja valóban lehetőséget biztosít olyan termék beszerzésére, 
amely nem szerepel a pályázati felhívás árajánlatában, de azzal a feltétellel, hogy ennek 
megfelelően a keretszerződést is módosítani kell. Ezt a feltételt az eu-LISA nem tartotta 
be. Ezért az eredeti árajánlatban nem szereplő szoftver megvásárlása eltérést jelent a 
keretszerződéstől. Ennélfogva sem az egyedi szerződés, sem a 10 399 834 euró összegű 
kifizetés nem felel meg a keretszerződés rendelkezéseinek. 

2.31. Ezen túlmenően az ACER, az EASO, az EUIPO, az EIGE és az Eurofound esetében a 
korábbi évek jelentéseiben már szóvá tett szabálytalan közbeszerzési eljárásokból eredő, a 
2020. évi pénzügyi évben mégis teljesített szabálytalan kifizetésekről is beszámoltunk.  

3. javasolt intézkedés 

A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos észrevételeink szinte kivétel nélkül szabálytalan 
kifizetésekre vonatkoztak (lásd: 2.3. ábra). Az érintett ügynökségeknek tovább kellene 
javítaniuk közbeszerzési eljárásaikat, hogy biztosítsák a közbeszerzések teljes körű 
szabályszerűségét. 

Egyre több a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos hiányosság 

2.32. Az uniós költségvetési rendelet értelmében egy adott pénzügyi év költségvetési 
előirányzatai bizonyos feltételek mellett átvihetőek a következő pénzügyi évre22. Bár az uniós 
költségvetési rendelet nem állapít meg felső határokat az ilyen átvitelekre nézve, és jelentős 
mértékben indokolhatja azokat a műveletek többéves jellege, a túlzott mértékű átvitel a 
munkaprogramok vagy a közbeszerzési tervek végrehajtásának késedelmére utalhat. Az 
átvitelek szintjét részben a Covid19-világjárvány is befolyásolta. A jelenség hátterében 
ugyanakkor strukturális probléma, a költségvetési tervezés hiányossága vagy az évenkéntiség 

                                                             
22 Az átvitel feltételeit az uniós költségvetési rendelet 12. és 13. cikke ismerteti. 
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költségvetési elvének megsértése is állhat. Öt ügynökség (ACER, ESA, eu-LISA, FRA és Frontex ) 
esetében számolunk be ilyen hiányosságokról.  

2.33. A 2.4. ábra ügynökségenként és költségvetési címenként nyújt áttekintést a lekötött 
előirányzatok átvitelének szintjéről. Ez a szint az áthozott lekötött előirányzatok23 százalékos 
arányát mutatja az adott költségvetési cím összes előirányzatához24 viszonyítva.  

2.4. ábra. Az átvitelek szintje költségvetési címenként 

 
Forrás: Költségvetés: Az ügynökségek 2020. évi végleges éves beszámolói, az Európai Számvevőszék 
összeállítása alapján. 

                                                             
23 A lekötött előirányzatok a folyó pénzügyi évben vállalt, egy vagy több pénzügyi év során 

végrehajtandó műveletekkel kapcsolatos jogi kötelezettségek teljes költségét jelentik. 

24 Az adott pénzügyi évre vonatkozóan az ügynökség költségvetésébe bevitt előirányzatok 
teljes összege.  

100%

80%

60%

40%

20%

0%

EB
A

I. cím

II. cím

III. és
egyéb címek

Átvitelek (%)



50 

 

4. javasolt intézkedés 

A túlzott mértékű átvitelek problémájának megoldása érdekében az érintett 
ügynökségeknek tovább kellene dolgozniuk költségvetés-tervezésük és költségvetés-
végrehajtási ciklusaik javításán.  

2.34. Nyolc ügynökség (Cedefop, EBH, EIGE, EIOPA, EMSA, ESMA, Europol és Frontex) 
esetében különböző más hiányosságokat is megállapítottunk, többek között a díjak kezelése, a 
késedelmes fizetések, a kapott hozzájárulások közzététele és a nem uniós tagállamok által az 
ügynökségek költségvetéséhez nyújtandó hozzájárulások kiszámítása terén (lásd: 2.4. 
háttérmagyarázat). A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos hiányosságok leggyakoribb 
típusait a 2.3. ábra mutatja be. 

2.4. háttérmagyarázat 

Az uniós tagsággal nem rendelkező EFTA-országok hozzájárulásaival 
kapcsolatos hiányosságok (példa) 

A 2020. évi pénzügyi évben nem alkalmazták megfelelően a Cedefop–EFTA 
együttműködésről szóló nyilatkozatban szereplő, a hozzájárulások kiszámítására 
vonatkozó módszert. A számvevők által feltárt három számítási hiba együttes hatása 
folytán Norvégiának és Izlandnak a 2020. évi Cedefop-költségvetéshez nyújtott 
hozzájárulása 20 272 euróval több, az Unió hozzájárulása pedig ugyanennyivel kevesebb 
volt a szükségesnél. 

 

5. javasolt intézkedés 

A megállapodásokban szereplő, a társult országok hozzájárulásainak kiszámítására 
szolgáló módszerek sokfélesége azt a kockázatot hordozza magában, hogy az említett 
hozzájárulási megállapodások végrehajtásába hiba csúszhat. Kérjük az érintett 
ügynökségeket, hogy konzultáljanak az Európai Bizottsággal annak felmérése érdekében, 
hogy igazodniuk kell-e a Bizottság hozzájárulási megállapodásaihoz és a társult országok 
hozzájárulásaira vonatkozó számítási módszereihez. 

Az emberierőforrás-menedzsmenttel kapcsolatban felmerült szerteágazó 
észrevételek  

2.35. Az ügynökségek 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó éves ellenőrzése során 
megállapítottuk, hogy egyre több az emberierőforrás-menedzsmenttel kapcsolatos hiányosság. 
22 ügynökségnél ellenőriztük a munkaerő-felvételi eljárásokat. Közülük hat esetében (ACER, 



51 

 

EASO, EFSA, EMA, EMSA és Frontex) állapítottunk meg különböző típusú hiányosságokat: nem 
megfelelő lépések az ideiglenes alkalmazottként hivatalba lépő személyzetnek járó 
juttatásokra való jogosultságok ellenőrzéséhez (EMSA), túl hosszú időn át betöltetlen vezetői 
álláshely (EASO, EFSA), eredményes belső kontrollok alkalmazásának hiánya a felvételi 
eljárások során (ACER), a felvételi bizottságok kinevezését érintő hiányosságok (EMA), illetve az 
új alkalmazottak besorolási fokozatának megállapításával kapcsolatos hiányosságok (Frontex).  

Az ügynökségek jól alkalmazkodtak a Covid19-járvánnyal kapcsolatos, 
példátlan helyzethez 

2.36. Pénzügyi ellenőrzési munkánkat kiegészítettük annak áttekintésével, hogy az uniós 
ügynökségek hogyan kezelték a Covid19-válságot és hogyan szervezték meg az arra adott 
válaszlépéseiket. Áttekintésünk a 2.5. ábrán bemutatott területekre terjedt ki. Bemutatunk 
néhány példát is arra, hogy a Covid19-járvány milyen hatást gyakorolt az ügynökségek 
költségvetésének végrehajtására és a 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó munkaprogramjára. 

2.5. ábra. Az áttekintésünk középpontjában álló területek 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

2.37. Az áttekintés a világjárvány kitörése (2020. március közepe) és ugyanazon év 
december 31-e közötti időszakra terjed ki; adott esetben figyelembe vettük az ügynökségek 
által hozott intézkedésekkel kapcsolatos további fejleményeket is. Áttekintésünk egy 
felmérésen, az ügynökségeknél gyűjtött dokumentumjellegű bizonyítékok elemzésén és az 
ügynökségi alkalmazottakkal folytatott interjúkon25 alapul. Emellett Brüsszelben konzultáltunk 
az Uniós Ügynökségek Hálózatával (EUAN) is, amelynek munkáját a Közös Támogató Hivatal 
segíti. Az áttekintés az éves jelentésünk hatókörébe tartozó 41 ügynökség mindegyikére 
kiterjedt26. 

                                                             
25 A következő osztályokon dolgozó alkalmazottakkal készítettünk interjúkat: erőforrások és 

igazgatás, jog és közbeszerzés, emberi erőforrások, IKT és kommunikáció, műveletek. 

26 Áttekintésünk az ELA-ra és az Európai Ügyészségre nem terjedt ki, mivel ezek az áttekintés 
idején nem voltak pénzügyileg önállóak, azaz még az Európai Bizottság részeként működtek. 
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Az ügynökségek kellő időben aktiválták az üzletmenet-folytonossági tervüket, hogy 
biztosítsák a fő irányítási folyamatok fenntartását és alkalmazottaik jóllétét 

2.38. Válsághelyzetben a szervezetek fő útmutató dokumentuma az üzletmenet-
folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási terv (BCP). Ez a dokumentum szabja meg a 
válság alatti munkafolyamatok és munkaszervezés irányát. Hatóköre kiterjedhet az egész 
szervezetre vagy csak egyes vállalati egységekre (lásd: 2.5. háttérmagyarázat). A terv 
kockázatelemzéseken és forgatókönyv-tervezésen alapul, és a szervezet 
belsőkontrollkeretének kritikus részét képezi.  

2.5. háttérmagyarázat 

Egy üzletmenet-folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási terv 
tartalma (példa) 

 
Forrás: Az EIOPA üzletmenet-folytonossági terve. 

2.39. Az üzletmenet-folytonossági terv nem statikus dokumentum. A 27001. sz. ISO 
szabvány27 például előírja a szervezetek számára az információbiztonsági folytonossági 
kontrollok rendszeres időközönkénti ellenőrzését, hogy azok kedvezőtlen helyzetekben is 
helytállóak és eredményesek legyenek. Áttekintésünk rámutatott, hogy a Covid19-világjárvány 
kitörésekor a 41 ügynökség közül 37 (90%) rendelkezett hivatalosan jóváhagyott és naprakész 
üzletmenet-folytonossági tervvel (lásd: 2.6. ábra). 

                                                             
27 Az ISO/IEC 27001 az információbiztonság kezelésére vonatkozó nemzetközi szabvány, amely 

részletezi az információbiztonsági irányítási rendszerek létrehozására, bevezetésére, 
fenntartására és folyamatos fejlesztésére vonatkozó követelményeket. 

Főbb alapvető üzletmenet-
folytonossági információk: 

• vészhelyzeti kapcsolattartási adatok, 
• vészhelyzeti kiürítési eljárások,
• kommunikációs csatornák (e-mail-

címek listája, telefonos értesítési 
lánc, weboldalak), 

• gyülekezési pontok stb.

Üzletmenet-folytonossági elvek: 

• fogalommeghatározások, 
• a kritikus és alapvető funkciók és 

eljárások összefoglalása, 
• jogalap, 
• hatókör és forgatókönyvek, 
• képzés és figyelemfelkeltés, 
• tesztelés és gyakorlatozás.

Reagálás: 

• a válságkezelési csoportok 
szerepének és felelősségi körének 
meghatározása, 

• üzletmenet-folytonossági és 
helyreállítási csoportok.

Helyreállítás és deeszkaláció: 

• fogalommeghatározások, 
• helyreállítási ellenőrzőlisták, 
• deeszkalációs eljárások és a 

folyamat szereplői.
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2.6. ábra. A legtöbb ügynökség rendelkezett hivatalosan jóváhagyott és 
naprakész üzletmenet-folytonossági tervvel 

 
Forrás: Az Európai Számvevőszék 2020. évi pénzügyi ellenőrzése. 

2.40. A vírus terjedésének első jeleit követően – 2019 végén, 2020 elején – az 
ügynökségek a személyzet, az információk és a fizikai eszközök védelme érdekében 
megkezdték üzletmenet-folytonossági terveik és válságenyhítő intézkedéseik aktiválását (lásd: 
2.6. háttérmagyarázat). Egyes ügynökségek forrásokat is átirányítottak a világjárvány 
hatásainak kezelésére (lásd: 2.7. háttérmagyarázat). Amint áttekintésünkből kiderül, a 
hivatalosan jóváhagyott és naprakész üzletmenet-folytonossági tervvel rendelkező 
ügynökségek közül 34 (92%) aktiválta e tervét a világjárvány közvetlen következményeként. Az 
a három ügynökség, amelyik ezt nem tette meg – a BEREC, a CDT és az EFCA – kijelentette, 
hogy erre nem volt szükség, mivel a kezdeti reagálási intézkedéseikhez (például a távmunka 
kiterjesztése a személyzet egészére) nem volt szükséges a terv aktiválása.  

90%

A Covid19-világjárvány kitörésekor a 41 ügynökség 
közül 37 rendelkezett hivatalosan jóváhagyott és 
naprakész üzletmenet-folytonossági és katasztrófa 
utáni helyreállítási tervvel. Négy ügynökség – az EASO, 
az EBH, az EIGE és a GSA – nem készített ilyen tervet.
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2.6. háttérmagyarázat 

Az üzletmenet-folytonossági terv EUIPO általi aktiválásának időrendi 
áttekintése 

 
Forrás: Az EUIPO által az Európai Számvevőszék felmérésére adott válaszok és az aktiválásról 
benyújtott alátámasztó információk. 

 

2020.02.25.
Amikor megnőtt a koronavírus-
világjárvány miatti aggodalom, a HR-
osztály tájékoztatta a személyzetet a 
helyzetről és a meghozandó megelőző 
intézkedésekről.

2020.03.12.
Az ügyvezető igazgató első közleménye a 
személyzethez, amely felvázolja a 
lehetséges forgatókönyveket, beleértve 
az üzletmenet-folytonossági terv 
aktiválásának lehetőségét.

2020.03.14.
A spanyol nemzeti hatóságok 
szükségállapotot hirdetnek ki, így a 
személyzet számára március 16., hétfőtől 
gyakorlatilag lehetetlenné válik az 
EUIPO épületeibe való belépés.

Az EUIPO intranetes oldalán 
információkat tesznek közzé az ülések 
videokonferencia-eszközökkel történő 
megszervezésének módjáról stb.

2020.03.15.

Az EUIPO aktiválja üzletmenet-
folytonossági tervét, és elrendeli, hogy 
munkatársai otthonról dolgozzanak. 
Az alkalmazottakat e-mailben és sms-ben
értesítik a helyzetről. Az üzletmenet-
folytonossági terv koordinálásáért felelős 
szolgálat felveszi a kapcsolatot az 
üzletmenet-folytonossági csoport 
tagjaival és az EUIPO szolgáltatásai 
folytonosságának biztosításához 
szükséges kritikus személyzettel. 

2020.03.16.

Aktiválják a 6. üzletmenet-
folytonossági forgatókönyvet
(az EUIPO épületeibe való belépés 
lehetetlensége). Az EUIPO informatikai 
munkatársai a VPN-ülések lehetőségének 
biztosítása érdekében figyelemmel 
kísérik az üzleti tevékenységeket. 
Megkezdődnek az EUIPO vezetősége által 
szervezett napi ülések.
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2.7. háttérmagyarázat 

Egy sajátos eset: az ECDC reakciója a Covid19-világjárványra 

A 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel28 létrehozott Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 82 millió eurós költségvetéssel és 
271 fős személyzettel rendelkezik. Fő feladata, hogy összegyűjtse és terjessze az emberi 
betegségek megelőzésével és az ellenük való védekezéssel kapcsolatos információkat, 
illetve hogy e témákban tudományos szakvéleményeket bocsásson ki. A Központ feladata 
továbbá az ezen a területen tevékenykedő szervezetek európai hálózatának 
összehangolása is. Mióta az ECDC 2005-ben megkezdte tevékenységét, a 2020-ban 
kezdődött Covid19-világjárvány volt a legsúlyosabb közegészségügyi esemény, amelyre a 
Központnak reagálnia kellett. 

A Covid19-járvány kitörése nyomán az ECDC 2020. január 9-én aktiválta közegészségügyi 
eseményekre vonatkozó műveleti tervét. Ez a dokumentum vezette a szervezetet a 
vészhelyzeten keresztül, és lehetővé tette számára, hogy átirányítsa a világjárvány 
kezeléséhez szükséges forrásokat. Ebben az időszakban az ECDC közegészségügyi 
vészhelyzetekért felelős csoportjainak a következőket sikerült megvalósítaniuk a Covid19-
járvánnyal kapcsolatban: naprakész adatok és felügyelet biztosítása, ideértve a gyors 
kockázatértékeléseket is; tudományos iránymutatás nyújtása a közegészségügyi 
döntéshozatal támogatására; a betegségekkel és a reagálási intézkedésekkel kapcsolatos 
információk nyújtása az egészségügyi szakemberek és a nyilvánosság számára; valamint az 
európai intézmények és ügynökségek eseti kéréseinek teljesítése. A közegészségügyi 
vészhelyzeti terv aktiválásával párhuzamosan az ECDC 2020. március 16-tól végrehajtotta 
az üzletmenet-folytonossági tervében foglalt, a rendszeres napi működéshez kapcsolódó 
intézkedéseket is. 

Forrás: A felmérésre adott válaszok számvevőszéki áttekintése, az ECDC Covid19-járvánnyal 
kapcsolatos válaszlépéseinek külső értékelése, továbbá az ECDC munkatársaival folytatott interjúk 
és a megszerzett információk ellenőrzése. 

2.41. A 2020. február és március közepe közötti időszakban a Covid19-járvánnyal 
kapcsolatos válaszlépések keretében többek között külön munkacsoportokat jelöltek ki a 
reagálás megszervezésére és irányítására (lásd: 2.8. háttérmagyarázat). Ezek jellemzően a 
szervezet különböző egységeinek magas rangú képviselőiből29 álltak. Koordinációs üléseket 
kezdetben napi rendszerességgel (még hétvégén is), később pedig hetente két-három 
alkalommal, illetve szükség szerint tartottak. A reagálási csoportok az áttekintésünk tárgyát 
képező teljes időszak során aktívak maradtak. 

                                                             
28 HL L 142., 2004.4.30., 1. o. 

29 Igazgatók, igazgatási/erőforrásügyi, IKT-, infrastruktúra-ügyi, logisztikai és kommunikációs 
vezetők, biztonsági tisztviselők. 
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2.8. háttérmagyarázat 

A Covid19-járvány hatásainak nyomon követésére és kezelésére 
létrehozott belső munkacsoport (példa) 

Az EMA ügyvezető igazgatója 2020. március 16-án úgy határozott, hogy további 
óvintézkedéseket hajt végre a Covid19-járvány terjedése kockázatának csökkentése 
érdekében. A határozat egy munkacsoportot bízott meg azzal, hogy vázolja fel a Covid19-
járvány nyomon követésére és kezelésére, a személyzet folyamatos tájékoztatására és a 
világjárvány hatásainak csökkentését célzó stratégiák végrehajtására vonatkozó 
eljárásokat. A munkacsoport feladata annak biztosítása volt, hogy az EMA minden 
lehetséges forgatókönyvre fel legyen készülve. A határozat emellett négy különálló 
munkafolyamatra – 1) terápiás válasz, 2) ellátási lánc, 3) üzletmenet-folytonosság és 
hatás, 4) humán erőforrások – bontotta a munkacsoport tevékenységeit.  

Forrás: Az Európai Számvevőszék felmérésére adott válaszok és a kapcsolódó bizonyítékok. 

2.42. 2020. március 16-ig valamennyi ügynökség áttért a kiterjesztett távmunkára, és 
minden olyan munkatársat, akinek az irodában való jelenléte nem volt nélkülözhetetlen, 
otthonról történő munkavégzésre utasított. E tekintetben hasznos volt, hogy már a járvány 
kitörése előtt is rendelkezésre álltak bizonyos távmunka-lehetőségek. Ily módon 2020 
márciusában a feladat inkább a meglévő IKT-rendszerek bővítése, semmint új megoldások 
tömeges bevezetése volt (lásd: 2.9. háttérmagyarázat). Elemzésünk azt is kimutatta, hogy 
egyik ügynökség sem számolt be súlyos problémákról a kapacitás (sávszélesség), a kapcsolódás 
vagy az adatbiztonság tekintetében. Nyolc ügynökség (ACER, BEREC, CPVO, ECDC, ECHA, EFSA, 
EIOPA és ESZT) az indítás előtt stresszteszteket végzett IKT-rendszerein, amelyek további 
biztosítékot nyújtottak e rendszerek működéséről az általános távmunkára való áttérés előtt.  



57 

 

2.9. háttérmagyarázat 

Az IKT- és távmunka-megállapodások bővítése (példák) 

ENISA: 2018 augusztusa óta létezik távmunkaprogram. 2020. március 11-én az ENISA 
vezetősége adminisztratív közleményt adott ki, amelyben engedélyezi a távmunkát a 
személyzet minden tagja számára, beleértve az ideiglenes alkalmazottakat is. Az ENISA-
nak mindössze egy napra volt szüksége annak biztosításához, hogy a személyzet minden 
tagja számára elérhető legyen az operatív távmunka lehetősége.  

EMSA: A személyzet minden tagját érintő távmunka 2020. március 16-án kezdődött meg, 
és azonnal működőképes volt. Az Ügynökség szerint 2020. június 3-ig az EMSA 
munkatársai 68 000 négyszemközti Skype-találkozót, továbbá 3444 Skype-konferenciát, 
2203 négyszemközti Teams-megbeszélést és 287 Teams-értekezletet tartottak. 

EUIPO: A határozat meghozatalának pillanatától kezdve a végrehajtás azonnal megtörtént 
(lásd még: 2.6. háttérmagyarázat). A személyzet távmunkakörnyezetbe való teljes 
áttelepítését egyetlen hétvégén hajtották végre. 

ECHA: Az Ügynökség 2020. március 17-én bezárta helyiségeit, és főszabályként 
távmunkára tért át, ami alól csak az alapvető feladatokat ellátó személyzet jelentett 
kivételt. Nem volt szükség fokozatos bevezetési időre ahhoz, hogy a személyzet minden 
tagja távolról hozzáférhessen a rendszerekhez. 

Europol: Egyetlen hétvége alatt mintegy 400 laptopot osztottak ki a személyzetnek az 
üzletmenet folytonosságának biztosítása érdekében. 

CEDEFOP: A távmunkarend már 2017 októbere óta érvényben van. A személyzet 
laptopokat kapott, és online együttműködésen alapuló munkaeszközök és papírmentes 
eljárások állnak az alkalmazottak rendelkezésére. Ennek köszönhetően 2020. március 17-
től kezdve, mikor a műveletek virtuális elvégzésére kellett átállni, mindenki 
problémamentesen folytathatta a munkát. 

Forrás: Az Európai Számvevőszék felméréseinek eredményei, az ügynökségek munkatársaival 
készített interjúk és a kapott információk ellenőrzése. 

2.43. A világjárvány előrehaladtával az ügynökségek fokozatosan módosították és 
aktualizálták terveiket, vagy külön készenléti terveket dolgoztak ki, hogy ezek révén jobban 
tudják kezelni a világjárvány által szervezeti egységeikre és műveleteikre gyakorolt konkrét 
hatásokat. 2020. december 31-ig 16 ügynökség vizsgálta felül – addig szerzett tapasztalatai 
alapján – korábbi üzletmenet-folytonossági tervét, vagy tervezte annak felülvizsgálatát30. A 
CEPOL például pandémiás forgatókönyvvel bővítette ki a tervét. Az EASA-t mint a 
légiközlekedési ágazat szabályozóját különösen súlyosan érintette a világjárvány kapcsán 
kialakult helyzet. Úgy határozott, hogy üzletmenet-folytonossági tervét és reagálását a 
Covid19-járvánnyal kapcsolatos sajátos egészségügyi és biztonsági szempontokra 

                                                             
30 ACER, BEREC, CDT, CEPOL, CPVO, EACEA, EASA, EASME, EBH, ECDC, EFCA, EIOPA, EMSA, 

ETF, Europol, ESZT. 
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összpontosítja, azaz nem csak az EASA alkalmazottait érintő szempontokat veszi figyelembe, 
hanem a légiközlekedési személyzetet, az utasokat és általában véve a légiközlekedési ágazat 
egyéb érdekelt feleit érintő kérdéseket is. Öt ügynökség – az EBH, az ECDC, az EIOPA, az 
Europol és az EUIPO – külső értékelést is készíttetett reagálásuk kezeléséről és szervezéséről.  

2.44. Valamennyi ügynökség deeszkalációs intézkedéseket – például a személyzet 
fokozatos visszatérése az irodába – is beépített az üzletmenet-folytonossági intézkedéseibe. A 
legtöbb ügynökség fokozatos megközelítést alkalmazott, jellemzően négy szakaszból álló terv 
formájában (lásd: a 2.10. háttérmagyarázat példája), ami lehetővé teszi a járvány alakulásától 
függő, kontrollált eszkalációt és deeszkalációt. Az eszkalációs, illetve deeszkalációs 
intézkedések végrehajtása során törekedtek a nemzeti és regionális egészségügyi hatóságok 
ajánlásainak és utasításainak, valamint az Európai Bizottság, az ECDC és a WHO 
kockázatértékeléseinek és iránymutatásainak követésére. A gyakorlatban azonban a 
végrehajtás ügynökségenként eltérő volt, és nagyban függött az illetékes hatóságok által 
hozott különböző nemzeti vagy regionális intézkedésektől. 

2.10. háttérmagyarázat 

Az irodahelyiségekbe való visszatérésre vonatkozó terv szakaszai 
(példa) 

 
Forrás: Az Európai Számvevőszék felmérésére adott válaszok, az Ügynökség által szolgáltatott 
információk. 

2.45. Az általános távmunkára való áttérésre vonatkozó döntés fő célja az alkalmazottak 
védelme volt. A személyzet jóllétének előnyben részesítését számos, általunk megtekintett 
belső dokumentum is tanúsítja, és azt az ügynökségek vezetőivel folytatott interjúk is 
megerősítették. A világjárványnak a munkára és az alkalmazottakra gyakorolt hatását, 
beleértve az irodába való visszatérés megszervezését is, az EUAN új munkamódszerekkel 
foglalkozó tanácsadó csoportjában is messzemenően megvitatták (lásd: 1.2. 
háttérmagyarázat). Az EUAN által velünk megosztott információk azt mutatják, hogy az 
ügynökségek legtöbb munkatársa általában jól kezelte a világjárvány okozta nehéz helyzetet. 
Az ügynökségek által készített időgazdálkodási statisztikák szerint az alkalmazottak a 

2020. május 13-án az EASA stratégiát fogadott el az irodába való fokozatos visszatérésre, és cselekvési 
tervet mutatott be, illetve osztott meg az alkalmazottakkal. A visszatérésre négy szakaszban került sor:
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korábbinál több órát dolgoztak31, hogy elvégezzék a tőlük elvárt új feladatokat. Az 
ügynökségektől kapott visszajelzések szerint az alkalmazottaknak legalább annyi munkájuk volt 
és legalább akkora teljesítményt mutattak fel, mint előzőleg. A munkakörülményekre 
szakosodott ügynökségek, például az Eurofound és az EU-OSHA észrevételei szerint a kiugró 
termelékenység (és a személyzet rendkívüli elkötelezettsége) válság idején normális, de 
hosszabb ideig nem tartható fenn. Az EUAN hálózat tagjainak becslése szerint a személyzet 10–
20%-a számolt be valamiféle nehézségről. Az alábbi 2.11. háttérmagyarázatban néhány példát 
mutatunk be az ebben az időszakban az ügynökségek által a személyzet támogatására hozott 
gyakori intézkedésekre.  

2.11. háttérmagyarázat 

A személyzet jóllétét támogató intézkedések 

 
Forrás: Az Európai Számvevőszék felmérésére adott válaszok, az EUAN-tól származó információk. 

Néhány kivételtől eltekintve súlyos zavarok nélkül folytatódtak a fő irányítási folyamatok és 
a mindennapos műveletek  

2.46. Minden ügynökségnek van egy irányításért felelős testülete, amely az ügynökség 
irányításának legmagasabb szintjét képviseli. E testület fő feladata, hogy stratégiai 

                                                             
31 A hálózat 36 tagja vett részt ebben a munkában, de konszolidált adatok jelenleg nem állnak 

rendelkezésre. A következtetés az EUAN üléseinek jegyzőkönyvén alapul.  
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iránymutatást adjon az ügynökségnek és felügyelje annak tevékenységeit32. Miután 2020 
márciusának második felében lemondták ezen irányítótestületek fizikai üléseit, e találkozókat 
írásbeli eljárások váltották fel, vagy virtuális formában tartották meg azokat. Ebben az új 
környezetben az irányítótestületek az ügynökségek alapító rendeleteiben előírtak szerint 
találkozhattak, és időben el tudták fogadni a jogszabályban előírt határozatokat. A szavazási 
eljárások egyedi elektronikus szavazási eszközök – például az EU Survey – révén folytatódtak, 
az érzékeny jellegű vagy bizalmas határozatok esetében is. Az ügynökségek a világjárvány 
idején számos jogszabályban előírt határozatot fogadtak el, többek között költségvetések, 
módosítások, átcsoportosítások, programozási dokumentumok, éves tevékenységi jelentések 
és a végleges beszámolóra vonatkozó vélemények elfogadásáról. A világjárvány idején az 
irányítótestületek magas beosztású új munkatársakat (például ügyvezető igazgatókat) is 
kineveztek az EMA-nál, az EBH-nál, az EASME-nél és a GSA-nál. A testületek tehát 
eredményesen el tudták látni irányítási feladatkörüket a világjárvány idején. 

2.47. Áttekintésünk tanúsága szerint az ügynökségek a virtuális döntéshozatalra és a 
távmunkára való átállásnak köszönhetően képesek voltak biztosítani fő szervezeti funkcióik 
(igazgatás, IKT, HR stb.) folyamatos működését a világjárvány idején (lásd: 2.12. 
háttérmagyarázat). 

2.12. háttérmagyarázat 

A kritikus informatikai szolgáltatások fenntartása és kiigazítása a 
Covid19-világjárvány idején (példa) 

Mivel a személyzet és a külső szolgáltatók számára korlátozták az ügynökségek épületeibe 
való belépést, a kritikus informatikai szolgáltatások üzletmenet-folytonosságát úgy 
biztosították, hogy a helyszíni szolgáltatásnyújtást – a partner főigazgatóságokkal és a 
Költségvetési Főigazgatósággal folytatott konzultációt követően – a létesítményeken 
kívülre helyezték át. Ez az intézkedés elvileg csak korlátozott időre szól, a legtöbb esetben 
a folyamatban lévő szerződések hátralévő időtartamára. Az új informatikai szerződéseket 
eleve úgy fogják kialakítani, hogy azok átfogóbban foglalkozzanak mindkét lehetőséggel, 
azaz mind a telephelyi, mind az azon kívüli üzemmóddal, ami a jövőben nagyobb 
rugalmasságot biztosít majd. 

Forrás: Az Európai Számvevőszék felméréseinek eredményei, az ügynökségek munkatársaival 
készített interjúk és a kapott információk ellenőrzése. 

2.48. A világjárvány ellenére az ügynökségeknek sikerült időben, a szükséges 
mennyiségben és minőségben beszerezniük az árukat és szolgáltatásokat. Nagyon kevés olyan 
esetet találtunk, amikor ajánlati felhívások sikertelenek voltak, nem érkezett elegendő ajánlat 

                                                             
32 E testület neve ügynökségenként változik: néhány ügynökségnél felügyeleti tanács, 

másoknál igazgatótanács vagy irányító testület működik. A végrehajtó ügynökségeket ezzel 
szemben irányítóbizottság vezeti.  



61 

 

az ajánlattevőktől, illetve egyes szolgáltatásokat felfüggesztettek vagy töröltek. Az ajánlattevők 
határidő-hosszabbítás iránti kérelmeit jelentős késedelem nélkül teljesítették. Az ügynökségek 
már korábban bevezettek elektronikus benyújtási eljárásokat (e-benyújtás) a nyílt pályázatok 
esetében, ami lehetővé tette számukra, hogy virtuális környezetben is folytassák ezirányú 
tevékenységüket33. Az értékelő bizottságok online végezték munkájukat; az értékelő testületek 
elektronikusan írták alá a határozatokat, illetve kivételes esetekben e-mailben erősítették meg 
az eredményeket. Szintén példaként hozható fel azon ideiglenes szabály alkalmazása az 
Európai Bizottság iránymutatása alapján, amely mindaddig lehetővé tette a szerződések 
elektronikus aláírását a „kék tintás” aláírás helyett, amíg valamelyest vissza nem térnek a 
szokványos munkafeltételek (lásd: 2.13. háttérmagyarázat). 

2.13. háttérmagyarázat 

Egy ügynökség Covid19-világjárvány miatti intézkedései a 
közbeszerzési eljárások irányítása terén (példa)  

Az Europol több intézkedéssel törekedett a közbeszerzési eljárások és a kapcsolódó 
tevékenységek változatlanul hatékony irányítására: 

o értékelte, hogy a szervezetnek mely alapvető tevékenységeket kell fenntartania a 
világjárvány kitörése után; 

o egyes kiválasztott vállalkozókat levélben értesített a világjárvány vis maior jellegéről, 
valamint annak a folyamatban lévő egyedi szerződésekre és megrendelésekre 
gyakorolt hatásáról; 

o sürgős megrendeléseket adott le a pandémiához kapcsolódó rendkívüli szükségletek 
(pl. hardver-, szoftver- és eszköztermékek) kielégítése érdekében; 

o sürgősségi stratégiai és jogi tanácsadást biztosított a közbeszerzéssel és a 
szerződésekkel kapcsolatos kérdésekben (különösen olyan kérdésekkel 
kapcsolatban, mint az egészségügyi adatok védelme a válság idején, a vis maior-ra 
vonatkozó nyilatkozatok elfogadásának megtagadása, elektronikus aláírás 
megtervezése, beszerzése és bevezetése); 

o különböző szerződések módosításával törekedett a világjárványhoz kapcsolódó 
kockázatok mérséklésére (pl. a szerződés alkalmazási körének vagy teljesítési 
módjának módosítása, a tanácsadók telephelyen kívüli távmunkájának lehetősége). 

2.49. A 2020. évi pénzügyi évre irányuló pénzügyi ellenőrzéseink során értékeltük a 
közbeszerzési szabályoknak való megfelelést is, beleértve azokat az eljárásokat, amelyeket a 

                                                             
33 Az alacsonyabb értékű pályázatok benyújtásához még mindig papíralapú rendszert 

alkalmazó ügynökségek a rendes eljárások újraindulásáig papírformátum helyett 
kivételesen e-mailben fogadták az ajánlatokat. 
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világjárvány potenciálisan érinthetett34. E munkánk részleteit jelentésünk 3. fejezete mutatja 
be.  

2.50. A világjárvány alatti közbeszerzéseket és szerződéseket illetően megállapítottuk, 
hogy az ügynökségek az eljárás megkezdése előtt eseti alapon iránymutatást kértek partner-
főigazgatóságuktól, illetve a Költségvetési Főigazgatóságtól. Nem tártunk fel olyan tendenciát, 
hogy a világjárvány miatt az előző évekhez képest túlzott mértékben alkalmaztak volna verseny 
nélküli közvetlen odaítélést. Egy esetben megjegyeztük, hogy az EASO a költségvetési rendelet 
I. melléklete 11.1. pontjának c) alpontja szerinti rendkívüli sürgősség miatti eltérést alkalmazta 
a hatályos szerződése szerinti személyi védőeszközökkel való ellátás jelentős fennakadásának 
fedezésére. Ez nem befolyásolta a beszerzés jogszerűségét és szabályszerűségét. 
Összességében megállapítottuk, hogy – néhány konkrét kivételtől eltekintve – általában 
tiszteletben tartották a közbeszerzési szabályokat (lásd: 2.14. háttérmagyarázat). 

2.14. háttérmagyarázat 

A Covid19-világjárvánnyal közvetlenül összefüggő közbeszerzési 
szabálytalanságok (példák) 

EIOPA: 2020 májusában az EIOPA szerződést írt alá helyszíni képzések nyújtására. 
Ekkoriban már kialakulóban volt a világjárvány, és tudni lehetett, hogy csak korlátozottan 
lesz lehetőség személyes jelenlétet igénylő eseményekre. 2020 augusztusában az EIOPA 
szerződésmódosítást írt alá, amely új tételekkel, nevezetesen virtuális képzésekkel 
bővítette a szerződést. E virtuális képzések rögzített árát az eredeti szerződésben szereplő 
helyszíni képzéseknél magasabban határozták meg. Ezek a módosítások új szerződési 
feltételeket keletkeztetnek. Ha már az eredeti közbeszerzési pályázatnak is részét 
képezték volna, lehetséges, hogy más pályázók is jelentkeztek volna, mivel nem lettek 
volna kötve a helyszíni képzés nyújtásához kapcsolódó földrajzi feltételekhez, és így 
versenyképesebb árat lehetett volna elérni. A szerződésmódosítás nem felel meg a 
2014/24/EU irányelvnek35, ezért szabálytalan. 

CEPOL: Az Ügynökség lemondási díjat fizetett egy 2020 szeptemberére tervezett 
budapesti képzési rendezvényre szóló szállodafoglalásért. A képzést a Covid19-
korlátozások miatt törölték. Ha a keretszerződés vis maior záradékára hivatkozott volna, a 
CEPOL költségmentesen lemondhatta volna a foglalást. A CEPOL ebben az esetben nem 
védte eredményesen az Unió pénzügyi érdekeit. 

Forrás: Az Európai Számvevőszék 2020. évi pénzügyi ellenőrzése. 

2.51. Megállapítottuk, hogy a 2020 márciusában bevezetett kijárási és utazási 
korlátozások számos fennakadást okoztak a felvételi és kiválasztási eljárásokban (lásd: a 2.15. 
háttérmagyarázat példái). 2020. április közepétől a legtöbb ügynökségnek sikerült 

                                                             
34 Ügynökségenként 3–5 eljárást teszteltünk. 

35 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.) 
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újraindítania, illetve folytatnia a munkaerő-felvételt, miután online eljárásokat vezettek be 
annak biztosítására, hogy a kiválasztási és eligazítási eljárások távolról is folytatódhassanak. 
Bár a távoli megoldások lehetővé tették a kritikus munkaerő-felvételi eljárások folytatását, 
néhány probléma azért felmerült. Több ügynökség is nehézkesnek és időigényesnek 
minősítette a folyamatot, kijelentve, hogy az eljárások kapcsán kezdetben számos technikai 
probléma – például csatlakozási problémák vagy a jelöltek hirtelen elérhetetlenné válása – 
merült fel, és az új munkatársak eligazítását is nehéz volt virtuális környezetben elvégezni. A 
távtesztekkel kapcsolatban szintén problémát jelentett, hogy a pályázók online formában 
nehezen tudták bizonyítani egyes képességeiket. 

2.52. A munkaerő-felvétel 2020. év eleji lelassulása a jövőre nézve azzal a veszéllyel jár, 
hogy szűk keresztmetszetek alakulhatnak ki az emberierőforrás-gazdálkodás terén, mivel egyre 
több jövőbeni alkalmazott esetében kell majd megfelelő (virtuális) módon megoldani az 
eligazításokat, a személyi akták létrehozását, a képzéseket és az értékelést. A nyomás 
különösen azon ügynökségek esetében lesz nagy, amelyek – mint például a Frontex – jelentős 
számban vesznek fel munkaerőt (lásd: 2.15. háttérmagyarázat); a kisebb ügynökségek 
számára ez nem fog ugyanolyan léptékű problémát jelenteni. 

2.15. háttérmagyarázat 

A világjárvány hatása a munkaerő-felvételre 

Frontex: A munkaerő-felvétel világjárvány miatti általános lassulása késleltette az (EU) 
2019/1896 rendelet36 értelmében 2020. december 31-ig kinevezendő 40 alapjogi 
megfigyelő felvételét. Ellenőrzésünk időpontjáig egyetlen megfigyelőt sem neveztek ki. Ez 
a helyzet komoly kockázatot jelent az Ügynökség működésére és hírnevére nézve. 

EASO: 2020. február 28-án az ügyvezető igazgató lemondta valamennyi tervezett felvételi 
interjút. Erről a máltai interjúkra és tesztekre behívott 161 jelölt mindegyike tájékoztatást 
kapott. Az interjúk törlése miatt egy hónapot csúszott a munkaerő-felvétel, a 
későbbiekben pedig kihívást jelentett a sok új munkatárs egyidejű érkezése.  

Forrás: Az Európai Számvevőszék felmérésére adott válaszok. 

2.53. A kiválasztási eljárásokkal kapcsolatos kockázatokat sikerrel csökkentették. A 
pályázatokat elektronikus úton küldték be az erre a célra létrehozott funkcionális 
postafiókokba, valamint távinterjúkat szerveztek (online, Teams, Outlook vagy Skype útján). Az 
írásbeli tesztekre szintén online került sor, a pályázó és az Ügynökség HR-képviselője között, 
vagy külső szolgáltató felügyelete alatt. Az értékelő bizottság tagjai virtuálisan tudtak 
találkozni, és elektronikus aláírással vagy e-mailben engedélyezhették a dokumentumokat és a 
döntéseket.  

                                                             
36 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1896 rendelete (HL L 295., 2019.11.14., 1. o.). 
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2.54. Az ügynökségeknek a felvételi és kiválasztási eljárásokkal kapcsolatos eddigi 
tapasztalatai vegyes képet mutatnak. A helyzet függ többek között attól, hogy az ügynökségek 
kis vagy nagy számban vesznek-e fel új munkatársakat, valamint a helyi kijárási korlátozásoktól, 
a belső emberi erőforrásoktól és a külső szolgáltatóktól való függéstől.  

2.55. A világjárvány fényében nehézséget jelentett az az előírás is, hogy a jelölteknek a 
felvételt megelőzően orvosi vizsgálatokon kell részt venniük. Egyes országokban a szigorú 
korlátozások miatt szünetelt az egészségügyi szolgáltatások elérhetősége. Azokat az 
ügynökségeket, amelyek az Európai Bizottság brüsszeli orvosi szolgálatára támaszkodtak a 
felvételt megelőző orvosi vizsgálatok tekintetében, e szolgálat bezárása érintette érzékenyen. 
Az Európai Bizottság utasításait követve az ügynökségek megállapodtak abban, hogy ezeket a 
teszteket feltételes szerződések felkínálásával elhalasztják, és haladékot adnak a pályázóknak a 
vizsgálatokon való részvételre. Áttekintésünk szerint 15 ügynökség (37%) élt ezzel a 
lehetőséggel, hogy folytatni tudja a munkaerő-felvételt37. Ha a pályázók az előírt határidőn 
belül – általában a próbaidő lejártáig – nem vetik alá magukat a vizsgálatoknak, szerződésüket 
semmissé nyilvánítják.  

Az ügynökségek lassúbb ütemben bár, de a Covid19-világjárvány ellenére is teljesítették 
megbízatásukat 

2.56. Bár nehéz teljes mértékben elkülöníteni a világjárvány hatását, megállapíthatjuk, 
hogy az különböző mértékben bár, de az ügynökségek valamennyi fő tevékenységi területét 
érintette.  

2.57. Általános megjegyzésként elmondható, hogy a világjárvány felgyorsította a 
munkamódszerek változását, ami több területen is költségvetési megtakarításokhoz vezetett. A 
kiküldetésekre és az utazással kapcsolatos költségekre szánt költségvetését egyik ügynökség 
sem használta fel teljes mértékben. A csökkenés néhány ügynökség esetében megközelítette a 
90%-ot. Megtakarítások származtak a felvételi eljárások késedelméből vagy törléséből, a 
felvétel előtti orvosi vizsgálatok és különféle személyes találkozók elmaradásából, valamint a 
képzések online megrendezéséből is. Hasonlóképpen sokkal kevesebb volt az igény a menzára, 
a takarításra, a telephelyi közműszolgáltatásokra (például vízre és elektromos áramra), 
valamint a biztonsági szolgáltatásokra. 

2.58. Az ügynökségek felülvizsgálták költségvetésüket és célértékeiket, átrangsorolták 
prioritásaikat, és más területekre irányították át forrásaikat, hogy elkerüljék az év végi túlzott 
törléseket, bár ezzel kapcsolatban feltártunk néhány hiányosságot (lásd: 2.32. és 2.33. 
bekezdés). A lelassulás, valamint a munkamódszereknek a kiküldetésektől és a fizikai 
találkozóktól való eltolódása miatt azonban mégis számos csökkenés érhető nyomon az 
ügynökségek 2020. évi elfogadott költségvetésében, amelynek nyomán az előirányzatok egy 
                                                             
37 ACER, BEREC, CPVO, EBH, ECHA, EASO, EIOPA, ERCEA, ESMA, EUIPO, Eurojust, Frontex, GSA, 

INEA, ESZT.  
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része visszatérítésre került az Európai Bizottságnak. Szintén beszédes mutató a 2020. éviről a 
2021. évi pénzügyi évre átvitt előirányzatok összegében az előző évhez képest bekövetkezett 
általános növekedés. 

2.59. Észrevételeztük, hogy egyes díjakat beszedő ügynökségek (ECHA, EASA és ERA) 
fokozott volatilitást tapasztaltak a kiszámlázott és beszedett díjak terén, ami általában hatással 
volt költségvetési tervezésükre és pénzügyi stabilitásukra. Az ECHA és az EASA például arról 
számolt be, hogy 2020-ban jelentősen csökkent a díjakból származó bevételük: az ECHA-nak az 
eredetileg költségvetésbe vett összegnél 7,0 millió euróval kevesebb lett a REACH-rendelet 
szerinti bevétele, az EASA díjbevétele pedig 3,2 millió euróval maradt el a 2019. évitől. 

2.60. Ami a munkaprogramokat és tevékenységeket illeti, a világjárvány nyomán 
jelentősen átrendeződtek az erőforrások és a tervezett tevékenységek prioritásai, és a 
Covid19-járványhoz kapcsolódó tevékenységek kaptak elsőbbséget. A legfigyelemreméltóbb 
példákat erre az egészségügy szakpolitikai területén tártuk fel (ECDC, EMA). Az ECDC számára 
egy külső értékelés38 szerint (lásd még: 2.7. háttérmagyarázat) ez a világjárvány volt a 
legsúlyosabb közegészségügyi szükséghelyzet, amelyre az Ügynökségnek 2004. évi létrehozása 
óta reagálnia kellett. 2020-ban az uniós Covid19-reagálás vált az ECDC elsődleges 
tevékenységévé, és ez emésztette fel az Ügynökség idő- és erőforrás-szükségletének döntő 
részét39. Az EMA egész működési környezetében jelentős átalakulás következett be. A 
világjárvány ugyanis az Európai Gyógyszerszabályozási Hálózat (ERMN)40 egészét érintette, így 
az EMA-nak fokoznia kellett az uniós szabályozói hálózat koordinációját, és fel kellett 
gyorsítania a Covid19-járvánnyal kapcsolatos termékekre vonatkozó bizottsági eljárásokat. 
2020 novemberében az Európai Bizottság egy új rendeletre irányuló javaslatot is előterjesztett, 
amely kiegészíti és megerősíti az Ügynökség jelenlegi alapvető feladatait, és az egészségügyi 
válságokkal kapcsolatos összehangolt uniós szintű reagálás további elősegítése érdekében 
kiterjeszti az Ügynökség megbízatását41. 

2.61. A válság az egyéb területeken uniós szakpolitikákat végrehajtó ügynökségeket is 
érintette. A Frontex például a világ minden táját érintő utazási korlátozások miatt nem tudta 
végrehajtani a tervezett visszaküldési tevékenységeit, és 2020-ban 52,5%-kal csökkent a 
visszatérésre eredetileg megszavazott költségvetése. Az Eurofound által a 7. európai 
munkakörülmény-felméréshez tervezett terepmunkában is jelentős változások következtek be, 

                                                             
38 Strategic and performance analysis of ECDC response to COVID-19, McKinsey, 2020. 

november. 

39 2020. évi éves tevékenységi jelentése szerint a Központnak törölnie kellett vagy el kellett 
halasztania az eredetileg 2020-ra tervezett outputjainak 35%-át, és a forrásokat a Covid19-
járványhoz kapcsolódó intézkedésekre kellett átirányítania. 

40 Az EMRN az uniós tagállamok és az Európai Gazdasági Térség (EGT) nemzeti illetékes 
hatóságainak hálózata, amely együttműködik az EMA-val és az Európai Bizottsággal.  

41 Az EMA 2021–2023. évi végleges programozási dokumentuma (EMA/53919/2021). 
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ami lehetetlenné tette a munkakörülményekre vonatkozó, több mint 20 évet átfogó 
trendelemzés elkészítését. Az EASA, az EMSA és az ERA esetében is hirtelen módosultak a 
prioritások, mivel a világjárvány közvetlen következményeként új iránymutatásokat kellett 
kidolgozniuk annak biztosítására, hogy a közlekedési és mobilitási ágazatok betartsák az 
európai biztonsági és egészségvédelmi intézkedéseket és protokollokat.  

2.62. Láttuk tehát, hogy az ügynökségek megfelelő intézkedéseket hoztak, és munkájukat 
gyorsan hozzáigazították a világjárvány nyomán kialakult helyzethez. Ezt a digitalizációs 
intézkedések felgyorsítása és a jobb együttműködés révén, illetve azáltal sikerült elérni, hogy a 
működőképesség fenntartása érdekében továbbfejlesztették az információcsere eszközeit 
(lásd: 2.16. háttérmagyarázat).  

2.16. háttérmagyarázat 

Követésre érdemes bevált gyakorlatok (példák) 

Szeretnénk kiemelni néhány olyan bevált gyakorlatot, amelyet az uniós ügynökségeknek 
akkor is érdemes lenne fenntartaniuk, ha a helyzet fokozatosan visszatér a rendes 
kerékvágásba. 

o Továbbra is fel kell használni a világjárványból eddig levont tanulságokat az 
üzletmenet-folytonossági felülvizsgálatok és eljárások során. 

o Fenn kell tartani a világjárvány által felgyorsított digitalizációs folyamatot, például 
teljes mértékben digitális munkafolyamatok és a munkaterekre vonatkozó technikai 
megoldások bevezetése révén. 

o Folytatni kell a világjárvány során bevezetett online személyzeti jólléti intézkedések 
és szakmai továbbképzési eszközök kidolgozását. 

o A személyzet értékelési eljárásait és a személyzeti teljesítménymutatókat a 
továbbiakban is a virtuális, illetve hibrid munkakörnyezethez kell igazítani. 

o Folyamatosan ki kell igazítani a programozást és a célértékeket oly módon, hogy 
azok tükrözzék az uniós ügynökségek műveletei végrehajtásának és szolgáltatásai 
nyújtásának a Covid19-járvány alatti (és utáni) körülményeit. 

Az ügynökségek hasznosítják a korábbi évek ellenőrzési észrevételeit 

2.63. Tájékoztatást nyújtunk az ügynökségek által a korábbi évek megjegyzései nyomán 
tett intézkedések helyzetéről. A 2.7. ábra tanúsága szerint azon 174 észrevétel esetében, 
amelyekkel 2019 végéig nem foglalkoztak, 2020-ban többnyire megtörtént vagy folyamatban 
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volt a korrekciós intézkedés. 31 ügynökség42 kapcsán 86 olyan észrevételről számolunk be, 
amelynek nyomán még végrehajtandóak, illetve folyamatban vannak az intézkedések. A 14 
még végrehajtandó észrevételből négy esetében az ügynökségnek nem volt (kizárólagos) 
befolyása a szükséges korrekciós intézkedés megtételére. 

2.7. ábra. Hogyan törekedtek az ügynökségek a korábbi évek 
észrevételeinek hasznosítására 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

  

                                                             
42 ACER, BEREC, Cedefop, CEPOL, CHAFEA, CPVO, EASA, EASME, EASO, EBH, ECHA, EIGE, 

EIOPA, EIT, EFSA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, EU-OSHA, 
Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex, GSA és REA. 

71
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A Számvevőszék által kiadott, 
ügynökségeket is érintő egyéb 
kiadványok  
2.64. A kifejezetten az ügynökségekre vonatkozó ellenőrzési jelentéseken kívül a 
Számvevőszék 2020 folyamán számos olyan különjelentést is közzétett az uniós szakpolitikák 
végrehajtásáról, amelyekben utalás történt egyes ügynökségekre (2.8. ábra). 
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2.8. ábra. 2020-ban kiadott, ügynökségeket is említő egyéb 
számvevőszéki különjelentések43 

 
                                                             
43 2021-ben a III. Kamara (Külső fellépés, biztonság és jogérvényesülés) különjelentést adott 

ki: 8/2021. sz. különjelentés: „A Frontexnek a külső határok igazgatásához nyújtott 
támogatása: mindeddig nem eléggé eredményes”. 

26/2020. sz. különjelentés:
Tengeri környezet: az Unió széles 
körű, de mélységét tekintve nem 
megfelelő védelmet biztosít

5/2020. sz. különjelentés:
A növényvédelmi szerek 
fenntartható használata: kevés 
előrelépés történt a kockázatok 
mérése és csökkentése terén

18/2020. sz. különjelentés:
Az EU kibocsátáskereskedelmi 
rendszere: célzottabbá kell tenni 
a kibocsátási egységek 
térítésmentes kiosztását

15/2020. sz. különjelentés:
A vadon élő beporzók védelme az 
Unióban: nem hozott gyümölcsöt 
a Bizottság kezdeményezése

I. Kamara
Fenntartható 
természetierőforrás-
gazdálkodás

II. Kamara
Kohéziós, 
növekedési és 
társadalmi 
befogadási 
beruházások

TPK 1a. 
fejezet

TPK 2. 
fejezet

TPK 3. 
fejezet Önfinanszírozó

EASME
1/2020. sz. különjelentés:
A környezettudatos tervezés és az 
energiafogyasztási címkézés terén az 
uniós fellépések jelentősen hozzájárulnak 
az energiahatékonyság javításához, 
ugyanakkor komoly késedelmek és 
gyakori szabálytalanságok is jellemzik 
őket

4/2020. sz. különjelentés:
Új képalkotó technológiák a közös 
agrárpolitika ellenőrzésében: 
összességében egyenletes, az 
éghajlat- és környezetvédelmi 
monitoring terén azonban lassúbb 
előrehaladás

6/2020. sz. különjelentés:
Fenntartható városi mobilitás az 
Európai Unióban: érdemi javulás 
csak a tagállamok elkötelezett 
szerepvállalásával lehetséges

10/2020. sz. különjelentés:
Uniós közlekedési infrastruktúrák: 
nagyobb fokozatba kell kapcsolni a 
megaprojektek megvalósítását, hogy 
időben felléphessenek a hálózati 
hatások

EEA

EEA

EFSA

EFSA EEA

EEA

EEA GSA, REA

EEA

INEA

9/2020. sz. különjelentés:
Az uniós közúti törzshálózat: az 
utazási idő rövidült, de a hálózat 
még nem kapcsolt üzemi sebességre

INEA

11/2020. sz. különjelentés:
Az épületek energiahatékonysága: 
továbbra is jobban kell 
összpontosítani a 
költséghatékonyságra

EEA

13/2020. sz. különjelentés:
Biodiverzitás a mezőgazdasági 
területeken: a közös agrárpolitika 
mindeddig nem tudta megállítani 
a hanyatlást
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Forrás: Európai Számvevőszék. 

  

II. Kamara
Kohéziós, 
növekedési és
társadalmi 
befogadási 
beruházások

EASME

12/2020. sz. különjelentés:
Az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platform: az uniós beruházások 
élénkítésére létrehozott platform 
hatása egyelőre elenyésző

IV. Kamara
Piacszabályozás és 
versenyalapú 
gazdaság

V. Kamara
Uniós 
finanszírozás és 
igazgatás 

EASME

2/2020. sz. különjelentés:
A kkv-támogató eszköz a 
gyakorlatban: eredményes és 
innovatív program, amely 
problémákkal küzd

MIND

22/2020. sz. különjelentés:
Az uniós ügynökségek jövője –
A nagyobb rugalmasság és a 
szorosabb együttműködés 
lehetőségei

ESZT

21/2020. sz. különjelentés:
Az unióbeli pénzügyi 
intézményeknek nyújtott állami 
támogatások ellenőrzése: időszerű 
lenne egy célravezetőségi vizsgálat

25/2020. sz. különjelentés:
Tőkepiaci unió: lassú indulás egy 
nagyratörő cél felé

TPK 1a. 
fejezet

TPK 2. 
fejezet

TPK 3. 
fejezet

Önfinanszírozó

EBH

MIND MIND MIND EASME, EIOPA, EBH

4/2020. sz. vélemény:
Vélemény az 1303/2013/EU rendeletnek a beruházás a 
növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
a Covid19-világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítás előkészítését támogató rendkívüli kiegészítő 
források és az azokkal kapcsolatos végrehajtási 
rendelkezések tekintetében történő módosításáról (REACT-
EU) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
2020/0101 (COD) javaslatról, valamint az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a 
Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az 
előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső 
Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre 
vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
2018/0196 (COD) módosított javaslatról

Europol, Eurojust
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Az uniós ügynökségek hálózatának 
válasza 
1.22 

Az EUIPO fel kívánja hívni a figyelmet a jogalkotók azon döntésére, amelyet a legutóbbi 
jogalkotási reform során megerősítettek. Az európai uniós védjegyről szóló, 2017. június 14-i 
(EU) 2017/1001 rendelet (EUTMR) 176. cikkének (2) bekezdése értelmében „a költségvetési 
bizottság teljesítettnek nyilvánítja az ügyvezető igazgató feladatát a költségvetés végrehajtása 
tekintetében”. Az ilyen mentesítések a Számvevőszék által kiadott jelentéseken alapulnak. 

A CVPO fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy a CVPO igazgatótanácsa a költségvetési hatóság 
az Ügynökség vonatkozásában. Az alkalmazandó rendelkezést a közösségi növényfajta-oltalmi 
jogokról szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendelet 109. cikke tartalmazza. 

Emellett az ESZT fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy a Testület is teljes mértékben 
önfinanszírozó. Az Egységes Szanálási Testület költségvetését és létszámtervét az elnök 
javaslatára a plenáris ülés hagyja jóvá a 806/2014/EU rendelet 61. cikkével összhangban. 

 

2.25 

Az Európai Unió ügynökségeinek hálózata (EUAN) üdvözli az Európai Számvevőszék 2020-as 
pénzügyi évre vonatkozó, az uniós ügynökségekről szóló éves jelentését. A hálózat egyetért 
azzal, hogy az integrált irányítási rendszerek átfogó égiszén belül nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni a belső ellenőrzési témákra. 2021 áprilisában belső ellenőrzési kérdésekkel foglalkozó 
munkacsoportot hoztak létre. A munkacsoport célkitűzései között szerepel a belső ellenőrzési 
kérdéseknek az ügynökségek általános irányítási rendszerébe való jobb integrálásának és 
összehangolásának elősegítése, a belső ellenőrzési kérdések eredményességének és 
hatékonyságának növelése a bevált gyakorlatok, keretek, módszertanok és megközelítések 
EUAN-on belüli megosztása révén. 

  

2.23, 2.37 

Az EUAN tudomásul veszi a Számvevőszék előzetes észrevételeit, különösen a közbeszerzés 
irányítása, a felvételi eljárások és a költségvetési gazdálkodás területén. Az EUAN tagjai 
elkötelezettek szabályzataik és eljárásaik folyamatos fejlesztése mellett. A hálózat 
hangsúlyozni kívánja, hogy az egyes esetekre vonatkozó előzetes észrevételek 
ügynökségenként eltérőek, ezért a hálózat az ügynökségek megbízhatósági nyilatkozatra adott 
egyéni válaszára kíván hivatkozni. 

 

Box 2.9 
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Az EMA terápiás reagálásról szóló 1. munkafolyamata magában foglalta az EMA Covid19-
világjárványokkal foglalkozó munkacsoportjának elindítását is, amely azon erőfeszítéseket 
központosítja, amelyek lehetővé teszik az EMA, az európai gyógyszerszabályozási hálózat és az 
Európai Bizottság számára, hogy a világjárvány idején valamennyi uniós tagállamban gyors és 
összehangolt szabályozási intézkedéseket hozzanak. Az ellátási láncra vonatkozó 2. 
munkafolyamat magában foglalta a súlyos események által okozott gyógyszerhiányokkal 
foglalkozó uniós végrehajtó irányítócsoport és az Európai Bizottság elnökletével működő 
európai gyógyszerszabályozási hálózat létrehozását, amely stratégiai vezető szerepet tölt be a 
sürgős és összehangolt fellépés során, valamint amelynek feladata, hogy megelőzze és 
enyhítse az ellátási zavarokat a világjárvány idején. 

 

2.41 

Az ellenőrzést követően a Hivatal 2021. május 31-én jóváhagyta üzletmenet-folytonossági 
tervét. 

 

Box 2.16 

A felvételi eljárást csak ideiglenesen függesztették fel, egy hónapra. Az EASO egy távoli 
kiválasztási eljárás keretében továbbra is nagy sebességgel folytatta az új munkatársak 
felvételét. A világjárvány okozta bonyodalmak ellenére az EASO-nak 2020-ban 86 új 
alkalmazottat sikerült felvennie, ami a munkaerőfelvétel szempontjából az eddigi 
legsikeresebb évünk. 
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3. fejezet  

Megbízhatósági nyilatkozatok 

és egyéb ügynökségspecifikus ellenőrzési 

eredmények 
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3.1. A megbízhatósági nyilatkozatokat 
alátámasztó információk 

A vélemények alapja 

3.1.1. Ellenőrzésünket az IFAC nemzetközi ellenőrzési standardjai (ISA) és etikai kódexe, 
valamint a legfőbb ellenőrző intézményeknek az INTOSAI által elfogadott nemzetközi 
standardjai (ISSAI) szerint végeztük. A standardok alkalmazásában a Számvevőszék felelősségét 
a jelentésünknek az ellenőr felelősségével foglalkozó része fejti ki részletesebben. A hivatalos 
könyvvizsgálók – a Nemzetközi Számviteli Etikai Standard Testület (IESBA) által kiadott – etikai 
kódexének és az ellenőrzési munkánkra vonatkozó etikai előírásoknak megfelelően munkánkat 
függetlenül végezzük, és az ezen előírásokkal, valamint az IESBA etikai kódexszel összefüggő 
egyéb etikai felelősségünknek is eleget teszünk. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett 
könyvvizsgálati bizonyíték elégséges és megfelelő alapot nyújt véleményünk kialakításához. 

A vezetőség és az irányítással megbízott személyek felelőssége 

3.1.2. Az EUMSZ 310–325. cikke és az ügynökségek pénzügyi szabályzata értelmében az 
ügynökségek vezetősége felel az ügynökségek beszámolójának – a közszféra nemzetközileg 
elfogadott számviteli standardjainak megfelelően történő – elkészítéséért és bemutatásáért, 
valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéért és szabályszerűségéért. Ez 
a felelősség magában foglalja az – akár csalásból, akár tévedésből eredő lényeges hibáktól 
mentes – pénzügyi kimutatások elkészítését és bemutatását lehetővé tévő belső 
kontrollrendszer kialakítását, megvalósítását és fenntartását. A vezetőség felelős továbbá 
annak biztosításáért, hogy a pénzügyi kimutatásokban szereplő tevékenységek, pénzügyi 
műveletek és információk megfeleljenek az irányadó hivatalos követelményeknek. Az 
ügynökségek beszámolójának alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéért és 
szabályszerűségéért a végső felelősséget az ügynökségek vezetősége viseli. 

3.1.3. A beszámoló elkészítésekor a vezetőség felelőssége annak felmérése, hogy az 
Ügynökség képes-e tevékenységének folytatására. Adott esetben közzé kell tennie az 
Ügynökség tevékenységének folytatását érintő ügyeket, a beszámolót pedig a tevékenység 
folytatásának feltételezésével kell elkészítenie, kivéve, ha a vezetőségnek szándékában áll 
megszüntetni a szervezetet vagy beszüntetni a működését, vagy amikor nem áll előtte ezen 
kívül más reális lehetőség. 

3.1.4. Az ügynökségek pénzügyi beszámolási folyamatának felügyelete az irányítással 
megbízott személyek felelőssége. 



75 

 

Az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló 
tranzakciók vizsgálatával kapcsolatos felelőssége 

3.1.5. Célunk, hogy észszerű bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az ügynökségek 
beszámolója nem tartalmaz lényeges hibákat, és hogy az alapjául szolgáló tranzakciók 
jogszerűek és szabályszerűek, valamint hogy ellenőrzésünk alapján megbízhatósági 
nyilatkozatot nyújtsunk be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, illetve a zárszámadásért 
felelős más hatóságoknak az ügynökségek beszámolójának megbízhatóságára, valamint az 
annak alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan. Az 
észszerű bizonyosság a bizonyosság magas szintjének felel meg ugyan, de nem garancia arra, 
hogy az ellenőrzés mindig kiszűri az esetlegesen fennálló lényeges hibát vagy lényeges meg 
nem felelést. Ezek eredhetnek csalásból vagy tévedésből, és akkor tekintendők lényegesnek, 
ha észszerűen feltételezhető, hogy külön-külön vagy együttesen befolyásolják a felhasználók e 
beszámolók alapján hozott gazdasági döntéseit. 

3.1.6. A bevételt illetően ellenőrizzük az Európai Bizottságtól, illetve az együttműködő 
országoktól kapott támogatást, valamint értékeljük az ügynökségeknek a díjak és más 
jövedelmek beszedésére szolgáló eljárásait, ha rendelkeznek ilyenekkel. 

3.1.7. A kiadások tekintetében akkor vizsgáljuk meg a kifizetéseket, miután a kiadás 
felmerült, azt lekönyvelték és elfogadták. Ez a vizsgálat minden kifizetési kategóriára kiterjed 
(az eszközök beszerzését szolgáló kifizetésekre is), és az előlegfizetésektől eltekintve azon a 
ponton történik, ahol a kifizetést teljesítik. Az előlegek megvizsgálása akkor történik, amikor a 
pénzeszközök címzettje igazolást ad a pénzeszközök helyes felhasználásáról, és valamely 
ügynökség az előlegfizetés elszámolásával – a tárgyévben vagy később – elfogadja az igazolást. 

3.1.8. Az ISA és ISSAI szabványoknak megfelelően szakmai megítélésünk szerint és 
szakmai szkepticizmussal járunk el az ellenőrzés egésze során. Továbbá:  

o Azonosítjuk és elemezzük annak kockázatát, hogy milyen valószínűséggel fordulhat elő – 
akár csalás, akár tévedés okozta – lényeges hiba a beszámolóban, illetve az Európai Unió 
jogszabályi keretének való lényeges meg nem felelés a mögöttes tranzakciókban, az 
említett kockázatokra reagáló ellenőrzési eljárásokat tervezünk és végzünk el, továbbá 
olyan ellenőrzési bizonyítékokat szerzünk, amelyek elégséges és megfelelő alapot 
nyújtanak véleményünk kialakításához. Annak a kockázata, hogy egy csalásból eredő 
lényeges hibára vagy lényeges meg nem felelésre nem derül fény, nagyobb annak a 
kockázatánál, hogy egy hibából eredő lényeges hibára vagy lényeges meg nem felelésre 
nem derül fény, mivel a csalás magában foglalhatja az összejátszást, a hamisítást, a 
szándékos mulasztást, a hamis nyilatkozattételt, illetve a belső kontrollok megkerülését. 

o Megismerjük az ellenőrzés szempontjából releváns belső kontrollokat: ezzel célunk a 
körülményeknek megfelelő ellenőrzési eljárások megtervezése, nem pedig a belső 
kontroll eredményességével kapcsolatos vélemény kialakítása. 
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o Felmérjük, hogy az alkalmazott számviteli politikák megfelelőek-e és a vezetőség 
számviteli becslései, illetve az általa közölt adatok észszerűek-e. 

o Megállapítjuk, hogy megfelelő-e a vezetőség részéről a tevékenység folytatásának 
feltételezése, valamint hogy a szerzett bizonyítékok alapján fennáll-e olyan lényeges 
bizonytalanság egyes eseményekkel vagy körülményekkel kapcsolatban, amely súlyos 
kétségeket ébreszthet azt illetően, hogy az ügynökség képes-e tevékenységének 
folytatására. Ha lényeges bizonytalanság fennállását állapítjuk meg, akkor ellenőri 
jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet a beszámolóban szereplő, ezzel kapcsolatosan 
közölt adatokra, vagy amennyiben a közölt adatok nem megfelelőek, módosítanunk kell 
véleményünket. Következtetéseink az ellenőri jelentésünk elkészültének napjáig szerzett 
ellenőrzési bizonyítékokon alapulnak. A jövőben bekövetkező események, illetve 
körülmények következtében azonban a szervezet felhagyhat tevékenysége folytatásával. 

o Értékeljük a beszámoló általános bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a közölt 
adatokat, valamint azt is, hogy a beszámoló úgy mutatja-e be az alapjául szolgáló 
tranzakciókat és eseményeket, ahogy az a valós bemutatáshoz szükséges. 

o Ahhoz, hogy véleményt alakítsunk ki a beszámolóról és az alapjául szolgáló 
tranzakciókról, elegendő és megfelelő ellenőrzési bizonyítékot szerzünk az ügynökségek 
pénzügyi információi tekintetében. Az ellenőrzés irányításáért, felügyeletéért és 
elvégzéséért a Számvevőszék vállalja a felelősséget. A Számvevőszék ellenőri 
véleményéért kizárólag a Számvevőszék felel. 

o Ahol lehetséges volt, az Unió költségvetési rendelete 70. cikkének (6) bekezdésében 
előírtak szerint figyelembe vettük a független külső ellenőr által az ügynökségek 
beszámolójára nézve végzett ellenőrzési tevékenységet. 

A vezetőséggel közöljük többek között az ellenőrzés tervezett hatókörét, ütemezését és a 
jelentősebb ellenőrzési megállapításokat, beleértve az ellenőrzésünk során a belső 
kontrollrendszerben megállapított jelentős hiányosságokat is. Az ügynökségekkel általunk 
közölt témákból meghatározzuk, hogy melyek voltak a tárgyidőszak beszámolójának 
ellenőrzése során a legnagyobb jelentőségűek, amelyek ezért fontosabb ellenőrzési témáknak 
minősülnek. Ezek a témák ellenőri jelentésünkben bemutatásra kerülnek, kivéve, ha törvény 
vagy rendelet kizárja azok nyilvános közzétételét, vagy ha – rendkívül ritka esetben – úgy 
döntünk, hogy eltekintünk egy adott téma jelentésünkben való közzétételétől, mert észszerűen 
arra lehet számítani, hogy ennek negatív hatásai meghaladnák a közlésből származó közérdekű 
hasznot. 



  

A TPK 1a. fejezete (Versenyképesség a 
növekedésért és foglalkoztatásért) 

keretében finanszírozott ügynökségek 
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3.2. Az Energiaszabályozók Európai 
Uniós Együttműködési Ügynöksége 
(ACER) 

Bevezetés 

3.2.1. Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségét 
(a továbbiakban: az Ügynökség, más néven ACER), amelynek székhelye Ljubljanában van, a 
713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet44 hozta létre. Az Ügynökség fő feladata, 
hogy a nemzeti szabályozó hatóságokat segítse a tagállamokban ellátott szabályozói feladataik 
európai szinten történő elvégzésében, és szükség szerint koordinálja azok tevékenységét. A 
REMIT-rendelet45 alapján az Ügynökség a nemzeti szabályozó hatóságokkal együtt további 
felelősségi köröket kapott az európai nagykereskedelmi energiapiac nyomon követésével 
kapcsolatban. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatokat a 3.2.1. ábra tartalmazza46. 

3.2.1. ábra. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és az Ügynökség 
2020. évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; az Ügynökségtől származó személyzeti 
adatok. 

                                                             
44 HL L 211., 2009.8.14., 1. o. 

45 Az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 326., 2011.12.8., 1. o.), 
amely fontos szerepet ruház az Ügynökségre az európai energia-nagykereskedelmi 
piacokon zajló kereskedelem felügyeletében. 

46 Az Ügynökség hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: www.acer.europa.eu. 

19

20

Költségvetés (millió euró)*

95

105

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://www.acer.europa.eu/


 79 

Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (ACER) 

 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.2.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók 
közvetlen tesztelését, valamint az Ügynökség felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott 
fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más ellenőrök 
munkájából származó bizonyítékokkal, valamint az Ügynökség vezetősége által szolgáltatott 
információk elemzésével. 

3.2.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.2.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének beszámolója, 
amely a 2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi 
kimutatásokból47 és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből48 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

                                                             
47 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

48 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.2.5. Véleményünk szerint az Ügynökség 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, 
a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 
változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.2.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
A beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről 
alkotott korlátozott vélemény alapja 

3.2.7. A 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó ellenőrzési jelentésében a Számvevőszék 
arra a következtetésre jutott, hogy több, az egyik informatikai szolgáltatási 
keretszerződéshez tartozó egyedi szerződés szabálytalan, mivel nem folytattak le 
versenyalapú közbeszerzési eljárást. A probléma pontosan az volt, hogy bizonyos 
megrendelt áruk és szolgáltatások nem szerepeltek a szerződésekhez benyújtott 
ajánlatokhoz tartozó árlistán. Az e keretszerződés értelmében megrendelt, de az árlistán 
nem szereplő tételekért összesen 752 654 eurót fizettek ki 2020-ban, ami a 2020-ban 
rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzat 3,71%-át teszi ki. Elismerjük, hogy 2019. évi 
észrevételeinket követően az Ügynökség cselekvési tervet dolgozott ki, és annak 
végrehajtását rendszeresen nyomon követi a vezetőség. 
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Korlátozott vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.2.8. Véleményünk szerint – a kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről 
alkotott korlátozott vélemény alapjáról szóló bekezdésben tárgyalt problémák kivételével 
– a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló kifizetések 
minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek. 

Egyéb 

3.2.9. A Számvevőszék felhívja a figyelmet, hogy más intézményektől (például az 
Európai Bizottságtól) eltérően az Ügynökség nem fogadott el belső szabályokat a 
megbízások folytonosságának biztosítására azokra az esetekre, amikor a megbízásra 
jogosult vagy megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő megválik állásától. 

Az engedélyezésre jogosult tisztviselő szerepe ügynökségenként és intézményenként 
eltérő. Maguk az intézmények is engedélyezésre jogosult tisztviselőként járnak el, 
amennyiben alkalmazottaikat különféle feladatokkal bízzák meg. Az intézmények 
főigazgatói és főtitkárai csak megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselők. Az 
ügynökségeknél azonban az engedélyezésre jogosult tisztviselő szerepkörét az ügyvezető 
igazgató látja el, aki személyes felelősséget visel a költségvetés végrehajtásáért. 

Az új ügyvezető igazgató 2020. január 1-jén lépett hivatalba, de csak 2020. december 18-
án, visszamenőleg adott ki megerősítést két alkalmazottnak adott megbízásokról. Így a 
szóban forgó alkalmazottak közel egy éven át még az előző ügyvezető igazgató által 
kiadott megbízások alapján engedélyezték a műveleteket. Ez komoly belsőkontroll-
hiányosságot jelent. Ellenőrzésünket követően az Ügynökség kötelezettséget vállalt arra, 
hogy a Számvevőszék által feltárt problémák kezelése céljából végrehajtási 
rendelkezéseket fog elfogadni. 

3.2.10. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 

Észrevételek a költségvetési gazdálkodásról 

3.2.11. Az Ügynökségnél már több éve nagy az átvitelek aránya. 2020-ban két 
költségvetési cím – II. cím (Épülettel kapcsolatos és járulékos költségek) és III. cím (Operatív 
kiadások) – esetében nagy volt a lekötött előirányzatok átviteli aránya. A II. cím esetében az 
átvitel összege 1,5 millió euró (a címhez kapcsolódó teljes összeg 44%-a) volt (2019-ben 
0,8 millió euró, azaz 31%). A III. cím esetében az átvitel összege 1,4 millió euró (a címhez 
kapcsolódó teljes összeg 36%-a) volt (2019-ben 1,9 millió euró, azaz 46%). Az átvitelek főként 
hardvereket és tanácsadási szolgáltatásokat érintettek. Az átvitelek csak részben vezethetők 
vissza az Ügynökség fő tevékenységeinek jellegére: ezek közé tartozik a REMIT-rendelet 
hatálya alá tartozó informatikai rendszerek fenntartása, működtetése, támogatása és 
fejlesztése, amely feladatok elvégzése több hónapig is eltarthat és a következő évre is 
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átnyúlhat. A 2021-re átvitt, II. címhez tartozó összegek jelentős részét (19%) azonban 2020 
decemberében kötötték le, ami csak részben volt indokolt (pl. az Ügynökség a 2020. évi 
pénzügyi év költségvetéséből 67 895 eurót használt fel 2020 decemberében megrendelt 
informatikai fejlesztési szolgáltatások beszerzésére, holott erre a célra a 2021. évi 
költségvetést kellett volna felhasználnia). Ez strukturális problémára enged következtetni, 
amelynek megoldása érdekében az Ügynökségnek tovább kellene dolgoznia költségvetés-
tervezésének és költségvetés-végrehajtási ciklusainak javításán. 

Észrevételek a belső kontrollmechanizmusokról 

3.2.12. A 2019. évi pénzügyi év kapcsán észrevételeket tettünk egy szabálytalan 
munkaerő-felvételi eljárásról az ACER-nál. 2020-ban ismét megvizsgáltuk a felvételi 
eljárásokat, és hiányosságokat találtunk a belső kontroll kapcsán. Ezek a jelentkezők értékelési 
folyamatát befolyásolták ugyan, de nem vetettek fel aggályokat az ellenőrzött eljárások 
jogszerűségével és szabályszerűségével kapcsolatban. Öt jelentkezőt tévesen alkalmasnak 
ítéltek és bevontak a kiválasztási eljárásba. Ez azonban nem befolyásolta az eljárás 
kimenetelét, mivel az érintett jelentkezők nem érték el az ahhoz szükséges ponthatárt, hogy 
meghívást kapjanak interjúra. Egy másik esetben egy jelentkezőt annak ellenére behívtak 
interjúra, hogy jelentkezésében nem tüntette fel a pályázati felhívásban előírt nyelvismeretét. 
A két ellenőrzött felvételi eljárás kapcsán nem határoztak meg részletes pontozási módszert, 
így az egyes felvételi bizottsági tagok nem egységes módon pontozták a jelentkezőket. Egy 
másik eljárás során a felvételi bizottság két tagja nem töltötte ki megfelelően az 
összeférhetetlenségi nyilatkozatot. Így nincsen biztosítva a teljes és megbízható ellenőrzési 
nyomvonal, ami azt jelzi, hogy hiányosságok jellemzik az Ügynökség belső 
kontrollmechanizmusait. Az ilyen hiányosságok jelentős hírnév- és pénzügyi kockázatnak 
tehetik ki az Ügynökséget, különösen ha a sikertelen jelentkezők fellebbeznek vagy pert 
indítanak. 

Az ACER-nek nagymértékben javítania kell munkaerő-felvételi és -kiválasztási eljárásain, és 
szigorúan alkalmaznia kell a meglévő kontrollokat, hogy biztosítsa az egyenlő bánásmód 
elvének, valamint a hatályos szabályoknak és rendelkezéseknek a maradéktalan betartását. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.2.13. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2016 Az Ügynökség fontolóra vehetné a differenciált költségvetési előirányzatok bevezetését, 
mivel azok jobban tükröznék műveleteinek többéves jellegét. Folyamatban 

2017 Az Ügynökség katasztrófa utáni adat-helyreállítási központja az eredeti adatokat tároló 
központtal megegyező helyen található. Végrehajtva 

2017 E-közbeszerzés: 2017 végéig az Ügynökség még az Európai Bizottság által kifejlesztett 
informatikai eszközök egyikét sem vezette be. Végrehajtva 

2019 

Az Ügynökség többlépcsős keretszerződést kötött informatikai rendszerekkel és 
tanácsadással kapcsolatos két külön tételre, amelynek felső értékhatára 25 millió euró 
volt. A szerződés 1. tétele kapcsán 2019-ben teljesített kifizetések 61,3%-a azonban olyan 
költségtételeket érintett, amelyek nem szerepeltek a szerződéses árlistán. Az Ügynökség 
versenyalapú eljárás alkalmazása nélkül közvetlen szerződéseket kötött e tételekre.  

A költségvetési rendelet értelmében az Ügynökségnek ilyen körülmények között nem lett 
volna szabad többlépcsős szerződést kötnie, hanem újra meg kellett volna nyitnia a 
versenyalapú eljárást. Ezért az érintett egyedi szerződések szabálytalanok. A 
keretszerződés 1. tételének árlistáján fel nem tüntetett költségtételek kapcsán 2019-ben 
teljesített szabálytalan kifizetések összege 975 708 euró volt. 

Folyamatban 
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Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2019 
Az Ügynökség közvetlen szerződést kötött közbeszerzési versenyeljárás lefolytatása és 
piacelemzés nélkül. Ez nem felel meg a költségvetési rendeletnek, így a kapcsolódó 
kifizetés szabálytalan. 

Végrehajtva 

2019 

Az ACER felvételi eljárást folytatott le egy álláshely betöltésére. Ennek során helytelenül 
számította ki az értékelési pontszámokat, ezért tévesen választották ki a győztes pályázót. 
Ez sérti az egyenlő bánásmód elvét és arra vall, hogy nem alkalmaznak eredményes belső 
kontrollokat.  

Folyamatban 

2019 

Az általunk talált bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy az Ügynökség azért 
alkalmazott kölcsönmunkaerőt, mert nem állt rendelkezésére elég közvetlenül 
alkalmazott személyzet. Egy fő kivételével valamennyi, az ACER által foglalkoztatott 
kölcsönzött munkavállaló hosszú távú feladatokat végzett. Az ACER-nek nem kölcsönzött 
munkaerőre, hanem közvetlenül alkalmazott személyzetre kellene bíznia az állandó és 
folyamatos feladatokat. 

Folyamatban 

2019 

Az Ügynökségnél nagy volt az átvitelek aránya, ami csak részben volt indokolt. Ez 
strukturális problémára enged következtetni, amelynek megoldása érdekében az 
Ügynökségnek tovább kellene dolgoznia költségvetés-tervezésének és költségvetés-
végrehajtási ciklusainak javításán. 

Folyamatban 
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Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2019 

Az ACER nem tartotta be saját belsőkontrollkeretének 12. alapelvét, amelynek 
értelmében az Ügynökségnek kivétel-nyilvántartásban kell rögzítenie a szabályoktól és 
eljárásoktól való eltérést. Emiatt sérül az Ügynökség belső kontrollrendszereinek 
átláthatósága és eredményessége. 

Folyamatban 
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Az Ügynökség válasza 
3.2.7. Az Ügynökség tudomásul vette a Számvevőszék azzal kapcsolatos megállapításait, hogy a 
20 millió eurós szerződés keretében nagyobb mértékben használt fel az árlistán nem szereplő 
árukat és szolgáltatásokat. Először is megjegyzi, hogy az e szerződés körébe tartozó 
szolgáltatások természete nem teszi lehetővé a szolgáltatások és szerződések mindenre 
kiterjedő listájának elkészítését. Az ACER 2019-es beszámolójára vonatkozó, 2020 májusában 
beérkezett előzetes számvevőszéki észrevételeket követően az Ügynökség részletesen 
elemezte az árlistán nem szereplő tételek beszerzéseit valamennyi folyamatban lévő egyedi 
szerződés esetében, és cselekvési tervet készített, hogy nyomon kövesse a megrendelések 
helyzetét. Az Ügynökség vezetősége rendszeresen nyomon követi a cselekvési terv 
végrehajtását. Az Ügynökség elkötelezett amellett, hogy lehetőség szerint minimálisra 
csökkentse az árlistán nem szereplő tételek igénybevételét (azzal a céllal, hogy azt az egyes 
egyedi szerződések értékének 10%-a alá szorítsa), figyelembe véve operatív tevékenységeinek 
folyamatosságát. Az Ügynökség a 2020. évi összevont éves tevékenységi jelentésben is 
beszámolt a rögzített szabálytalanságról. 

3.2.9. Az Ügynökség úgy vélte, hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselő hatáskörének 
gyakorlása és a költségvetés végrehajtásának feladata eredendően az igazgató feladatkörébe 
tartozik. Következésképpen az Ügynökség jóhiszeműen járt el, összhangban az általános 
közigazgatási jogi elvekkel. Ennek megfelelően a 2020 januárja és decembere közötti 
időszakban úgy ítélte meg, hogy nincs szükség intézkedésre az igazgató elődje által kiadott 
megbízások érvényességének fenntartásához. 

Az Ügynökség üdvözli a Számvevőszék arra vonatkozó ajánlásait, hogy fogadjon el a 
Bizottságéhoz hasonló végrehajtási szabályokat, és már intézkedett is ennek érdekében. 

 

3.2.11. Az Ügynökség elismeri, hogy az átvitelek szintje a teljes előirányzat 18,93% ának felel 
meg, és fel kívánja hívni a Számvevőszék figyelmét arra, hogy a pénzügyi források jelentős 
hiányát csupán az év utolsó hónapjában fedezték egy költségvetés módosítással. Az ellenőrzött 
időszak alatt az Ügynökség a határozatai ellen benyújtott fellebbezések példátlan nagy 
számával szembesült, ami nagy mennyiségű jogi tanácsadást és fordítást tett szükségessé. Az 
Unió általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet 12. és 13. cikkével, 
valamint a Bizottság kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre vonatkozó útmutatójával 
összhangban annak érdekében, hogy fedezze az év végén azonosított nyitott 
kötelezettségeket, az Ügynökség az évenkéntiség elve alóli kivételként olyan adminisztratív 
kifizetési előirányzatokat vitt át, amelyekre 2020-ban kötöttek megfelelően szerződést. Az 
Ügynökség az évek során folyamatosan csökkentette az átvitt források arányát, a 2016. évi 
40,05%-ról 2017-ben 24,19%-ra, 2018-ban 20,27%-ra, majd 2019-ben 18,65%-ra, arra 
törekedve, hogy ezt az arányt az elkövetkező években is 25% alatt tartsa. 
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3.2.12. Még ha az ellenőrzött munkaerő-felvételi eljárásokban feltárt hibák nem is érintették 
azok végső eredményeit, az Ügynökség alaposan felülvizsgálta ellenőrzéseit és 
kontrollmechanizmusait, és több javító jellegű intézkedést vezetett be, mint például: az 
alkalmasság előzetes ellenőrzése; a felvételi bizottság értékeli és megerősíti az összes pályázó 
alkalmasságát; az emberierőforrás-gazdálkodás kétszeresen ellenőrzi a végleges előzetes 
pontozási táblázatot; minden pályázónak saját felelősségére nyilatkoznia kell arról, hogy 
megfelel a pályázási feltételeknek; a pályázók nyelvi követelményeknek való megfelelését az 
írásbeli vizsga és a szóbeli interjú időpontjában értékelik; a felvételi bizottság tagjai 
megegyeznek a pontozási módszertanról és a kiválasztási kritériumonkénti pontok 
meghatározásáról, mielőtt hozzáférést kapnának a pályázatokhoz. A módszertan és a pontozási 
mátrix megosztható a pályázókkal; a megállapodás szerinti módszertanra vonatkozó feljegyzést 
a kiválasztási ügyiratban tartják; az egyes pályázók teljesítményére vonatkozó összefoglalót 
rögzítik az értékelő táblázatban, hogy indokolni tudják a teljes pontszámot. A visszajelzés 
megosztható a pályázókkal; az interjúkat a Számvevőszék ajánlásaival összhangban rögzítik; a 
felvételi bizottság tagjainak a továbbiakban is közösen kell értékelniük az egyes pályázókat; az 
összeférhetetlenségi nyilatkozatot felülvizsgálták. Az emberierőforrás gazdálkodás aktívan 
keresi azt az informatikai megoldást, amellyel elkerülhetők a folyamat során a további hibák. 

  



 88 

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Működését Segítő Ügynökség 
(BEREC Hivatal) 

 

3.3. Az Európai Elektronikus Hírközlési 
Szabályozók Testületének Működését 
Segítő Ügynökség (BEREC Hivatal) 

Bevezetés 

3.3.1. Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatalát (a 
továbbiakban: a BEREC Hivatal), amelynek székhelye Rigában van, a korábbi 1211/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet49 helyébe lépő, 2018. december 11-i (EU) 2018/1971 
európai parlamenti és tanácsi rendelet hozta létre. A BEREC Hivatal fő feladata, hogy szakmai 
és ügyviteli támogató szolgáltatásokat nyújtson az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók 
Testülete (BEREC) számára, és hogy a szabályozói tanács irányítása alatt információkat gyűjtsön 
és elemezzen az elektronikus hírközlésről, valamint hogy a nemzeti szabályozó hatóságok 
körében terjessze a szabályozással kapcsolatos helyes gyakorlatokat, például az uniós 
szabályozási keret végrehajtására vonatkozó közös koncepciókat, módszertanokat és 
iránymutatásokat. A BEREC Hivatalra vonatkozó főbb adatokat a 3.3.1. ábra tartalmazza50. 

3.3.1. ábra. A BEREC Hivatalra vonatkozó főbb adatok 

  
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és a BEREC Hivatal 
2020. évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; a BEREC Hivataltól származó személyzeti 
adatok. 

                                                             
49 HL L 337., 2009.12.18., 1. o. 

50 A BEREC Hivatal hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: www.berec.europa.eu. 

6

8

Költségvetés (millió euró)*

32

43

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://www.berec.europa.eu/
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A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.3.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók 
közvetlen tesztelését, valamint a BEREC Hivatal felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 
ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a BEREC Hivatal vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.3.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.3.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte:  

a) Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Működését Segítő 
Ügynökség beszámolója, amely a 2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre 
vonatkozó pénzügyi kimutatásokból51 és a költségvetés végrehajtásáról szóló 
jelentésekből52 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

                                                             
51 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

52 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.3.5. Véleményünk szerint a BEREC Hivatal 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi a BEREC Hivatal 2020. december 31-i pénzügyi 
helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó 
eszközállomány változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott 
számviteli standardjain alapulnak. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.3.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.3.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 
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A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.3.8. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán tett 
intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2017 2017 végére a BEREC Hivatal egyes közbeszerzési eljárások esetében bevezette 
az e-pályáztatást, az e-számlázást és az e-benyújtást azonban nem. Végrehajtva 

2018 

A BEREC Hivatal keretszerződést kötött egy vállalattal titkársági támogatási 
szolgáltatások nyújtására. A (kölcsönzött) munkavállalókat akkreditált 
munkaerő-közvetítő ügynökségekkel kötött szerződések keretében 
foglalkoztatták. Az ilyen típusú szerződések munkaügyi célú felhasználása 
azonban nem felel meg az uniós szociális és foglalkoztatási szabályoknak, 
továbbá jogi és hírnévkockázatoknak teszi ki a BEREC Hivatalt.  

Megjegyezzük, hogy az Európai Unió Bírósága előtt 
folyamatban lévő C-948/19. sz., Manpower Lit ügy több, a 

Litván Legfelsőbb Bíróság által az uniós ügynökségeknél 
munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló 

2008. november 19-i 2008/104/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alkalmazásával kapcsolatban feltett kérdést 

vizsgál. Mivel az Európai Bíróság leendő ítélete befolyásolhatja 
a Számvevőszéknek a kölcsönzött munkaerő BEREC Hivatal 

általi igénybevételével kapcsolatos álláspontját, a 
Számvevőszék az Európai Bíróság jogerős ítéletének 
kihirdetéséig tartózkodik a Hivatal megközelítésének 

szabályszerűségére vonatkozó észrevételek tételétől, így a 
korábbi években ezzel kapcsolatban tett észrevételei 

hasznosulásának értékelésétől is. 

2018 

A BEREC Hivatal a munkabéreken kívüli költségvetésének 37%-át egyetlen 
vállalatnak fizette ki, ami üzletmenet-folytonossági kockázatot vet fel, mivel a 
BEREC Hivatal egyetlen vállalat által nyújtott külső erőforrásoktól válhat 
függővé. 

Végrehajtva 
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Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2019 

A BEREC Hivatal még azelőtt lezárt egy közbeszerzési eljárást és megkötötte a 
szerződést, mielőtt értékelte volna az összes beérkezett ajánlatot. Az egyik 
ajánlatot ugyanis nem vette nyilvántartásba és nem értékelte. Az eljárásról szóló 
értékelési jelentés nem fejtette ki, hogyan döntötte el a BEREC Hivatal, hogy a 
beérkezett ajánlatok megfelelnek-e a támogathatósági kritériumoknak. 
Végezetül a közbeszerzési eljárást egyetlen személy folytatta le. Ez a személy 
potenciális összeférhetetlenséget jelentett be, mégis egyedül vitte végig a teljes 
eljárást. Ezen okok miatt a szerződést szabálytalannak tekintjük. 

Folyamatban 

2019 
A BEREC Hivatal anélkül írt alá egy szerződést, hogy a beszerzési aktában 
rögzítette volna a szerződés becsült értékét és az értékelő bizottság valamennyi 
tagjának összeférhetetlenségi nyilatkozatát. 

Végrehajtva 
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A Hivatal válasza 
Az Ügynökség a Számvevőszék jelentését tudomásul veszi. 
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3.4. Európai Szakképzésfejlesztési 
Központ (Cedefop)  

Bevezetés 

3.4.1. A szaloniki székhelyű Európai Szakképzésfejlesztési Központot (a továbbiakban: a 
Központ, más néven Cedefop) a 2019. január 16-i (EU) 2019/128 európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel53 hatályon kívül helyezett 337/75/EGK tanácsi rendelet54 hozta létre. Legfontosabb 
feladata a szakképzés uniós szintű fejlesztése. E cél megvalósítása érdekében a Központ 
szakképzési rendszerekről szóló dokumentációkat állít össze és terjeszt. A Központra vonatkozó 
főbb adatokat a 3.4.1. ábra tartalmazza55. 

3.4.1. ábra. A Központra vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és a Központ 2020. 
évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; a Központtól származó személyzeti adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.4.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók 
közvetlen tesztelését, valamint a Központ felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott fő 
kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más ellenőrök 

                                                             
53 HL L 30., 2019.1.31., 90. o. 

54 HL L 39., 1975.2.13., 1. o. 

55 A Központ hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: 
www.cedefop.europa.eu. 

20

25

Költségvetés (millió euró)*

113

108

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://www.cedefop.europa.eu/
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munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a Központ vezetősége által szolgáltatott 
információk elemzésével.  

3.4.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.4.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) az Európai Szakképzésfejlesztési Központ beszámolója, amely a 2020. december 31-
ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból56 és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentésekből57 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.4.5. Véleményünk szerint a Központ 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi a Központ 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, a 
tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 

                                                             
56 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

57 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.4.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.4.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

3.4.8. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 

Észrevételek a tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.4.9. 2020 júniusában a Cedefop 10 000 euró becsült értékű közbeszerzési eljárást 
indított az Europass rendszerrel kapcsolatos internetszolgáltatások beszerzésére. Úgy tervezte, 
hogy a szerződést két év alatt hajtja végre. A Cedefop a tárgyalásos eljárás alapján egy 
pályázóval, a korábbi vállalkozóval kötött szerződést, állítása szerint a szerződés alacsony 
becsült értéke miatt. Ezt az értékelést azonban nem támasztotta alá sem a jelenlegi piaci 
értékeken alapuló költségbecslés, sem dokumentált piacfelmérés. 

A vállalkozó által kínált és a Cedefop által elfogadott ár (19 800 euró) 98%-kal meghaladta a 
becsült költségvetést. Ezáltal a szerződés értéke meghaladta azt a küszöböt is (15 000 euró), 
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amely felett a költségvetési rendelet nem engedi meg egyetlen pályázóval folytatott 
tárgyalásos eljárás alkalmazását. A Cedefop nem tudta megindokolni, miért kezelte ezt az 
esetet az említett követelmény alóli kivételként. Az uniós költségvetési rendelet értelmében a 
Cedefopnak legalább három pályázótól kellett volna ajánlatot kérnie. 

Ezért a közbeszerzési eljárás szabálytalan. Ehhez kapcsolódóan 2020-ban nem történt kifizetés. 
Ellenőrzésünket követően a Cedefop 2021. február 26-i hatállyal felmondta a szerződést. 

Észrevételek a költségvetési gazdálkodásról 

3.4.10. 2019-hez hasonlóan a 2020. évi pénzügyi évben sem alkalmazták megfelelően a 
Cedefop–EFTA együttműködési nyilatkozatban szereplő, a hozzájárulások kiszámítására 
vonatkozó módszert. 

A Cedefop–EFTA együttműködési nyilatkozat szerint az EFTA együttműködési partnerei által 
befizetett összegeket saját GNP-jüknek az EGT teljes GNP-jéhez viszonyított aránya alapján kell 
kiszámítani. Norvégia és Izland eredeti költségvetéshez való hozzájárulásait (Norvégia: 2,27%, 
Izland: 0,14%) azonban nem GNP-jüknek az EGT teljes GNP-jéhez, hanem GDP-jüknek az EGT 
uniós tagállamainak GDP-jéhez viszonyított aránya alapján számították ki. Norvégia és Izland 
emiatt a kelleténél 8601 euróval kevesebbet, az Európai Unió pedig ugyanennyivel többet 
fizetett be a Cedefop 2020. évi költségvetésébe.  

Ezenfelül bár az első (2020. november 27-i) 2020. évi költségvetés-módosítás 1 100 000 
euróval csökkentette a kifizetési előirányzatok és a bevételek összegét, e költségvetés-
csökkentés arányos részét nem fizették vissza Norvégiának és Izlandnak. Norvégia és Izland 
emiatt a kelleténél 25 886 euróval többet, az Európai Unió pedig ugyanennyivel kevesebbet 
fizetett be a Cedefop 2020. évi költségvetésébe.  

Emellett a 2020. évi költségvetési többletből sem fizették vissza Norvégiának és Izlandnak a 
megfelelő összeget. Nem tervezik azt sem, hogy Norvégia és Izland jövőbeni hozzájárulásait a 
költségvetési többlet összegével csökkentenék. Norvégia és Izland emiatt a kelleténél 
2987 euróval többet fizetett be a Cedefop 2020. évi költségvetésébe.  

Összességében, a fenti bekezdésekben említett mindhárom tényezőt figyelembe véve, 
Norvégia és Izland 2020. évi Cedefop-költségvetéshez nyújtott hozzájárulása 20 272 euróval 
több, az Unió hozzájárulása pedig ugyanennyivel kevesebb volt a szükségesnél. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.4.11. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2018 

A Központ utazási irodai szolgáltatásokra irányuló közbeszerzési eljárása során az árra és a 
minőségre vonatkozó odaítélési kritériumok nem voltak kellően részletesek, és nem 
garantálták a legjobb ár-érték arányt képviselő szerződés megkötését. A Központ által az 
esetleges abnormálisan alacsony ajánlati árak kiszűrésére alkalmazott módszerek, illetve a 
vonatkozó dokumentáció sem volt megfelelő. 

Végrehajtva 

2019 
A Központ anélkül fogadta el egy takarítási szerződés módosításait, hogy megfelelően 
dokumentálta volna, hogy a módosított szerződés egyenértékű marad-e az eredetivel. A 
keretszerződést nem módosították a szerződésmódosításnak megfelelően. 

Végrehajtva 

2019 
A jövőbeli szerződések esetében a technikai ajánlat módosításainak jóváhagyása előtt a 
Központ ellenőrizze körültekintően, hogy az új megoldás az eredeti ajánlatban szereplő 
megoldással legalább egyenértékű-e, és ezt dokumentálja is. 

Végrehajtva 

2019 

A Cedefop-EFTA együttműködésről szóló nyilatkozatban szereplő, a hozzájárulások 
kiszámítására vonatkozó módszert nem alkalmazták megfelelően. Norvégia és Izland 
2019. évi Cedefop-költségvetéshez nyújtott hozzájárulása 38 924 euróval kevesebb, az 
Unió hozzájárulása pedig ugyanennyivel több volt a szükségesnél. 

Folyamatban 
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A Központ válasza 
3.4.9.  A Cedefop tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételét, és haladéktalanul intézkedett 
a probléma kezelése érdekében.  

A Cedefop ezért 2021. február 24-én a szerződés általános feltételeinek 18.1. cikke („Az 
ajánlatkérő szerv általi felmondás indokai”) és 18.3. cikke („Felmondási eljárás”) értelmében 
2021. február 26-i hatállyal felmondta a szerződést. 

3.4.10. A Cedefop a Bizottság által megadott arányossági tényezőt alkalmazta az általános 
költségvetéshez való EFTA-hozzájárulások kiszámításához. A Cedefop tudomásul veszi az 
ellenőrzés megállapításait, és haladéktalanul intézkedett azok kezelése érdekében. Az 
Ügynökség a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatóságán (DG 
EMPL) keresztül kikérte a Költségvetési Főigazgatóság (DG BUDG) tanácsát. Azt javasolták, 
hogy a megállapodást az „Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás - 31. jegyzőkönyv” 
hatálya alá helyezzék. Az Ügynökség átlátható és könnyen alkalmazható módszertant kíván 
kidolgozni. Az Ügynökség várhatóan az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás - 31. 
jegyzőkönyve keretében kérelmezi hozzájárulását. Ezzel el lehetne kerülni a költségvetés-
módosítások és költségvetési többletek kezelésével kapcsolatos kérdéseket.
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3.5. Az Európai Unió Repülésbiztonsági 
Ügynöksége (EASA) 

Bevezetés 

3.5.1. Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségét (a továbbiakban: az Ügynökség, 
más néven EASA), amelynek székhelye Kölnben van, a 216/2008/EK rendeletet58 hatályon kívül 
helyező, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet59 szabályozza. 
Az Ügynökségre speciális szabályozási és végrehajtási feladatokat bíztak a repülésbiztonság 
területén. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatokat a 3.5.1. ábra tartalmazza60. 

3.5.1. ábra. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és az Ügynökség 
2020. évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; az Ügynökségtől származó személyzeti 
adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.5.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók 
közvetlen tesztelését, valamint az Ügynökség felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott 
fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más ellenőrök 
munkájából származó bizonyítékokkal, valamint az Ügynökség vezetősége által szolgáltatott 
információk elemzésével. 

                                                             
58 HL L 79., 2008.3.19., 1. o. 

59 HL L 212., 2018.8.22., 1. o. 

60 Az Ügynökség hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: www.easa.europa.eu. 

267

257

Költségvetés (millió euró)*

762

744

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://www.easa.europa.eu/
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3.5.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi.  

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.5.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének beszámolója, amely a 
2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból61 
és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből62 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.5.5. Véleményünk szerint az Ügynökség 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, 
a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 
változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

                                                             
61 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

62 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.5.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.5.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.5.8. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán tett 
intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2016 
Az Ügynökség az évek során 52 millió euró összegű többletet halmozott fel az ágazati 
finanszírozású tevékenységekből, amelyekre nézve nem szerepel rendelkezés az 
Ügynökség alapító rendeletében. 

Folyamatban 

(az Ügynökségnek nincs befolyása erre) 

2018 

Az egyetlen beszállítóval kötött keretszerződésben rögzített feltételek nem voltak 
kellőképpen konkrétak ahhoz, hogy garantálják a tisztességes versenyt. Az Ügynökségnek 
úgy kell kialakítania a keretszerződéseket, hogy azok előmozdítsák a tisztességes versenyt 
és biztosítsák az értékarányosságot. 

Végrehajtva 

2018 

Az Ügynökség az Európai Bizottsággal archiválási szolgáltatások kapcsán kötött 
megállapodás céljára a megállapodás megújítása után irányzott elő forrásokat. A források 
lekötését a jogi kötelezettségvállalás hatálybalépése előtt kell rögzíteni, ezzel biztosítva a 
források rendelkezésre állását.  

Folyamatban 

2019 
Néhány esetben szabálytalanságot állapítottunk meg a közbeszerzési eljárások irányítása 
tekintetében. A korábbi években végzett ellenőrzéseink során például feltártuk a verseny 
újramegnyitásának problémáját, amelyre mindeddig nem született kielégítő megoldás. 

Végrehajtva 
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Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2019 

Az Ügynökség létesítménykezelési tanácsadói szolgáltatások beszerzése kapcsán egyetlen 
beszállítóval kötött keretszerződést. A szerződésben rögzített feltételek azonban nem 
voltak kellőképpen konkrétak ahhoz, hogy garantálják a tisztességes versenyt. Ennek oka 
az volt, hogy a nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozó konkrét előírások a közbeszerzési 
eljárás idején még nem voltak ismertek, mivel a szerződés tartalma csak általánosságban 
meghatározott szolgáltatásokra vonatkozott. A költségvetési rendelet értelmében ilyen 
helyzetben az ajánlatkérő szervnek többszereplős keretszerződést kell kötnie, és a 
kiválasztott vállalkozók közül versenyeljárással kell meghatározni, kivel kötik meg az egyes 
szerződéseket. 

Végrehajtva 

2019 

Egy informatikai szolgáltatás beszerzésével kapcsolatos eljárásban az Ügynökség a 
lehetséges pályázók számára olyan szintű minimális éves árbevételt írt elő (és ezt 
bizonyítékkal kérte alátámasztani), amely meghaladta a költségvetési rendelet által 
engedélyezett felső értéket. 

Végrehajtva 

2019 A négy vizsgált közbeszerzési eljárásból három esetében az Ügynökség nem tette közzé a 
szerződés becsült értékét, noha azt előírja a költségvetési rendelet. Végrehajtva 
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Az Ügynökség válasza 
Az Ügynökség a Számvevőszék jelentését tudomásul veszi. 
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3.6. Európai Bankhatóság (EBH) 

Bevezetés 

3.6.1. A párizsi székhelyű63 Európai Bankhatóságot (a továbbiakban: a Hatóság, más 
néven EBH) az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet64 hozta létre. A Hatóság 
feladata többek között, hogy hozzájáruljon a magas színvonalú közös szabályozási és 
felügyeleti standardok és gyakorlatok meghatározásához, valamint a jogilag kötelező erejű 
uniós jogszabályok következetes alkalmazásához, továbbá ösztönözze és megkönnyítse a 
feladatok és hatáskörök átruházását az illetékes hatóságok között, figyelemmel kísérje és 
értékelje a piaci fejleményeket a hatáskörén belül, valamint elősegítse a betétesek és a 
befektetők védelmét. A Hatóságra vonatkozó főbb adatokat a 3.6.1. ábra tartalmazza65. 

3.6.1. ábra. A Hatóságra vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és a Hatóság 2020. 
évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; a Hatóságtól származó személyzeti adatok. 

                                                             
63 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1717 rendelete az 1093/2010/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.) módosításáról (HL L 291., 
2018.11.16., 2. o.). 

64 HL L 331., 2010.12.15., 12. o. 2019. december 27-én közzétették az 1093/2010/EU 
rendeletet módosító (EU) 2019/2175 rendeletet (HL L 334., 2019.12.27., 1. o.), az EBH 
alapító rendeletének felülvizsgált változatát. 

65 A Hatóság hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: 
www.eba.europa.eu. 

54

54

Költségvetés (millió euró)*

201

217

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://www.eba.europa.eu/
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A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.6.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók 
közvetlen tesztelését, valamint a Hatóság felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott fő 
kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más ellenőrök 
munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a Hatóság vezetősége által szolgáltatott 
információk elemzésével. 

3.6.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi.  

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.6.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) az Európai Bankhatóság beszámolója, amely a 2020. december 31-ével záruló 
pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból66 és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentésekből67 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

                                                             
66 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

67 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.6.5. Véleményünk szerint a Hatóság 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi a Hatóság 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, a 
tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 
változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.6.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.6.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

3.6.8. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 
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Észrevételek a tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.6.9. Több olyan esetet is észleltünk, amikor az EBH általunk ellenőrzött közbeszerzési 
eljárásai sértették az uniós költségvetési rendeletet. 

Egy esetben az EBH rövid távú banki szolgáltatási megállapodást írt alá egy bankkal. Az EBH 
jelentősen alábecsülte a szerződés értékét, emiatt pedig nem a megfelelő típusú közbeszerzési 
eljárást alkalmazta. 

Az EBH a korábbi banki szolgáltatási szerződés lejárta előtt mindössze egy héttel indította el az 
új szerződés megkötését célzó eljárást. Kivételes jelleggel hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárást kezdeményezett egyetlen potenciális vállalkozóval. Ezt a döntését nem 
indokolta. 

A potenciális vállalkozó beérkezett ajánlata nem felelt meg az EBH elvárásainak. Az EBH ezért 
más pályázóktól is bekért ajánlatokat. Azt azonban nem határozta meg, milyen kritériumok 
alapján választja ki a legjobb ajánlatot, és nem készített megfelelő értékelést sem a kapott 
ajánlatokról. Ehelyett az EBH végül elfogadta a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás nyomán az első potenciális vállalkozótól kapott eredeti ajánlatot. 

A szerződés negatív kamatlábat rögzített az EBH által letétbe helyezett forrásokra. Az EBH úgy 
becsülte, hogy a 2020. január és augusztus közötti nyolc hónapban 11 808 euró negatív 
kamatot kell kifizetnie. Ehelyett a kifizetett negatív kamat tényleges összege elérte a 38 430 
eurót. 

A költségvetési rendelet I. mellékletének 14. cikke értelmében és a kifizetett negatív kamat 
tényleges összege alapján a pályázat céljára a kis értékű szerződésekre vonatkozó eljárást 
kellett volna alkalmazni. Az ilyen eljárás esetében mindjárt a legelején legalább három 
ajánlatot kellett volna bekérni. Nem volt helyes egyetlen potenciális pályázóval folytatott, 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazni. 

Ha az EBH ezt a módszert alkalmazta volna és megfelelően értékelte volna valamennyi 
beérkezett pályázatot, esetleg egy másik, kevésbé drága ajánlatot fogadott volna el. 

A közbeszerzési eljárás és a kapcsolódó kifizetések ezért szabálytalanok. 

3.6.10. Egy másik, jogi szolgáltatásokra irányuló, 31 000 euró értékű közbeszerzési 
eljárás esetében nem volt megfelelő annak dokumentációja, miért választott az EBH 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást, és hiányzott a megfelelő ellenőrzési 
nyomvonal is. Az EBH sem előzetesen, sem magában a pályázati felhívásban nem indokolta 
meg megfelelően e rendkívüli eljárás alkalmazását, holott a költségvetési rendelet I. 
mellékletének 30.3. pontja ezt előírja. 
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3.6.11. Végezetül hibát tártunk fel az egyik általunk ellenőrzött közbeszerzési eljárás 
ajánlatainak felbontása kapcsán, mivel a felbontóbizottság egyik tagját helyettesítő 
alkalmazott nem kapott hivatalos kinevezést az engedélyezésre jogosult tisztviselőtől. Ezen 
túlmenően a ki nem jelölt tag csak az ajánlatok felbontása után írta alá az összeférhetetlenségi 
és titoktartási nyilatkozatot. 

3.6.12. A fenti észrevételeken túl ellenőrzésünk során megállapítottuk, hogy az EBH a 
2020. évi hozzájárulások kapcsán néhány tagállam és EFTA-ország illetékes nemzeti 
hatóságaitól kapott kifizetések esetében nem az uniós költségvetési rendeletben előírt 
kamatlábat alkalmazta. A 2020. évi felhalmozott kamat összege 25 103 euró. Ellenőrzésünk 
nyomán és az Európai Bizottsággal folytatott konzultációt követően a Hatóság úgy döntött, 
hogy 2021-től alkalmazza a késedelmi kamatot. Az illetékes nemzeti hatóságokat erről a 2021. 
évi hozzájárulásaikról kiküldött levelében tájékoztatta. 

Észrevételek a belső kontrollmechanizmusokról 

3.6.13. Az EBH 2017 óta nem frissítette hivatalosan üzletmenet-folytonossági tervét, 
holott akkor még Londonban volt a székhelye. Mielőtt 2019 júniusában Párizsba költözött, az 
EBH kidolgozott egy intézkedéstervezetet, amely később alapul szolgált a Covid19-járvány 
kezeléséhez. Azt azonban az EBH felső vezetése nem hagyta jóvá hivatalosan és nem is 
frissítette, sem az új székhelyre való költözés, sem pedig a Covid19-járvánnyal kapcsolatos 
közelmúltbeli tapasztalatok kapcsán. Ez a késedelem az EBH eljárásait érintő belső 
hiányosságot tükröz. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.6.14. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2018 

Az EBH két munkaerő-közvetítő ügynökséggel együttműködve kölcsönzött munkaerőt 
foglalkoztatott, ami miatt a Hatóság igen nagy mértékben függővé vált ezektől az 
ügynökségektől. A Hatóságnak az uniós személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó, 
közvetlenül foglalkoztatott munkavállalói létszámának megvitatásakor tájékoztatnia kell a 
költségvetési hatóságokat erről az üzletmenet-folytonosságra nézve jelentős kockázatról. 

n.a. 

(2020-ban nem foglalkoztattak kölcsönmunkaerőt) 

2019 

Egy informatikai céggel informatikai tanácsadók szolgáltatásainak igénybevétele céljából 
kötött keretszerződések alapján feltételezhető, hogy a tanácsadókat kölcsönzött 
munkaerőként tervezik foglalkoztatni; fennáll a kockázat, hogy ez nem felelne meg az 
uniós szociális és foglalkoztatási szabályoknak, ezáltal jogi és hírnévkockázatoknak tenné 
ki a Hatóságot. A Hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy a szerződések kapcsán 
megkülönböztethető legyen az informatikai szolgáltatások beszerzése, illetve a 
kölcsönmunkaerő alkalmazása. 

Végrehajtva 

2019 

Helytelenül számították ki az EBH költségvetéséhez való hozzájárulásokat. Az EFTA-
tagállamok és az uniós tagállamok illetékes nemzeti hatóságai ezért kevesebbet fizettek 
be az EBH 2019. évi költségvetésébe, mint kellett volna. Az illetékes nemzeti hatóságok 
hozzájárulásának 711 247 euróval nagyobb összegűnek kellett volna lennie.  

Végrehajtva 
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Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2019 
Az EBH soha nem igazította ki a tényleges számadatok alapján a nyugdíj-hozzájárulások 
becsléseken alapuló összegét, és nem is tervez ilyesmit. Az illetékes nemzeti hatóságok 
hozzájárulásait sohasem igazították ki a tényleges adatok alapján.  

Folyamatban 

2019 

Az EBH költségvetését az illetékes nemzeti hatóságok és maga az Unió finanszírozzák. Az 
EBH alapító rendelete értelmében az illetékes nemzeti hatóságok 60%-ban, az Unió 40%-
ban járul hozzá minden évben a költségekhez. A ténylegesen alkalmazott arány azonban 
az EFTA-országok illetékes nemzeti hatóságai által fizetett hozzájárulások miatt minden 
évben kissé eltérő. Ha az n–2. évben költségvetési többlet van, az EBH az n. évben 60–40 
arányban osztja azt el újra, nem pedig – ahogy helyes lenne – az n–2. év tényleges aránya 
alapján. 

Folyamatban 

2019 
Sem a 2019. évi költségvetés-módosításban, sem a 2020. évi költségvetésben nem 
szerepel helyes információ az új fogadó tagállam által az EBH működési költségeire 
befizetett hozzájárulásokról. 

Végrehajtva 

2019 

A Hatóság nem tudta megerősíteni a számvevőknek, hogy az irodáiban egy keretszerződés 
alapján szolgáltatást nyújtó informatikai tanácsadók a francia törvény rendelkezései 
szerint „kiküldött munkavállalónak” tekintendők-e. Az EBH-nak be kellett volna kérnie a 
vállalkozótól ezeknek a munkavállalóknak a jegyzékét, valamint bizonyítékot a fogadó 
tagállam nemzeti jogszabályainak való megfelelésről. Az ilyen ellenőrzések elmulasztása 
jogi és hírnévkockázatoknak teszik ki a Hatóságot. 

Végrehajtva 
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Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2019 

Az EBH felügyeleti tanácsa (feltételekkel) jóváhagyta korábbi ügyvezető igazgatójának 
kérelmét, hogy az európai pénzügyi ágazat képviseletét ellátó Európai Pénzpiaci Szövetség 
vezérigazgatói hivatalát tölthesse be. Az európai ombudsman ajánlásai értelmében az 
EBH-nak részletes választ kellett küldenie az ombudsmannak. Az EBH válaszában 
kijelentette, hogy új szabályokat fogadott el az ombudsman ajánlásainak 
megvalósításához. 

Végrehajtva 
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A Hatóság válasza 
3.6.9. Az EBH 2020 novemberében úgy becsülte, hogy a banki szolgáltatási szerződés értéke 
nem éri el a 15 ezer eurót. Az EBH hét banktól kért ajánlatot, és négy ajánlatot kapott és 
értékelt. Az elfogadott ajánlatban foglalt díjak alapján becsült költségek nem érték el a 15 ezer 
euró összegű küszöbértéket, ami azt jelzi, hogy az EBH az adott időpontban a megfelelő 
eljárást alkalmazta. 

A végül fizetendő negatív kamatot jelentősen befolyásolták a 2021-es kiadások csökkentései és 
az azok ütemezésében bekövetkezett változások. A kiadások csökkentései főként a Covid19-
világjárvánnyal függtek össze. Az ütemezés változásának legjelentősebb hatása az volt, hogy a 
végső költségek londoni bérbeadónak történő kifizetése az előzetes várakozásokhoz képest 
négy hónappal tovább tartott. Így hosszabb időn át álltak fenn nagyobb készpénztartalékok, 
mint amire az EBH a szerződés értékének eredeti becslésekor számított. 

Az EBH elismeri, hogy amikor kiderült, hogy a kamatköltség meg fogja haladni a 15 ezer eurót, 
intézkedhetett volna, hogy hivatalossá tegye a helyzetet. 

Mivel az EBH 2021 szeptemberében áttért a Költségvetési Főigazgatóság (DG BUDG) 
pénzgazdálkodási szolgáltatásainak igénybevételére, ez a konkrét probléma a továbbiakban 
nem fordulhat újra elő. 

3.6.10. Ami a jövőbeli, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásokat illeti, az EBH 
bevezetett egy „Kiegészítő feljegyzés” címmel kitöltendő és aláírandó sablont, amely 
megoldást jelent majd erre a megállapításra. Az EBH először 2021. február 24-én használta ezt 
a sablont. 

3.6.11. Az EBH elismeri ezt az adminisztratív hibát, amely az eredetileg kinevezett munkatárs 
késői akadályoztatása miatt merült fel. 

3.6.12. Az EBH 2021-től kezdődően késedelmi kamatot alkalmaz, és 2021-ben egy esetben már 
felszámított ilyen kamatot. 

3.6.13. Az EBH elismeri, hogy a felső vezetés hivatalosan nem fogadta el az EBH Párizsba való 
átköltözésének idején készült üzletmenet-folytonossági tervének frissített változatát. Az 
üzletmenet-folytonossági terv tartalmazott egy pandémiás forgatókönyvet, amelyet az EBH a 
Covid19-világjárványra adott válasz során alkalmazott. 
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3.7. Európai Vegyianyag-ügynökség 
(ECHA) 

Bevezetés 

3.7.1. A helsinki székhelyű Európai Vegyianyag-ügynökséget (a továbbiakban: az 
Ügynökség, más néven ECHA) az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet68 hozta 
létre. Az Ügynökség fő feladata, hogy biztosítsa az emberi egészség és a környezet magas 
szintű védelmét, valamint a vegyi anyagok szabad mozgását a belső piacon, egyúttal javítsa a 
versenyképességet és az innovációt. Az Ügynökség támogatja a vegyi anyagokkal kapcsolatos 
veszélyek felmérésének alternatív vizsgálati módszereit is. Az Ügynökségre vonatkozó főbb 
adatokat a 3.7.1. ábra tartalmazza69. 

3.7.1. ábra. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és az Ügynökség 
2020. évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; az Ügynökségtől származó személyzeti 
adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.7.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók 
közvetlen tesztelését, valamint az Ügynökség felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott 
fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más ellenőrök 
munkájából származó bizonyítékokkal, valamint az Ügynökség vezetősége által szolgáltatott 
információk elemzésével. 

                                                             
68 HL L 396., 2006.12.30., 1. o. 

69 Az Ügynökség hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: www.echa.europa.eu. 

130

128

Költségvetés (millió euró)*

565

572

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://www.echa.europa.eu/
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3.7.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.7.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) az Európai Vegyianyag-ügynökség beszámolója, amely a 2020. december 31-ével 
záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból70 és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentésekből71 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.7.5. Véleményünk szerint az Ügynökség 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, 
a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 
változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

                                                             
70 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

71 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.7.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.7.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.7.8. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán tett 
intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2014 
A biocid termékekről szóló rendelet végrehajtásához kapcsolódó kiadásokat részben az 
Ügynökség költségvetéséhez való uniós hozzájárulásokból, nem pedig a beszedett díjakból 
finanszírozták. 

n.a.  

(az Ügynökségnek nincs befolyása erre) 

2016 Az ügynökségek többségétől eltérően az ECHA alapító rendelete nem írja elő kifejezetten 
a tevékenységeinek időszakos külső értékelését. 

n.a.72  

(az Ügynökségnek nincs befolyása erre) 

2017 

Az Ügynökség utólagos ellenőrzései alapján kiderült, hogy a vállalatoknak több mint a fele 
helytelenül jelentette be a méretét, ami jelentősen befolyásolta a díjak kiszámítását és az 
Ügynökség bevételeit. Sürgősen fel kell gyorsítani és le kell zárni az utólagos 
ellenőrzéseket. 

Végrehajtva 

2017 

Ha hibára derül fény, az Ügynökség korrekciós számlákat állít ki. Úgy tűnik azonban, hogy 
az Ügynökség számára nehézséget jelent a korrigált díjak beszedése. Az Ügynökség 2017. 
évi beszámolójában 2,8 millió euró összegű behajthatatlan követelés szerepelt (ez a 2016. 
év végi összegnél 600 000 euróval magasabb). 

Végrehajtva 

                                                             
72 A rendelkezés hiánya ellenére az Európai Bizottság 2013-ban és 2018-ban két külön értékelést is végzett a REACH-rendeletről és az Ügynökségről. 
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Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2017 

A vállalatok által bejelentett mennyiség ellenőrzése a tagállami nemzeti végrehajtó 
hatóságok felelősségi körébe tartozik, az Ügynökségnek e téren nincs végrehajtási 
hatásköre. Az, hogy az Ügynökség képes-e teljesíteni megbízatását, a tagállami 
hatóságoktól függ. A vállalatok mintegy kétharmada azonban nem aktualizálta az általuk 
kezelt vegyi anyagok mennyiségéről nyilvántartott információkat. Ez hátráltatja a REACH-
rendelet eredményes végrehajtását, és a díjkalkulációk pontosságát is befolyásolja. 

Folyamatban  

(az Ügynökségnek nincs befolyása erre) 

2017 Az Ügynökség álláshirdetéseit saját weboldalán és a közösségi médiában teszi közzé, az 
Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) weboldalán azonban többnyire nem. Végrehajtva 

2018 

Az Ügynökség várakozása szerint 2019-től kezdve jelentősen csökkenni fognak a díjak. 
Fennáll a kockázat, hogy a viszonylag stabil szintű kiadások és a sokkal kevésbé tervezhető 
bevételek hátrányosan érintik az Ügynökség műveleteit és költségvetés-végrehajtását. Az 
Ügynökségnek az Európai Bizottsággal és a költségvetési hatóságokkal együtt vitát kellene 
indítania egy új, életképes finanszírozási modellről. 

Folyamatban  

(az Ügynökségnek nincs befolyása erre) 

2019 

Egy esetben a pályázati dokumentáció alapján a pályázók nem tudták egyértelműen 
értelmezni a pénzügyi ajánlatukban szereplő egyik tétel árazási módját. Az Ügynökség úgy 
döntött, hogy törli és újraindítja az eljárást, ami miatt az eljárás hosszabb időt vett 
igénybe, és ami adott esetben hírnévkockázatot jelenthetett az Ügynökség számára. 

n.a. 
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Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2019 
Két munkaerő-felvételi eljárás során a döntéshozatali folyamat nem volt elég strukturált 
és teljes körű ahhoz, hogy egyértelmű időrendi nyomvonal álljon rendelkezésre, amelyből 
kiderül, ki és mikor hagyta jóvá a dokumentumokat. 

Végrehajtva 
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Az Ügynökség válasza 
Az Ügynökség a Számvevőszék jelentését tudomásul veszi.  
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3.8. Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) 

Bevezetés 

3.8.1. A frankfurti székhelyű Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóságot (a 
továbbiakban: a Hatóság, más néven EIOPA) az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet73 hozta létre. A Hatóság feladata, hogy magas színvonalú közös szabályozási és 
felügyeleti standardokat és gyakorlatokat határozzon meg, hozzájáruljon a jogilag kötelező 
erejű uniós előírások következetes alkalmazásához, ösztönözze és megkönnyítse a feladatok és 
hatáskörök átruházását az illetékes hatóságok között, hatáskörén belül figyelemmel kísérje és 
értékelje a piaci fejleményeket, valamint elősegítse a kötvénytulajdonosok, nyugdíjrendszeri 
tagok és kedvezményezettek védelmét. A Hatóságra vonatkozó főbb adatokat a 3.8.1. ábra 
tartalmazza74. 

3.8.1. ábra. A Hatóságra vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és a Hatóság 2020. 
évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; a Hatóságtól származó személyzeti adatok.  

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.8.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók 
közvetlen tesztelését, valamint a Hatóság felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott fő 

                                                             
73 HL L 331., 2010.12.15., 48. o. 2019. december 27-én közzétették az 1094/2010/EU 

rendeletet módosító (EU) 2019/2175 rendeletet (HL L 334., 2019.12.27., 9. o.), az EIOPA 
alapító rendeletének felülvizsgált változatát. 

74 A Hatóság hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: 
www.eiopa.europa.eu. 

31

33

Költségvetés (millió euró)*

163

166

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://www.eiopa.europa.eu/
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kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más ellenőrök 
munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a Hatóság vezetősége által szolgáltatott 
információk elemzésével. 

3.8.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.8.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság beszámolója, amely a 
2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból75 
és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből76 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.8.5. Véleményünk szerint a Hatóság 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi a Hatóság 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, a 
tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 

                                                             
75 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

76 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.8.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.8.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

3.8.8. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 

Észrevételek a jogszerűségről és szabályszerűségről 

3.8.9. 2020. május 19-én az EIOPA szerződést írt alá helyszíni képzések nyújtására. A 
szerződés maximális értéke 1 050 0000 euró volt. Ekkoriban már kialakulóban volt a Covid19-
válság, és tudni lehetett, hogy csak korlátozottan lesz lehetőség a személyes jelenlétet igénylő 
eseményekre. Az EIOPA ennek ellenére megkötötte a szerződést. 2020 augusztusában az 
EIOPA szerződésmódosítást írt alá, amely új tételekkel, nevezetesen virtuális képzésekkel 
bővítette a szerződést. E virtuális képzések rögzített árát az eredeti szerződésben szereplő 
helyszíni képzéseknél magasabban határozták meg77.  

                                                             
77 Az egynapos virtuális képzés új rögzített ára 1650 euró volt. Előzőleg az egynapos helyszíni 

képzés árát 1150 euróban (plusz költségtérítés – ténylegesen felmerült utazási és 
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Ezek a módosítások új szerződési feltételeket keletkeztetnek. Ha már az eredeti közbeszerzési 
pályázatnak is részét képezték volna, lehetséges, hogy más pályázók is jelentkeztek volna, 
mivel nem lettek volna kötve a helyszíni képzés nyújtásához kapcsolódó földrajzi feltételekhez, 
és így versenyképesebb árat lehetett volna elérni. Következésképpen jelentősen kibővítették a 
pályázat hatókörét, és a szerződés módosítása jelentős mértékű volt. Ez sérti a 2014/24/EU 
irányelv78 72. cikke (4) bekezdésének a) és c) pontját. Ezért a szerződésmódosítás és az összes 
kapcsolódó héa nélküli kifizetés (2020-ban 3850 euró) szabálytalan. Továbbá szintén 
szabálytalannak minősül az 1. módosítás értelmében (annak megszűnéséig) 2021-ben 
folyósított, héa nélkül 11 700 euró összegű kifizetés. 

Ellenőrzésünk nyomán, 2021. április 10-én, a Hatóság aláírta a 2. módosítást, amellyel 2021. 
június 30-án hatályát veszti az 1. módosítás, 2021 májusában pedig új eljárást indított el az 
online képzésekre nézve. 

3.8.10. Az EIOPA a 2020. évi hozzájárulások kapcsán néhány tagállam és EFTA-ország 
illetékes nemzeti hatóságaitól kapott kifizetések esetében nem az uniós költségvetési 
rendeletben előírt késedelmikamat-lábat alkalmazta. A kintlevő kamat összege 9952 euró. Az 
Európai Bizottsággal folytatott konzultációt követően az EIOPA úgy döntött, hogy késedelmi 
kamatot számít fel. Az illetékes nemzeti hatóságokat erről a 2021. évi hozzájárulásaikról 
kiküldött levelében tájékoztatta. 

Észrevételek a belső kontrollmechanizmusokról 

3.8.11. Az EIOPA sem előzetes, sem utólagos kontrollrendszerrel nem rendelkezik annak 
ellenőrzésére, hogy a kirendelt nemzeti szakértők kapcsán a tagállami hatóságok által bekért 
és számukra visszatérített költségek összege megfelel-e a megállapodásnak. 2020-ban az 
EIOPA két különböző hatóságtól érkező két, általunk ellenőrzött kirendelt nemzeti szakértő 
esetében azok bruttó fizetését visszafizette a kirendelésük teljes időszakára. Az összegeket 
(71 875 euró, illetve 74 880 euró) úgy fizették ki előlegként a nemzeti hatóságoknak, hogy nem 
ellenőrizték megfelelően azok helyességét. Ez annak a kockázatnak teszi ki az EIOPA-t, hogy a 
kirendelt nemzeti szakértők személyzeti költségének visszatérítését pontatlan költségek 
alapján számíthatják ki, vagy hogy nem veszik figyelembe időben a személyzeti költségekben 
bekövetkező változásokat. 

                                                             
szállásköltségek stb.) állapították meg. A módosításban szerepel egy új szolgáltatástípus is, 
nevezetesen a félnapos virtuális képzés, amelynek ára 850 euró.  

78 HL L 94., 2014.3.28., 65. o. 
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A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.8.12. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2018 

A kölcsönzött munkaerőt ugyanolyan alkalmazási feltételek mellett 
kell foglalkoztatni, mint a közvetlenül a szolgáltatást igénybe vevő 
vállalkozás által foglalkoztatottakat. A Hatóságnak meg kell vizsgálnia 
a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatási feltételeit, és biztosítania kell, 
hogy azok összhangban legyenek az uniós és tagállami munkaügyi 
törvényi rendelkezésekkel. 

Megjegyezzük, hogy az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő C-
948/19. sz., Manpower Lit ügy több, a Litván Legfelsőbb Bíróság által az 
uniós ügynökségeknél munkaerő-kölcsönzés keretében történő 
munkavégzésről szóló 2008/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
alkalmazásával kapcsolatban feltett kérdést vizsgál. Mivel az Európai 
Bíróság leendő ítélete befolyásolhatja a Számvevőszéknek a kölcsönzött 
munkaerő EIOPA általi igénybevételével kapcsolatos álláspontját, a 
Számvevőszék az Európai Bíróság jogerős ítéletének kihirdetéséig 
tartózkodik a Hatóság megközelítésének szabályszerűségére vonatkozó 
észrevételek tételétől, így a korábbi években ezzel kapcsolatban tett 
észrevételei hasznosulásának értékelésétől is. 

2019 

A 2019. évi költségvetési dokumentumok nem mutatják be teljes 
körűen, hogyan számítják ki az Unió és az EFTA-tagállamok illetékes 
nemzeti hatóságai által befizetendő hozzájárulásokat. A Hatóság soha 
nem igazította ki a tényleges számadatok alapján az illetékes nemzeti 
hatóságok nyugdíj-hozzájárulásainak becsléseken alapuló összegét, és 
nem is tervez ilyesmit. 

Folyamatban 
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Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2019 

Az EIOPA költségvetését az illetékes nemzeti hatóságok és maga az 
Unió finanszírozzák. Az EIOPA alapító rendelete értelmében az 
illetékes nemzeti hatóságok 60%-ban, az Unió 40%-ban járul hozzá 
minden évben a költségekhez. A ténylegesen alkalmazott arány 
azonban az EFTA-országok illetékes nemzeti hatóságai által fizetett 
hozzájárulások miatt minden évben kissé eltérő. Ha az n–2. évben 
költségvetési többlet van, az EIOPA az n. évben 60–40 arányban 
osztja azt el újra, nem pedig – ahogy helyes lenne – az n–2. év 
tényleges aránya alapján. 

Folyamatban 
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A Hatóság válasza 
3.8.9. A módosításra a 2020 tavaszán fennálló Covid19-helyzet figyelembevételével került sor. 
Ebben a konkrét összefüggésben lehetetlen volt előre látni, hogy a megváltozott 
munkakörülmények (hosszú távú távmunka) ilyen hosszú ideig fennmaradnak. A munkába való 
visszatérés első fázisát (önkéntes visszatérés) 2020 júliusára, a második (kötelező) fázist pedig 
2020 októberére irányozták elő. A szerződés módosítására egy vis maiornak tekintett 
ideiglenes, váratlan helyzet miatt került sor annak érdekében, hogy ebben a nehéz időszakban 
biztosított legyen a támogatás és a szükséges képzés a személyzet számára. Másfelől a 
vállalkozó kérte ezt a változtatást a világjárvány jelentette kivételes helyzetre hivatkozva, 
amely nem tette lehetővé a vállalat számára a munka és a képzések helyszíni teljesítését. 

Mindazonáltal a Hatóság gyors korrekciós intézkedéseket kezdeményezett. Tekintettel az 
elhúzódó, szűnni nem akaró Covid19-válságra, az EIOPA célzott eljárást indított az online 
képzési szolgáltatások 2021 májusában való teljesítésének lefedésére. Az EIOPA nagyon 
komolyan vette a Számvevőszék észrevételeit, és módosítást írt alá, amely 2021. június 30-tól 
az új szerződés hatálybalépéséig megszüntette az összes online képzést. 

3.8.10. Néhány tagállam és EFTA-ország illetékes nemzeti hatósága 2020. évi költségvetési 
hozzájárulását a határidő lejárta után fizette be. 2020 a Covid19-világjárvány miatt rendkívüli 
év volt. A világjárvány világszerte nehézségeket okozott a piaci szereplőknek. Az EIOPA 
bizonyos fokú rugalmasságot és megértést tanúsított a tagállamokkal/EFTA-országokkal 
szemben. A folyamatos nyomon követés miatt az EIOPA jelentéktelen szinten tudta tartani az e 
késedelmes fizetésekből eredő késedelmi kamat összegét, és az EIOPA ügyvezető igazgatója a 
kamattól való elállás mellett döntött. 2021-ben az EIOPA a fennmaradó kifizetések még 
következetesebb nyomon követését valósította meg. Az ügyvezető igazgató hivatalosan 
tájékoztatta az illetékes nemzeti hatóságokat erről az intézkedésről, amelynek keretében 
végrehajtották 2021 első behajtási műveletét. 

3.8.11. A kirendelt nemzeti szakértőket küldő hatóságok olyan nemzeti felügyeleti hatóságok, 
amelyek a felügyeleti tanácson keresztül közvetlenül kapcsolódnak az EIOPA-hoz. A 
tevékenységek közelsége és a szervezetek közötti szoros kapcsolatok miatt az EIOPA 
jóhiszeműen járt el és nem kért részletes pénzügyi bizonyítékokat az egyösszegű kifizetésekkel 
kapcsolatban. Az EIOPA tudomásul vette a Számvevőszék ajánlását, és időközben 
megerősítette a kirendelt nemzeti szakértők jövőbeli szerződéseire vonatkozó 
kontrollmechanizmusokat, azaz a küldő hatóság önbevallást bocsát az EIOPA rendelkezésére, 
amely tartalmazza a kiküldetési időszakra vonatkozó költségbontást. A megbízás végén a teljes 
költségben mutatkozó esetleges különbségek rendezésre kerülnek. 
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3.9. Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet (EIT) 

Bevezetés 

3.9.1. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet (a továbbiakban: az Intézet, más 
néven EIT), amelynek székhelye Budapesten van, a 2013. december 11-i 1292/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel79 módosított 2008. március 11-i 294/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (alapító rendelet)80 hozta létre. Az Intézet célja, hogy a 
tagállamok és az Európai Unió innovációs képességének erősítésével hozzájáruljon a 
fenntartható európai gazdasági növekedéshez és a versenyképességhez. Az Intézet egyre 
nagyobb számú, a felsőoktatási, a kutatási és az üzleti ágazatokat egybefűző „tudományos és 
innovációs társulás” (TIT) részére nyújt támogatást, és ezzel igyekszik ösztönözni az innovációt 
és a vállalkozói kedvet. A TIT-ek több száz partner tevékenységét koordinálják. Az Intézet által 
nyújtott támogatásokat a partnerek költségeinek és a TIT-ek koordinációs tevékenységeiből 
adódó költségeknek a megtérítésére fordítják. 2020-ban a TIT-támogatásokhoz kapcsolódó 
operatív kiadások összege 568 millió euró volt, ami az Intézet összes kiadásának 99%-át tette 
ki. Az Intézetre vonatkozó főbb adatokat a 3.9.1. ábra tartalmazza81. 

3.9.1. ábra. Az Intézetre vonatkozó főbb adatok  

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és az Intézet 2020. 
évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; az Intézettől származó személyzeti adatok. 

                                                             
79 HL L 347., 2013.12.20., 174. o. 

80 HL L 97., 2008.4.9., 1. o. 

81 Az Intézet hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: 
https://eit.europa.eu/. 

425

560

Költségvetés (millió euró)*

66

66

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

https://eit.europa.eu/
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A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.9.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók 
közvetlen tesztelését, valamint az Intézet felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott fő 
kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más ellenőrök 
munkájából származó bizonyítékokkal, valamint az Intézet vezetősége által szolgáltatott 
információk elemzésével. 

3.9.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.9.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) az Európai Innovációs és Technológiai Intézet beszámolója, amely a 
2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból82 
és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből83 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

                                                             
82 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

83 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.9.5. Véleményünk szerint az Intézet 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, valamint a 
Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak 
megfelelően tükrözi az Intézet 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi 
gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 
változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.9.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.9.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.9.8. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán tett 
intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2017 A TIT-ek a korábbi évekhez hasonlóan most sem használták fel az EIT által 
juttatott támogatás teljes összegét. 

Folyamatban 

(Az Intézetnek nincs befolyása erre) 

2017 

Az EIT nyomon követte a TIT-ek teljesítményét és néhány teljesítménymutató 
esetében korrekciót alkalmazott. Ezek a korrekciók azonban a TIT-ek egyikére 
nézve sem jártak pénzügyi hatással, mivel az EIT a pénzügyi és a 
teljesítménykorrekció közül csak a magasabbat alkalmazza. 

Végrehajtva 

2017 
Az EIT álláshirdetéseit saját weboldalán és a Humánerőforrásügyi és 
Biztonsági Főigazgatóság weboldalán teszi közzé, az Európai Személyzeti 
Felvételi Hivatal (EPSO) weboldalán azonban többnyire nem. 

Folyamatban 

2017 

Alapszabálya értelmében az EIT csak legfeljebb ötéves határozott idejű 
szerződést kínálhat ideiglenes alkalmazottainak, amely egy alkalommal 
további öt évre megújítható. Ez adott esetben hátráltathatja a műveletek 
folytonosságát. 

Végrehajtva 
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Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2014/2017/2018 

A fenntarthatóság felé annak ellenére csekély tényleges előrelépés történt, 
hogy minden TIT elfogadott az EIT iránymutatásainak megfelelő erre 
vonatkozó tervet. Az EIT-nek törekednie kellene az irányítási struktúrák 
észszerűsítésére, felül kellene vizsgálnia a tevékenységi portfóliót és 
alternatív bevételi forrásokat kellene mozgósítania, hogy növelje a TIT-ek EIT-
től való pénzügyi függetlenségét. 

Végrehajtva 

2019 
Az Intézet egy esetben annak ellenére megtérített utazási és tartózkodási 
költségeket, hogy a vonatkozó szolgáltatási szerződés nem rendelkezett ilyen 
költségtérítésről. 

n.a. 

2016/2019 Bár az EIT költségvetése jelentősen nőtt és a TIT-ek száma is emelkedett, az 
álláshelyek száma nem változott ennek megfelelően. 

Végrehajtandó 

(Az Intézetnek nincs befolyása erre) 
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Az Intézet válasza 
Az Intézet tudomásul veszi a Számvevőszék jelentését. 
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3.10. Európai Tengerészeti Biztonsági 
Ügynökség (EMSA) 

Bevezetés 

3.10.1. A lisszaboni székhelyű Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséget 
(a továbbiakban: az Ügynökség, más néven EMSA) az 1406/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet84 hozta létre. Az Ügynökség feladata, hogy magas szinten biztosítsa a tengeri 
közlekedés biztonságát, megelőzze a hajók okozta szennyezést, szakmai támogatást nyújtson 
az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak, valamint figyelemmel kísérje az uniós szabályozás 
érvényesülését és felmérje annak eredményességét. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatokat 
a 3.10.1. ábra tartalmazza85. 

3.10.1. ábra. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és az Ügynökség 
2020. évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; az Ügynökségtől származó személyzeti 
adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.10.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az Ügynökség felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 
ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint az Ügynökség vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

                                                             
84 HL L 208., 2002.8.5., 1. o. 

85 Az Ügynökség hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: www.emsa.europa.eu. 

121

119

Költségvetés (millió euró)*

268

267

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://www.emsa.europa.eu/
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3.10.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.10.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség beszámolója, amely a 
2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból86 
és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből87 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.10.5. Véleményünk szerint az Ügynökség 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, 
a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 
változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

                                                             
86 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

87 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.10.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.10.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

3.10.8. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 

Észrevételek a költségvetési gazdálkodásról 

3.10.9. Az uniós költségvetési rendelet értelmében a kifizetéseket az előírt 30 napos 
határidőn belül kell végrehajtani. 2020-ban az EMSA gyakran elmulasztotta ezt: az esetek 11%-
ában késett a kifizetésekkel. 2019-ben, 2018-ban, 2017-ben és 2016-ban szintén hasonló vagy 
még nagyobb mértékű késedelmeket állapítottunk meg. Mindezekben az években a 
késedelmes kifizetések többsége a műhelytalálkozókon részt vevők utazási költségeinek 
megtérítéséhez kapcsolódott. Történt ugyan némi erőfeszítés a késés csökkentésére, ám ez a 
visszatérő hiányosság pénzügyi és hírnévkockázatnak teszi ki az EMSA-t. 

Észrevételek a belső kontrollmechanizmusokról 

3.10.10. 2020-ban az EMSA letelepedési támogatást és napidíjat fizetett minden olyan 
munkatársának, akiket az Ügynökséghez való kirendelés után ideiglenes alkalmazottként 
szerződtettek. Az ilyen támogatás célja az annak kapcsán felmerülő költségek fedezése és 
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nehézségek áthidalása, hogy az alkalmazottaknak állandó jelleggel a munkahelyük közelében 
kell tartózkodniuk.  

3.10.11. Az EMSA nem tette meg a szükséges lépéseket annak ellenőrzésére, hogy az 
érintettek jogosultak-e a támogatásokra. Nem vizsgálta meg például, hogy az alkalmazottak 
korábban hol éltek, hogy megbizonyosodjon róla, hogy valóban elköltöztek-e. Ez belsőkontroll-
hiányosságot jelent. Az EMSA-nál vezető pozíciót betöltő öt alkalmazott bír olyan 
felhatalmazással, amely valamennyi költségvetési tétel tekintetében az ügyvezető igazgatóéval 
pontosan azonos hatáskörrel ruházza fel őket. Ez önmagában is kockázatot jelent és gyengíti a 
hatáskörök, felelősségek és elszámoltathatóság hierarchiáját az EMSA szervezetében. 

Az EMSA ügyvezető igazgatója egy olyan határozatot is aláírt, amely megbízott ügyvezető 
igazgatókat és megbízott kinevezésre jogosult hatóságokat jelöl ki az ügyvezető igazgató éves 
szabadsága idejére, teljes körűen átruházva ezt a két szerepkört az adott időszakban. Ez a 
határozat túllép az EMSA alapító rendeletének 15. cikkében az ügyvezető igazgatóra ruházott 
hatáskörön. 

Ezek az észrevételek nem érintik a 2020. évi pénzügyi év költségvetési tranzakcióinak 
jogszerűségét és szabályszerűségét. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.10.12. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2019 

Egy személyzeti felvételi eljárás során a felvételi bizottság szervezett egy, az 
álláshirdetésben nem szereplő további tesztet is. Az Ügynökségnek a személyzeti 
szabályzat végrehajtásáról szóló szabályai szerint az álláshirdetésben rögzíteni kell a 
felvételi eljárás során alkalmazandó vizsgatípusokat. Ezenfelül az ebben az eljárásban 
érintett előválogatási bizottság nem döntött arról a pályázatok elbírálása előtt, milyen 
pontszámmal lehet továbbjutni az eljárás következő szakaszába. Ez sérti az átláthatóság 
elvét és akadályozza a megfelelő ellenőrzési nyomvonal biztosításával kapcsolatos 
követelmény betartását. 

Végrehajtva 

2019 

A felvételi bizottság tagjai a felvételi eljárás elején írták alá az összeférhetetlenségi 
nyilatkozatot, amikor még nem is volt ismert a jelentkezők neve. A nyilatkozat szerint ha a 
bizottsági tagok az eljárás során összeférhetetlenségi helyzetben találják magukat, ezt 
azonnal be kell jelenteniük és ki kell lépniük a felvételi bizottságból. Annak eldöntése, 
hogy egy ilyen potenciális összeférhetetlenségi helyzet valóban csorbíthatja-e a felvételi 
bizottsági tagok függetlenségét, a kinevezésre jogosult hatóság feladata. Ha azonban a 
bizottsági tag maga dönthet arról, hogy nyilatkozik-e az ilyen helyzet fennállásáról, fennáll 
a kockázat, hogy bizonyos összeférhetetlenségeket nem tárnak fel. 

Végrehajtva 

2019 
Az EMSA egy munkaerő-közvetítő ügynökséggel kötött keretszerződés alapján kölcsönzött 
munkaerőt foglalkoztat. A 2008/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében a kölcsönzött munkaerőt legalább ugyanolyan – vagy jobb – alapvető 

Végrehajtva 
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Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

alkalmazási feltételek mellett kell foglalkoztatni, mint ha közvetlenül alkalmaznák őket 
ugyanazon feladatok ellátására. Az EMSA-nál foglalkoztatott kölcsönmunkaerő díjazása 
nincs összhangban ezzel az irányelvvel. Mivel azonban a Bíróság előtt folyamatban van 
egy kapcsolódó ügy és a leendő állásfoglalás befolyásolhatja a Számvevőszéknek a 
kölcsönzött munkaerő Ügynökség általi igénybevételével kapcsolatos álláspontját, az 
ítélet kihirdetéséig tartózkodunk az Ügynökség vonatkozó koncepciójának 
szabályszerűségével kapcsolatos észrevételektől, így a korábbi években tett 
észrevételeink hasznosulásának értékelésétől is. 

2019 
Az Ügynökségnél az utóbbi négy évben nagy volt a késedelmes kifizetések aránya, amely 
2019-ben elérte a 18%-ot. Ez az ismételten jelentkező hiányosság pénzügyi és 
hírnévkockázatnak teszi ki az Ügynökséget. 

Folyamatban 
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Az Ügynökség válasza 
3.10.09. A késedelmes kifizetésekkel kapcsolatos, 2020-ra vonatkozó végleges számadat azt 
mutatja, hogy az előző évhez képest csökkent az előírt időkereteken kívüli kifizetések száma: 
11% a 2019. évi 18%-hoz képest. A 11%-os adat magában foglalja a 2019-ről áthozott 
késedelmes kifizetések hátralékát. E hátralék nélkül a 2020-ra vonatkozó késedelmes 
kifizetések teljes száma 3%-ott tett volna ki. 

3.10.10. Az EMSA tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételét, és megerősítette az olyan 
ideiglenes alkalmazottak/szerződéses alkalmazottak jogosultságainak ellenőrzésére irányuló 
eljárást, akik korábban kirendelt nemzeti szakértőkén dolgoztak az Ügynökségnél. Az 
aktualizált eljárás szerint hivatalosan végrehajtják és dokumentálják azokat az ellenőrzéseket, 
amelyek célja annak megállapítása, hogy a szokásos tartózkodási hely megváltozott-e a 
jogszabály szerinti alkalmazottá válás időpontjában. 

3.10.11. Az ügyvezető igazgató által adott felhatalmazások teljes mértékben megfelelnek az 
EMSA költségvetési rendeletének és alapító rendeletének. Az EMSA ügyvezető igazgatója úgy 
határozta meg a meghatalmazásokat, hogy biztosítsa az üzletmenet-folytonosságot. A 
meghatalmazások kiadása számos enyhítő intézkedéssel párosul, amelyeket az EMSA 
műveleteinek jogszerűségét és szabályszerűségét valószínűleg érintő esetleges kockázatok 
megelőzése és elkerülése érdekében vezettek be. 2021 júniusától új eljárást vezettek be, 
amelynek értelmében minden ellenőrzést (pl. a meghatalmazott osztályvezető által hozott 
valamennyi határozat ügyvezető igazgató általi előzetes jóváhagyását, az osztályvezető 
jelentését az aláírtakról) központi nyilvántartásban kell tartani és megfelelően kell 
dokumentálni. 
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3.11. Európai Uniós Kiberbiztonsági 
Ügynökség (ENISA) 

Bevezetés 

3.11.1. Az athéni88 székhelyű Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökséget (a 
továbbiakban: az Ügynökség, más néven ENISA) a 460/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet89 hozta létre, amelynek helyébe különböző módosításokat követően az (EU) 2019/881 
rendelet90 lépett. Az Ügynökség fő küldetése az, hogy egységesen magas szintű 
kiberbiztonságot valósítson meg Unió-szerte, aktívan támogatva a tagállamokat, valamint az 
uniós intézményeket, szerveket, hivatalokat és ügynökségeket a kiberbiztonság javításában, 
továbbá referenciapontként segítve tanácsadással és szakértelemmel valamennyi uniós 
érintettet. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatokat a 3.11.1. ábra tartalmazza91. 

3.11.1. ábra. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és az Ügynökség 
2020. évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; az Ügynökségtől származó személyzeti 
adatok. 

                                                             
88 Az Ügynökség székhelyét 2019 szeptemberében Heraklionból Athénba helyezték át. 

89 HL L 77., 2004.3.13., 1. o. 

90 HL L 151., 2019.6.7., 15. o. 

91 Az Ügynökség hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: www.enisa.europa.eu. 

18

26

Költségvetés (millió euró)*

75

87

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://www.enisa.europa.eu/
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A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.11.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az Ügynökség felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 
ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint az Ügynökség vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.11.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.11.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte:  

a) az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség beszámolója, amely a 
2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból92 
és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből93 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

                                                             
92 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

93 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.11.5. Véleményünk szerint az Ügynökség 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, 
a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 
változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.11.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
A beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről 
alkotott korlátozott vélemény alapja 

3.11.7. A korábbi ügyvezető által az egyik alkalmazottnak adott ideiglenes megbízás 
2019. december 31-én lejárt. Az új ügyvezető igazgató 2020. február 12-én adott új 
megbízást az alkalmazottnak. A közbeeső időben az alkalmazott, az Ügynökség 
célkitűzéseinek megfelelően, 529 120 euró összegű költségvetési kötelezettségvállalást és 
914 100 euró összegű kifizetést engedélyezett (a 2020-ban rendelkezésre álló teljes 
kifizetési előirányzat 3,5%-a), érvényes megbízás nélkül. Megjegyezzük, hogy 
ellenőrzésünket követően az Ügynökség lépéseket tett a feltárt kockázatok jövőbeni 
enyhítése érdekében. 
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Korlátozott vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.11.8. Véleményünk szerint – a kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről 
alkotott korlátozott vélemény alapjáról szóló bekezdésben tárgyalt probléma kivételével – 
a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló kifizetések 
minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek. 

Egyéb 

3.11.9. A Számvevőszék felhívja a figyelmet, hogy más intézményektől (például az 
Európai Bizottságtól) eltérően az Ügynökség nem fogadott el belső szabályokat a 
megbízások folytonosságának biztosítására azokra az esetekre, amikor a megbízásra 
jogosult vagy megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő megválik állásától.  

Az engedélyezésre jogosult tisztviselő szerepe ügynökségenként és intézményenként 
eltérő. Maguk az intézmények is engedélyezésre jogosult tisztviselőként járnak el, 
amennyiben alkalmazottaikat különféle feladatokkal bízzák meg. Az intézmények 
főigazgatói és főtitkárai csak megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselők. Az 
ügynökségeknél azonban az engedélyezésre jogosult tisztviselő szerepkörét az ügyvezető 
igazgató látja el, aki személyes felelősséget visel a költségvetés végrehajtásáért.  

Az új ügyvezető igazgató 2019. október 16-án lépett hivatalba. 2020. február 12-én új 
megbízást adott hét alkalmazottnak. A köztes időben a szóban forgó alkalmazottak még az 
előző ügyvezető igazgató által kiadott megbízások alapján engedélyezték a műveleteket. 
Ez komoly belsőkontroll-hiányosságot jelent. 

Ellenőrzésünket követően az Ügynökség a Számvevőszék által feltárt problémák kezelése 
céljából új belső határozatot fogadott el. 

3.11.10. Emellett a következő komoly rendszerhiányosságokat állapítottuk meg. 

Egy esetben egy megbízott alkalmazott megbízásának érvényességi ideje az illető 
munkaszerződésétől függött, amely eredetileg 2019. augusztus 31-én járt le. Noha az 
alkalmazott szerződését 2019 februárjában a korábbi ügyvezető igazgató 
meghosszabbította, ez nem terjedt ki a megbízás meghosszabbítására. Az alkalmazott 
végül 2020. február 12-én kapott új megbízást. A közbeeső időben az alkalmazott 
1 197 960 euró összegű költségvetési kötelezettségvállalást és 718 650 euró összegű 
kifizetést engedélyezett.  

Az ENISA új ügyvezető igazgatója által 2020 februárjában adott megbízás felső értéket 
határozott meg az egyes költségvetési címek tekintetében, az egyes költségvetési sorok 
tekintetében azonban nem. Az engedélyezésre jogosult tisztviselőknek aláírásukkal kellett 
igazolniuk, hogy tudomásul vették a nekik adott megbízást. Erre a lépésre azonban csak 
jóval – a legtöbb esetben több mint tíz hónappal – később kerítettek sort a kelleténél. Egy 
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esetben egy engedélyezésre jogosult tisztviselő csak három héttel meghatalmazásának 
lejárta után írta alá a saját megbízásának elfogadását. 

Végezetül ellentmondást tártunk fel az ENISA ügyvezető igazgatója által egy 
engedélyezésre jogosult tisztviselőnek adott megbízás kapcsán jóváhagyott hatáskör 
szintjét illetően. A megbízásban rögzített engedélyezési felső értékhatár a 
pénzgazdálkodási rendszer szerint 500 000 euró, az engedélyezésre jogosult tisztviselő 
által aláírt tudomásulvételi nyilatkozat szerint azonban 100 000 euró volt. Az ENISA 2021. 
február 11-én, visszamenőleges hatállyal korrigálta ezt az ellentmondást. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.11.11. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2018 

Az Ügynökség nem rendelkezett a bizalmi tisztségekre vonatkozó politikával, amely 
meghatározná és naprakészen tartaná a bizalmas információkkal dolgozó álláshelyek 
jegyzékét, és megfelelő intézkedéseket írna elő az egyéni érdekérvényesítés kockázatának 
enyhítésére. Ez nem volt összhangban az Ügynökség belsőkontroll-standardjaival. Az 
Ügynökségnek el kellene fogadnia és végre kellene hajtania a bizalmi tisztségekre 
vonatkozó politikát. 

Végrehajtandó 

2019 

Találtunk egy sor olyan hiányosságot, amelyek gyengítik az Ügynökség általunk ellenőrzött 
közbeszerzési eljárásainak átláthatóságát. Ezek között volt például a kiválasztási és az 
odaítélési kritériumok közötti átfedés, valamint az odaítélésről szóló tájékoztató 
közzétételi határidejének szabálytalansága. 

Végrehajtva 

2019 

Két szolgáltatási keretszerződés esetében az árkritériumot kizárólag a napidíjra alapozták, 
és a pályázati dokumentációba nem foglaltak bele más forgatókönyveken alapuló egyéb 
kritériumokat. Ez felveti annak kockázatát, hogy a szerződés(ek) alapján az érintett 
projektek nem a lehető leggazdaságosabb módon valósulnak meg. 

Végrehajtva 
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Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2019 

Három ellenőrzött közbeszerzés esetében az Ügynökség a szerződés értékének és 
hatókörének figyelembevétele nélkül határozta meg az éves forgalomra vonatkozó 
kiválasztási kritérium minimumértékét, anélkül, hogy felmérte volna a kapcsolódó 
kockázatot. 

Végrehajtva 

2019 

2019-ben az ENISA az előző évhez képest jelentősen megnövelte kölcsönzött 
munkavállalóinak létszámát, akik aránya így elérte a teljes tényleges munkavállalói 
állomány 29%-át. Ez arra mutat, hogy az Ügynökség számos műveleti területen egyre 
inkább függővé válik a kölcsönzött munkavállalóktól. 

Folyamatban 

2019 

Az ENISA és a munkaerő-közvetítő ügynökség közötti szerződés nem határozza meg az 
alapvető foglalkoztatási feltételeket annak indokolására, hogy a kölcsönzött 
munkavállalót milyen kategóriába veszik fel. A kölcsönzött munkavállalók továbbá nem 
részesülnek ugyanazokban a szociális juttatásokban sem, mint az ENISA alkalmazottai.  

Megjegyezzük, hogy az Európai Unió Bírósága előtt 
folyamatban lévő C-948/19. sz., Manpower Lit ügy több, a 
Litván Legfelsőbb Bíróság által az uniós ügynökségeknél 
munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló 
2008/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
alkalmazásával kapcsolatban feltett kérdést vizsgál. Mivel az 
Európai Bíróság leendő ítélete befolyásolhatja a 
Számvevőszéknek a kölcsönzött munkaerő ENISA általi 
igénybevételével kapcsolatos álláspontját, a Számvevőszék az 
Európai Bíróság jogerős ítéletének kihirdetéséig tartózkodik az 
Ügynökség megközelítésének szabályszerűségére vonatkozó 
észrevételek tételétől, így a korábbi években ezzel 
kapcsolatban tett észrevételei hasznosulásának értékelésétől 
is. 
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Az Ügynökség válasza 
3.11.7. 

Az Ügynökség üdvözli ezt az ellenőrzési megállapítást, és elismeri az azonosított hiányosságot. 
Az Ügynökség hangsúlyozni kívánja, hogy a tranzakciók összeférhetetlenségtől mentesek 
voltak, és nem veszélyeztették az Ügynökség pénzügyi érdekeit. A belső elemzés szerint, 
melyet az Ügynökség egy külső könyvvizsgálóval ellenőriztet, ezek a tranzakciók az Ügynökség 
céljainak elérésére és hivatalos használatára történtek. 

E megállapításra válaszul az Ügynökség egy külön független felügyeleti szervet hozott létre a 
pénzügyi megbízás nyomon követésére, valamint a költségvetés végrehajtásával és a belső 
kontrollokkal kapcsolatos feladatokat strukturális és funkcionális módon szigorúan és 
határozottan elkülönítette. Az ENISA bízik abban, hogy ezekkel az intézkedésekkel a jövőbeni 
kockázatokat hatékonyan lehet majd kezelni. 

3.11.8. 

Az ENISA hangsúlyozni szeretné, hogy a jogszerűségre és szabályszerűségre vonatkozó 
korlátozott véleményt egyetlen elszigetelt és nem szisztematikus esemény váltotta ki. Az 
Ügynökség megtette az ügy kezeléséhez szükséges lépéseket azáltal, hogy egy hatékony 
korrekciós tervet hajtott végre (amint azt a 3.11.7. bekezdésre adott válaszunkban leírtuk), 
csökkentve a pénzügyi megbízás kezeléséhez kapcsolódó kockázatokat. 

3.11.9. 

Az Ügynökség jóhiszeműen járt el, és korrekciós tervet fogadott el a jogbizonytalanságok és a 
Számvevőszék által a megbízás kezelésével kapcsolatban megfogalmazott megállapítások 
enyhítése érdekében. 

2021-ben az ENISA olyan belső szabályokat vezetett be, amelyek előírják, hogy az újonnan 
kinevezett ügyvezető igazgató hagyja jóvá a pénzügyi megbízási jogokat, mivel a korábbi 
igazgató által biztosított korábbi megbízási jogok az újonnan kinevezett ügyvezető igazgató 
hivatalba lépését követő 90 nap elteltével automatikusan érvénytelenné válnak. 

Következésképpen a megbízás megszüntetését vagy előre meghatározza az ügyvezető igazgató 
által adott eredeti megbízás (azaz egy hatályvesztésre vonatkozó rendelkezés által 
meghatározott határidő), vagy egy konkrét visszavonás lép hatályba, amelynek értelmében a 
megbízó hatóság az érintett személytől kifejezetten visszavonja a megbízást. 

3.11.10. 

Az első ponttal kapcsolatban az Ügynökség elismeri, hogy a pénzügyi jogokra vonatkozó 
megbízását az előző ügyvezető igazgatónak kellett volna meghosszabbítania az alkalmazottak 
szerződéseinek meghosszabbítását követően. 2020 novembere óta a kapcsolódó belső 
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folyamatokat ennek megfelelően felülvizsgálták, hogy el lehessen kerülni az ilyen helyzeteket, 
és a pénzügyi megbízások immár átfogó elveket követnek, és már nem egyedi alapon 
biztosítják azokat. 

A második ponttal kapcsolatban az Ügynökség elismeri, hogy az alkalmazottnak megfelelő 
időkereten belül, hivatalosan el kell fogadnia a pénzügyi jogok új megbízását. 

2020 novembere óta a kapcsolódó belső folyamatokat ennek megfelelően felülvizsgálták az 
ilyen helyzetek megelőzése érdekében, azáltal, hogy elengedhetetlen feltételként bevezették a 
pénzügyi megbízás elfogadását, mielőtt a pénzügyi jogokat az eredményszemléletű számviteli 
rendszerben (ABAC) biztosítanák. 

Az utolsó pontra vonatkozóan az ENISA elismeri ezt az elírásból eredő hibát. 

A belső folyamatokat ennek megfelelően felülvizsgálták, hogy a jövőben ne forduljanak elő 
ilyen hibák, így a pénzügyi jogosultságoknak a számviteli rendszerben, az ABAC-ban történő 
engedélyezése előtt a pénzügyi megbízásokat összevetik és ellenőrzik. 

Az ügyvezető igazgató továbbá létrehozta a Költségvetési Irányítóbizottságot, amely egyéb 
feladatok mellett az ügyvezető igazgató által bevezetett szabályok, szakpolitikák és 
iránymutatások tekintetében és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveivel 
összhangban felülvizsgálja a megbízási hatáskörök Ügynökségen belüli végrehajtását. 
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3.12. Az Európai Unió Vasúti 
Ügynöksége (ERA) 

Bevezetés 

3.12.1. Az Európai Unió Vasúti Ügynökségét (a továbbiakban: az Ügynökség, más néven 
ERA), amelynek székhelye Lille-ben és Valenciennes-ben van, a 881/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet hozta létre. E rendelet helyébe 2016-ban az (EU) 2016/796 
európai parlamenti és tanácsi rendelet94 lépett. Az Ügynökség feladata a vasúti rendszerek 
kölcsönös átjárhatósági szintjének növelése és közös biztonsági koncepció kialakítása egy 
versenyképesebb és magas biztonsági szintű európai vasúti ágazat kialakítása érdekében, 
emellett a vasúti járművek forgalombahozatali engedélyeinek, valamint a vasúti társaságok 
egységes biztonsági tanúsítványainak kiállításáért és a pálya menti ERTMS-berendezések 
jóváhagyásáért felelős uniós hatóság szerepét is betölti. Az Ügynökségre vonatkozó főbb 
adatokat a 3.12.1. ábra tartalmazza95. 

3.12.1. ábra. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és az Ügynökség 
2020. évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; az Ügynökségtől származó személyzeti 
adatok. 

                                                             
94 HL L 220., 2004.6.21., 3. o. és HL L 138., 2016.5.26., 1. o. Az utóbbi rendelet értelmében az 

Ügynökség neve Európai Vasúti Ügynökségről Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége 
elnevezésre változott. 

95 Az Ügynökség hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: www.era.europa.eu. 

32

37

Költségvetés (millió euró)*

174

177

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://www.era.europa.eu/
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A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.12.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az Ügynökség felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 
ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint az Ügynökség vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.12.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.12.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) Az Európai Unió Vasúti Ügynökségének beszámolója, amely a 2020. december 31-
ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból96 és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentésekből97 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

                                                             
96 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

97 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.12.5. Véleményünk szerint az Ügynökség 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, 
a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 
változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.12.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.12.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.12.8. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 



 156 

Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) 

 

Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2013 
Az Ügynökség Lille-ben és Valenciennes-ben rendelkezik székhellyel. A költségek 
valószínűleg csökkenthetők lennének, ha valamennyi művelet végzésére egy közös helyen 
kerülne sor. 

Végrehajtandó 

(az Ügynökségnek nincs befolyása erre) 

2018 

2019-től kezdődően az Ügynökség díjakat szed be a tanúsítási feladatok elvégzéséért. Az 
új rendelet előírja, hogy figyelembe kell venni a kis- és középvállalkozások (kkv) sajátos 
szükségleteit. Az Ügynökségnek eredményes kontrollokat kellene bevezetnie a 
jelentkezők kkv-jogállásának ellenőrzéséhez. 

Végrehajtandó 

2018 

Az (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a díjak az Ügynökség 
célhoz kötött bevételét képezik. Hogy megfelelően meg lehessen tervezni a díjak 
mértékét, illetve a kapcsolódó költségvetési kötelezettségvállalásokat és kifizetéseket, 
módosítani kell az Ügynökség pénzügyi szabályzatának végrehajtási szabályait. A díjak 
kiszámlázására csak a szolgáltatás nyújtását követően kerülhet sor, időközi számlát pedig 
csak hathavonta lehet kiállítani. Az Ügynökségnek szorosan nyomon kell követnie a 
költségeket, és amint lehetséges, időközi számlákat kell kiállítania. 

Végrehajtva 
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Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2019 

2019-ben az ERA többlépcsős keretszerződést írt alá három vállalattal az Európai Vasúti 
Forgalomirányítási Rendszer jóváhagyási folyamatában való segítségnyújtás céljából. A 
költségvetési rendelet értelmében erre akkor van lehetőség, ha a keretszerződés 
pontosan rögzíti a munkák elvégzésének, az áruk leszállításának vagy a szolgáltatások 
nyújtásának valamennyi feltételét. Ebben az esetben a keretszerződés nem kellőképpen 
konkrét. Emellett az ajánlattevők pénzügyi ajánlatai kizárólag a napi munkadíjon 
alapultak, figyelmen kívül hagyva más olyan fontos szempontokat, mint a munkavállalók 
profilja vagy a munka összetettsége. 

Végrehajtva  

2019 

Egy vendéglátó-ipari szolgáltatásokkal kapcsolatos közbeszerzési eljárás esetében az 
értékelő bizottság egyik tagját soha nem nevezték ki hivatalosan. Egy hivatalosan ki nem 
nevezett tagnak az értékelő bizottságban való részvétele belső hiányosság, amely rontja a 
közbeszerzési eljárás átláthatóságát. 

Végrehajtva  

2019 

Az Európai Bizottság egy szolgáltatásiszint-megállapodás keretében számlát állított ki az 
ERA-nak különböző informatikai szolgáltatások nyújtása fejében. E szolgáltatások között 
volt egy informatikai rendszer gondozása, amelynek díját a felhasználók száma alapján 
állapították meg. Az Európai Bizottság túl nagy összeget számlázott ki az Ügynökségnek, 
mert helytelen volt a számla alapjául szolgáló felhasználói létszám. Ez az Ügynökség belső 
kontrollrendszerét jellemző hiányosságokra utal, mivel bizonyos, hogy nem ellenőrizték, 
hogy a kiszámlázott összeg megfelel-e a szolgáltatásiszint-megállapodás tényleges 
feltételeinek. 

Végrehajtandó 
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Az Ügynökség válasza 
Az Ügynökség a Számvevőszék jelentését tudomásul veszi. 
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3.13. Európai Értékpapírpiaci Hatóság 
(ESMA) 

Bevezetés  

3.13.1. A párizsi székhelyű Európai Értékpapírpiaci Hatóságot (a továbbiakban: a Hatóság 
vagy ESMA) az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet98 hozta létre. A Hatóság 
feladata a befektetővédelem erősítése, valamint a pénzügyi piacok stabilitásának és rendezett 
működésének előmozdítása. Az ESMA négy tevékenység, nevezetesen a befektetőket, a 
piacokat és a pénzügyi stabilitást veszélyeztető kockázatok értékelése, az uniós pénzpiacokra 
irányuló egységes szabálykönyv kidolgozása, a felügyeleti konvergencia előmozdítása, valamint 
bizonyos pénzügyi szervezetek közvetlen felügyelete révén törekszik küldetésének és 
célkitűzéseinek teljesítésére. A Hatóságra vonatkozó főbb adatokat a 3.13.1. ábra 
tartalmazza99. 

3.13.1. ábra. A Hatóságra vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és a Hatóság 2020. 
évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; a Hatóságtól származó személyzeti adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.13.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint a Hatóság felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 

                                                             
98 HL L 331., 2010.12.15., 84. o. Az ESMA alapító rendeletét 2019. december 27-én az 

(EU) 2019/2175 rendelet (HL L 334., 2019.12.27., 80. o.) módosította. 

99 A Hatóság hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: 
www.esma.europa.eu. 

53

60

Költségvetés (millió euró)*

237

250

Létszám (december 31-én)**

http://www.esma.europa.eu/
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ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a Hatóság vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.13.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.13.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) az Európai Értékpapírpiaci Hatóság beszámolója, amely a 2020. december 31-ével 
záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból100 és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentésekből101 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.13.5. Véleményünk szerint a Hatóság 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi a Hatóság 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, a 
tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 

                                                             
100 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

101 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.13.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Egyéb  

3.13.7. A hitelminősítő intézetektől beszedett díjak azok jogi személyként termelt 
bevételén alapul. Ez kvázi legitim lehetőséget teremt a díjak összegének csökkentésére 
vagy a díjfizetés elkerülésére úgy, hogy a jövedelmet az uniós jogszabályok hatálya alá 
tartozó hitelminősítő intézetektől azok Unión kívüli kapcsolódó szervezeteire ruházzák át. 
Az ESMA értékelte ennek előfordulásának kockázatát és alacsonynak ítélte azt, de 
továbbra is figyelemmel kíséri ezt a témát. A hitelminősítő intézetekről szóló rendelet102 
arra is lehetőséget biztosít a hitelminősítő intézeteknek, hogy azáltal kerüljék meg a 
bevett díjszabási mechanizmust, hogy hitelminősítő intézetként be nem jegyzett 
csoportvállalkozásokon keresztül hajtják végre a hitelminősítéssel és kiegészítő 
szolgáltatásokkal (pl. hitelminősítési adatfolyamok engedélyezése, valamint kutatás és 
kapcsolódó termékek és szolgáltatások biztosítása a hitelminősítések felhasználóinak) 
kapcsolatos tevékenységeiket. A rendelet esetében az Európai Bizottság jogosult 
kezdeményezni a vonatkozó jogalkotási módosításokat. Az ESMA tudatában van e 
kockázatnak, és 2021. január 29-én konzultációs dokumentumot103 tett közzé azzal 
kapcsolatban. E dokumentumot követően az ESMA a kockázat csökkentése érdekében 

                                                             
102 Az Európai Parlament és a Tanács 1060/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a 

hitelminősítő intézetekről; ezt a rendeletet később a 2011. május 11-i 513/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2013. május 21-i 462/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet módosította. A hitelminősítő intézetek díjai az 1060/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által a 
hitelminősítő intézeteknek felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-
vonatkozású szöveg) szóló, 2012. február 7-i 272/2012/EU felhatalmazáson alapuló európai 
bizottsági rendeletben szerepelnek. 

103 ESMA 80-196-5019 konzultációs dokumentum. Lásd: https://www.esma.europa.eu/press-
news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma 

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
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2021. június 21-én technikai tanácsadó dokumentumot nyújtott be az Európai 
Bizottságnak a rendelet módosítása kapcsán. 

3.13.8. A kereskedési adattáraknak fizetendő díjakat az egyes adattárak figyelembe 
veendő forgalma alapján számítják ki. Az összeg a következők egyharmadának összege: a 
kereskedési adattár alapvető funkcióiból származó bevétel, a kereskedési adattárnak az 
előző évben bejelentett kereskedési ügyletek száma, valamint az előző év december 31-
én nyilvántartott lezáratlan ügyletek száma. Bár a kereskedési adattáraknak fizetendő 
díjakról szóló felhatalmazáson alapuló rendeletek104 nem rendelkeznek az információk 
megbízhatóságának biztosítását célzó, átfogó és konzisztens kontrollkeretről, valamennyi 
kereskedési adattár rendelkezett független ellenőri véleménnyel arra nézve, hogy (a díjak 
kiszámításának alapjául szolgáló) 2019. évi pénzügyi kimutatásaik megbízható és valós 
képet nyújtanak. A 2019 során a kereskedési adattárnak bejelentett kereskedési ügyletek 
száma és a 2019. december 31-én nyilvántartott lezáratlan kereskedési ügyletek száma 
kapcsán benyújtott információikat azonban csak igen kis mértékben vizsgálta meg 
független ellenőr. 2021. március 24-én az ESMA konzultációs dokumentumot105 tett 
közzé, amelyben javasolta a kereskedési adattárak forgalmának – az éves felügyeleti díj 
kiszámításának céljára történő – megállapítására használt módszer egyszerűsítését oly 
módon, hogy annak során csak a bevételeket veszik figyelembe, a tevékenységi adatokat 
nem. A konzultációs dokumentum szerint az ESMA azt tervezi, hogy 2021 közepén fogja 
benyújtani az Európai Bizottságnak a kereskedési adattárakra vonatkozó 
rendeletmódosításra irányuló technikai tanácsadó dokumentumot. 

                                                             
104 A 648/2012/EU rendelet a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő 

felekről és a kereskedési adattárakról (EMIR). Az EMIR keretében a kereskedési adattárakra 
alkalmazandó díjakat a 648/2012/EU rendeletet kiegészítő 1003/2013/EU felhatalmazáson 
alapuló európai bizottsági rendelet (CDR 1003/2013) tartalmazza. Az értékpapír-
finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról szóló (EU) 2015/2364 
rendelet (SFTR) hatálybalépése óta az ESMA felelős a kereskedési adattárak SFTR szerinti 
nyilvántartásba vételéért, felügyeletéért és elismeréséért is. Az SFTR értelmében a 
kereskedési adattárakra alkalmazandó díjakat az (EU) 2019/360 felhatalmazáson alapuló 
európai bizottsági rendelet (CDR 2019/360) tartalmazza. 

105 ESMA74-362-1864 konzultációs dokumentum. Lásd: 
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-
sftr-and-emir. 

https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
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Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.13.9. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

3.13.10. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 

Észrevételek a tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.13.11. 2020 márciusában az ESMA egy (keretszerződéssel egyenértékű) 
„adatszolgáltatási keretmegállapodást” írt alá egy kanadai vállalattal, legfeljebb hétéves 
időtartamra. A szerződés maximális összegét nem határozták meg egyértelműen, ami 
csökkenti a számítások átláthatóságát. Az ESMA azonban a szerződésben megállapított 35 000 
USA-dollár összegű éves díj alapján 270 000 eurót különített el a szerződés maximális 
időtartamára.  

Ezenkívül a szerződést aláíró engedélyezésre jogosult tisztviselő csak 135 000 euró értékig volt 
jogosult jogi kötelezettségvállalásokat aláírni az érintett költségvetési sorra, ami alacsonyabb a 
szerződés maximális értékénél. Ez komoly hiányosság a belső kontroll terén. Ellenőrzésünket 
követően az ESMA korrekciós intézkedéseket hozott a probléma megoldására (az ügyvezető 
igazgató ellenjegyezte a keretszerződést). 

3.13.12. Az ESMA nem alkalmazta az Európai Bizottság felhatalmazáson alapuló 
rendeleteiben106 meghatározott kamatlábat a hitelminősítő intézetek és kereskedési adattárak 
2020. évi hozzájárulásaihoz kapcsolódó késedelmes fizetésekre. Az engedélyezésre jogosult 
tisztviselő továbbá nem állapította meg a követelések összegét, és nem hozott hivatalos 
határozatot a késedelmi kamat (büntetés) beszedéséről való lemondásról, amint azt az uniós 
költségvetési rendelet 101. cikke előírja. A 2020. évi felhalmozott kamat összege 13 601 euró. 

                                                             
106 A Bizottság 2012. február 7-i 272/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 

hitelminősítő intézetekről (HL L 90., 2012.3.28., 6. o.), a Bizottság 2013. július 12-i 
1003/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a kereskedési adattárakról (HL L 279., 
2013.10.19., 4. o.) és a Bizottság 2018. december 13-i (EU) 2019/360 felhatalmazáson 
alapuló rendelete a kereskedési adattárakról (HL L 81., 2019.3.22., 58. o.). 
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Észrevételek a belső kontrollmechanizmusokról 

3.13.13. Gyenge belső kontrollmechanizmusokat találtunk az egy informatikai 
tanácsadási szolgáltatásokra vonatkozó keretszerződés alapján „Time and Means” szerződés 
keretében az ESMA-ra terhelt idő nyomon követése terén.  

2019 júniusában az ESMA 106 munkanapra szóló megrendelőlapot adott ki egy vállalkozónak, 
összesen 61 086 euró költséggel. A megrendelés tárgya a (főként a telephelyen kívül eső) 
munkanapok száma volt, amelyeket feladatokra (munkacsomagokra) osztottak fel. 
Megállapítottuk, hogy az ESMA nem ellenőrizte megfelelően a telephelyen kívül ledolgozott 
napok tényleges számát. Emellett a „Time and Means” szerződéstípus nem ideális választás 
azokban az esetekben, amikor a munkavégzés a telephelyen kívül történik, kivéve ha megfelelő 
eszközök állnak rendelkezésre a felszámított idő nyomon követésére. 

Ebben az esetben a vállalkozó számláinak jóváhagyása érdekében az ESMA elsősorban a várt 
outputokra összpontosított, és azt figyelte, hogy az elszámolt teljes idő megfelel-e a maximális 
költségvetésnek. Nem követte azonban rendszeresen (azaz havonta) nyomon a vállalkozó által 
kiszámlázott időt, bár a keretszerződés ezt előírta.  

Az ESMA ezért nem rendelkezett megfelelő kontrollokkal annak megerősítésére, hogy a 
vállalkozó részére teljesített kifizetések kellő időben benyújtott, a valóságnak megfelelő 
munkaidő-kimutatásokon alapultak. Ez komoly hiányosság a belső kontroll terén. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.13.14. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2018 

Az informatikai szolgáltatási szerződések munkaügyi célú felhasználása az uniós szociális 
és foglalkoztatási szabályok megkerülésének minősül, ezáltal jogi és hírnévkockázatoknak 
teszi ki a Hatóságot. A Hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy a szerződések kapcsán 
megkülönböztethető legyen az informatikai szolgáltatások beszerzése, illetve a 
kölcsönmunkaerő alkalmazása. 

Végrehajtva 

2018 
A hitelminősítő intézeteknek és a kereskedési adattáraknak felszámított díjakból származó 
többletek és hiányok a tevékenységek éves keresztfinanszírozását eredményezhetik. A 
Hatóságnak megoldást kellene találnia az ilyen keresztfinanszírozások elkerülésére. 

Folyamatban 

2019 
A Hatóság soha nem igazította ki a tényleges számadatok alapján az illetékes nemzeti 
hatóságok n. évi nyugdíj-hozzájárulásainak becsléseken alapuló összegét, és nem is tervez 
ilyesmit. 

Folyamatban 
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A Hatóság válasza 
3.13.7. Az ESMA üdvözli, hogy a Számvevőszék elismerte az ESMA arra irányuló erőfeszítéseit, 
hogy csökkentse annak kockázatát, hogy a hitelminősítő intézetek a díjak tekintetében 
megkerüljék a hitelminősítő intézetekről szóló rendeletet. Az ESMA megerősíti, hogy az általa a 
hitelminősítő intézeteknek felszámított díjak tekintetében a rendelet felülvizsgálatára 
vonatkozó technikai tanácsadó dokumentumot (hiv. ESMA80-196-5324) 2021. június 21-én 
benyújtották az Európai Bizottsághoz. A Bizottság feladata annak eldöntése, hogy javasolni 
fogja-e a jogszabályi keret felülvizsgálatát, és ha igen, milyen módon. 

3.13.8. Az ESMA 2021 második felében nyújtja be az Európai Bizottságnak a kereskedési 
adattáraknak fizetendő díjakról szóló felhatalmazáson alapuló rendeletek módosítására 
vonatkozó technikai tanácsadó dokumentumot. Ezt követően a Bizottságnak kell elfogadnia a 
jogszabályi keret felülvizsgálatára irányuló javaslatot. 

3.13.11. E szerződés esetében az ESMA-nak kivételesen a szolgáltató mintáját kellett 
használnia az ESMA keretszerződés-mintája helyett. Az alkalmazott minta félrevezetően csak 
az első évben teljesített szolgáltatásra vonatkozó összeget (35 000 USD) tartalmazta, nem 
pedig a szerződés teljes időtartamára vonatkozó maximális összeget, így a közvetve megbízott, 
engedélyezésre jogosult tisztviselő aláírása 135 000 EUR-ig terjedt. Az ESMA 
munkautasításokat dolgoz ki annak érdekében, hogy biztosítsa a belső kontroll megfelelő 
szintjét abban az esetben, ha a jövőben az ESMA-nak az ESMA szokásos mintája helyett ismét a 
szolgáltató keretszerződés-mintáját kell használnia. 

3.13.12. Az ESMA úgy véli, hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselő e-mailben történő 
lemondása eredményes volt, tekintettel az összeg jelentéktelenségére (a hitelminősítő 
intézetek és a kereskedési adattárak 2020. évi díjai összegének 0,1%-a). A Számvevőszék 
észrevételei nyomán az ESMA még jobban megszilárdította a késedelmes kifizetések kezelését. 
Az ESMA a következő intézkedéseket vezette be: a) rendszeres belső automatikus jelentéstétel 
a felhalmozódott késedelmes kifizetésekről; b) belső munkautasítások az esedékes összegek 
meghatározásáról és az összes bevételi forrásra vonatkozó esetleges lemondások értékelési 
kritériumairól; c) a felhalmozódott kamatokra vonatkozó időszerű, megalapozott és hivatalos 
döntéshozatalt megkönnyítő specifikus elektronikus munkafolyamat. 

3.13.13. Az ESMA a közelmúltban számos megelőző intézkedést fogadott el a tanácsadási 
szolgáltatásokra vonatkozó keretszerződések szerinti belső kontroll megerősítése érdekében. 
Az ESMA belső iránymutatást dolgozott ki az IKT-szerződések kezelésére vonatkozóan, amely 
egyértelmű leírást tartalmaz a különböző szerződéstípusokról és a releváns nyomonkövetési 
követelményekről. Emellett az ESMA jelenleg szerződéskezelési képzést készít elő a 
projektmenedzserek és más érintett munkatársak számára. A képzésre 2021 folyamán kerül 
sor. 
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3.14. Európai Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökség (EU-
OSHA) 

Bevezetés 

3.14.1. A bilbaói székhelyű Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi 
Ügynökséget (a továbbiakban: az Ügynökség, más néven EU-OSHA) a 2019. január 16-i (EU) 
2019/126 európai parlamenti és tanácsi rendelet107 által hatályon kívül helyezett 2062/94/EK 
tanácsi rendelet108 hozta létre. Az Ügynökség feladata, hogy a munkahelyi biztonság és 
egészségvédelem terén információkat gyűjtsön és terjesszen a tagállami és uniós 
prioritásokról, támogassa a szakpolitikák kialakításában és végrehajtásában részt vevő 
tagállami és uniós szervezeteket, és tájékoztatást nyújtson a megelőző intézkedésekről. Az 
Ügynökségre vonatkozó főbb adatokat a 3.14.1. ábra tartalmazza109. 

3.14.1. ábra. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és az Ügynökség 
2020. évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; az Ügynökségtől származó személyzeti 
adatok. 

                                                             
107 HL L 30., 2019.1.31., 58. o. 

108 HL L 216., 1994.8.20., 1. o. A rendeletet legutóbb az 1112/2005/EK tanácsi rendelet 
(HL L 184., 2005.7.15, 5. o.) módosította. 

109 Az Ügynökség hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: www.osha.europa.eu. 

21

20

Költségvetés (millió euró)*

63

63

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://www.osha.europa.eu/
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A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.14.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az Ügynökség felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 
ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint az Ügynökség vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.14.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.14.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség beszámolója, 
amely a 2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi 
kimutatásokból110 és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből111 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

                                                             
110 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

111 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.14.5. Véleményünk szerint az Ügynökség 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, 
a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 
változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.14.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.14.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.14.8. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2018 
A II. és III. cím esetében nagyarányú volt a lekötött előirányzatok átvitele 2019-re. Az 
Ügynökségnek elemeznie kellene a túlzott mértékű átvitel okait, és ennek megfelelően 
javítania kellene a költségvetés-tervezést. 

Folyamatban  

2019 Egy esetben az Ügynökség a szolgáltatások vásárlásakor, anélkül, hogy módosította volna 
a szerződést, túllépte a szerződés értékhatárát. n.a. 

2019 
Egy esetben az Ügynökség átalányalapon térített meg szállásköltségeket, holott a 
szerződés értelmében az ilyen típusú költségeket a ténylegesen felmerült összegeket 
igazoló bizonylatok alapján kell megtéríteni.  

n.a. 

2019 Az átvitelek összege a költségvetési igények túlbecslését jelzi, és ellentétben áll az 
évenkéntiség költségvetési alapelvével.  Folyamatban 
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Az Ügynökség válasza 
Az Ügynökség a Számvevőszék jelentését tudomásul veszi. 
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3.15. Európai Alapítvány az Élet- és 
Munkakörülmények Javításáért 
(Eurofound) 

Bevezetés 

3.15.1. Az „Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért” nevű 
alapítványt (a továbbiakban: az Alapítvány, más néven Eurofound), amelynek székhelye 
Dublinban van, az (EU) 2019/127 európai parlamenti és tanácsi rendelet112 által hatályon kívül 
helyezett 1364/75/EGK tanácsi rendelet113 hozta létre. Az Alapítvány feladata, hogy a témába 
vágó ismeretek gyarapítása és terjesztése révén hozzájáruljon a jobb élet- és 
munkakörülmények megtervezéséhez és megteremtéséhez az Unióban. Az Alapítványra 
vonatkozó főbb adatokat a 3.15.1. ábra tartalmazza114. 

3.15.1. ábra. Az Alapítványra vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és az Alapítvány 
2020. évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; az Alapítványtól származó személyzeti adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.15.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az Alapítvány felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 

                                                             
112 HL L 30., 2019.1.31, 74. o. 

113 HL L 139., 1975.5.30., 1. o. 

114 Az Alapítvány hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: www.eurofound.europa.eu. 

26

27

Költségvetés (millió euró)*

100

95

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://www.eurofound.europa.eu/
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ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint az Alapítvány vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.15.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.15.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért beszámolója, amely 
a 2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi 
kimutatásokból115 és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből116 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.15.5. Véleményünk szerint az Alapítvány 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi az Alapítvány 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, 
a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 

                                                             
115 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

116 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.15.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.15.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

3.15.8. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 

Észrevételek a tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.15.9. A 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó ellenőrzési jelentésünkben megállapítottuk, 
hogy néhány, villamosenergia-ellátásra és a mosdóhelyiségek felújítására irányuló 
közbeszerzési eljárás szabálytalan volt. Ezért valamennyi, e szerződések alapján folyósított 
későbbi kifizetés szabálytalannak minősül. 2020-ban a kapcsolódó kifizetések a 
villamosenergia-szerződés esetében 62 470 eurót, a felújítási szerződés esetében pedig 
174 730 eurót tettek ki. 
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Észrevételek a belső kontrollmechanizmusokról 

3.15.10. Az érzékeny funkciók olyan szerepkörök, amelyek esetében a személyzet 
valamely tagja olyan döntéshozatali hatáskörrel rendelkezik, amellyel adott esetben személyes 
haszonszerzés céljából visszaélhet. Az érzékeny funkciók irányítása a belső kontroll alapvető 
eleme, amelynek célja, hogy elfogadható szintre csökkentse a kockázatot. Az eredményes 
belsőkontrollkeretben az érzékeny funkciókkal kapcsolatos kockázatokat kockázatcsökkentő 
intézkedések, illetve a személyzet mobilitása révén kezelik. Az Eurofound rendelkezik olyan 
szabályokkal, amely meghatározzák az érzékeny funkciókat és a kapcsolódó kockázatcsökkentő 
kontrollmechanizmusokat, de az érzékeny álláshelyek jegyzékét 2012 óta nem frissítették, és 
az már nem felel meg az Eurofound jelenlegi belső szervezeti felépítésének. Ellenőrzésünk 
nyomán az Eurofound 2021. június 23-án új szabályokat vezetett be az érzékeny álláshelyekre 
vonatkozóan. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.15.11. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2019 

A 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó ellenőrzési jelentésében a Számvevőszék a 
villamosenergia-szolgáltatásra irányuló közbeszerzési eljárások szabálytalanságát 
állapította meg. Ezért valamennyi, e szerződés alapján folyósított későbbi kifizetés 
szabálytalannak minősül.  

Folyamatban 

2019 

A 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó ellenőrzési jelentésében a Számvevőszék az 
Eurofound mosdóhelyiségeinek felújítására irányuló közbeszerzési eljárások 
szabálytalanságát állapította meg. Ezért valamennyi, e szerződés alapján folyósított 
későbbi kifizetés szabálytalannak minősül.  

Folyamatban 
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Az Alapítvány válasza 
3.15.9. Az Eurofound már elfogadta a Számvevőszék előző évi megállapításait és végrehajtotta 
az intézkedést azáltal, hogy 2021 elején új pályázatot írt ki a villamosenergia-szerződésre 
vonatkozóan. A kapcsolódó kifizetések az eredeti pályázati eljárások közvetlen következményei 
voltak.  

A mosdóhelyiségek felújítására vonatkozó végső kifizetés végrehajtására 2020-ban sor került.  
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3.16. Európai GNSS (Globális 
Navigációs Műholdrendszer) 
Ügynökség (GSA) 

Bevezetés 

3.16.1. A prágai székhelyű Európai GNSS (Globális Navigációs Műholdrendszer) 
Ügynökség (a továbbiakban: az Ügynökség, más néven GSA) 2007. január 1-jén vette át a 
korábban a GALILEO Közös Vállalkozásra ruházott feladatokat, amelyeket a 2014. április 6-i 
512/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított 912/2010/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet117 alkalmazási körében jelenleg a GSA lát el. Az Európai 
Bizottság emellett egy hatáskör-átruházási megállapodás révén az európai geostacionárius 
navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS) irányításával is a GSA-t bízta meg. Az Ügynökségre 
vonatkozó főbb adatokat a 3.16.1. ábra tartalmazza118. 

3.16.1. ábra. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és az Ügynökség 
2020. évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; az Ügynökségtől származó személyzeti 
adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.16.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az Ügynökség felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 
                                                             
117 HL L 276., 2010.10.20., 11. o. 

118 Az Ügynökség hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: www.gsa.europa.eu. 

1 211

1 584

Költségvetés (millió euró)*

187
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Létszám (december 31-én)**
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2019

http://www.gsa.europa.eu/
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ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint az Ügynökség vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.16.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.16.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) az Európai GNSS (Globális Navigációs Műholdrendszer) Ügynökség beszámolója, 
amely a 2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi 
kimutatásokból119 és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből120 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.16.5. Véleményünk szerint az Ügynökség 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, 
a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 

                                                             
119 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

120 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.16.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.16.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.16.8. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2014 A tárgyi eszközökre nincsen biztosítás. Végrehajtva 

2017 E-közbeszerzés: 2019 végéig az Ügynökség még az Európai Bizottság által kifejlesztett e-
közbeszerzési informatikai eszközök egyikét sem használta. Folyamatban 

2019 

Nem áll rendelkezésre olyan átfogó előzetes vagy utólagos stratégia, amely megerősítené 
az ESA által az EGNOS és a GALILEO programok végrehajtásával kapcsolatban felmerült és 
bejelentett költségek pontosságát. Ez azzal a kockázattal jár, hogy a GSA által az ESA-nak 
folyósított kifizetéseket esetleg pontatlan költségek alapján számítják ki, ami hatással 
lenne a GSA beszámolójára. 

Folyamatban 

2019 
A GSA új belsőkontrollkerete végrehajtásának és üzletmenet-folytonossági terve 
jóváhagyásának késedelmei jelentős belső hiányosságnak tekinthetők a GSA-nál. Az 
üzletmenet-folytonossági tervet formalizálni és aktualizálni kell. 

Végrehajtva 
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Az Ügynökség válasza 
Az Ügynökség a Számvevőszék jelentését tudomásul veszi. 



 

A TPK 2. fejezete (Fenntartható 
növekedés: természeti erőforrások) 

keretében finanszírozott ügynökségek 
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3.17. Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség (EEA) 

Bevezetés 

3.17.1. A koppenhágai székhelyű Európai Környezetvédelmi Ügynökséget 
(a továbbiakban: az Ügynökség, más néven EEA) az 1210/90/EGK tanácsi rendelet121 hozta 
létre. Az Ügynökség feladata olyan megfigyelési hálózat létrehozása, amely a Bizottságot, a 
Parlamentet, a tagállamokat és általában a nyilvánosságot megbízhatóan tájékoztatja a 
környezet állapotáról. E tájékoztatásnak elsősorban azt kell elősegítenie, hogy az Európai Unió 
és a tagállamok intézkedéseket hozhassanak a környezet védelmére, és fel tudják mérni azok 
eredményességét. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatokat a 3.17.1. ábra tartalmazza122. 

3.17.1. ábra. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és az Ügynökség 
2020. évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; az Ügynökségtől származó személyzeti 
adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.17.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az Ügynökség felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 
                                                             
121 Az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről és az európai környezeti információs és 

megfigyelőhálózatról szóló, 2009. április 23-i 401/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel (HL L 126., 2009.5.21., 13. o.) hatályon kívül helyezett rendelet (HL L 120., 
1990.5.11., 1. o.). 

122 Az Ügynökség hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: www.eea.europa.eu. 

92

97

Költségvetés (millió euró)*

210

213

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://www.eea.europa.eu/
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ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint az Ügynökség vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.17.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.17.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) az Európai Környezetvédelmi Ügynökség beszámolója, amely a 2020. december 31-
ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból123 és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentésekből124 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.17.5. Véleményünk szerint az Ügynökség 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, 
a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 

                                                             
123 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

124 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.17.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.17.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.17.8. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2018 

Az Ügynökség formális szerződésmódosítás nélkül emelte meg egy keretszerződés 
felső értékhatárát. Az EEA-nak jobban figyelemmel kellene kísérnie a 
keretszerződések értékhatárát és a közbeszerzési szabályoknak megfelelően 
formalizálnia kellene minden szerződésmódosítást.  

Végrehajtva 

2018 Az Ügynökségnek el kellene fogadnia és végre kellene hajtania a bizalmi 
tisztségekre vonatkozó politikát. Végrehajtva 

2019 

Az Ügynökség nem követte megfelelően nyomon és az új megrendelések előtt 
nem ellenőrizte a szerződés keretében tett korábbi megrendelések halmozott 
értékét. Emiatt az Ügynökség a szolgáltatások vásárlásakor 38 456 euróval 
(19,2%) túllépte a szerződés értékhatárát. 

Végrehajtva 
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Az Ügynökség válasza 
Az Ügynökség a Számvevőszék jelentését tudomásul veszi. 
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3.18. Európai Halászati Ellenőrző 
Hivatal (EFCA) 

Bevezetés 

3.18.1. A vigói székhelyű Európai Halászati Ellenőrző Hivatalt (a továbbiakban: a Hivatal, 
más néven EFCA) az (EU) 2019/473 európai parlamenti és tanácsi rendelettel125 módosított 
768/2005/EK tanácsi rendelet126 hozta létre. A Hivatal fő feladata, hogy megszervezze a 
tagállamok halászattal kapcsolatos ellenőrzési és felügyeleti tevékenységeinek operatív 
összehangolását annak érdekében, hogy biztosítsa a közös halászati politika szabályainak 
eredményes és egységes alkalmazását. A Hivatalra vonatkozó főbb adatokat a 3.18.1. ábra 
tartalmazza127. 

3.18.1. ábra. A Hivatalra vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és a Hivatal 2020. 
évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; a Hivataltól származó személyzeti adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.18.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint a Hivatal felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 

                                                             
125 HL L 83., 2019.3.25., 18. o. 

126 HL L 128., 2005.5.21., 1. o. 

127 A Hivatal hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: 
www.efca.europa.eu. 

17
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ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a Hivatal vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.18.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.18.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal beszámolója, amely a 2020. december 31-ével 
záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból128 és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentésekből129 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.18.5. Véleményünk szerint a Hivatal 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi a Hivatal 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, a 
tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 

                                                             
128 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

129 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.18.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.18.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 
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A Hivatal válasza 
Az Ügynökség a Számvevőszék jelentését tudomásul veszi. 

 



 

A TPK 3. fejezete (Biztonság és uniós 
polgárság) 

keretében finanszírozott ügynökségek 
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3.19. Az Európai Unió Bűnüldözési 
Képzési Ügynöksége (CEPOL) 

Bevezetés 

3.19.1. Az Európai Unió budapesti székhelyű Bűnüldözési Képzési Ügynökségét (a 
továbbiakban: az Ügynökség, más néven CEPOL) a 2005/681/IB tanácsi határozat felváltásáról 
és hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2015/2219 európai parlamenti és tanácsi és 
rendelet130 hozta létre. Az Ügynökség feladata, hogy a tagállamok rendőrképző intézményeit 
hálózatként összefogva közös normák alapján képzést nyújtson a rendőri szolgálatok vezető 
beosztású munkatársai számára. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatokat a 3.19.1. ábra 
tartalmazza131. 

3.19.1. ábra. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és az Ügynökség 
2020. évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; az Ügynökségtől származó személyzeti 
adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.19.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az Ügynökség felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 

                                                             
130 HL L 319., 2015.12.4., 1. o. 

131 Az Ügynökség hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: www.cepol.europa.eu. 

21

32

Költségvetés (millió euró)*

69

84

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://www.cepol.europa.eu/
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ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint az Ügynökség vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.19.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.19.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) A Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségének beszámolója, amely a 
2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból132 
és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből133 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.19.5. Véleményünk szerint az Ügynökség 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, 
a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 

                                                             
132 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

133 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.19.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.19.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

3.19.8. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 

Észrevételek a tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.19.9. A CEPOL lemondási díjat fizetett egy 2020. szeptember 8–11-re tervezett 
budapesti képzési rendezvényre szóló szállodafoglalásért. A képzést a magyar kormány által 
2020. szeptember 1-jén bevezetett Covid19-korlátozások miatt törölték. Ha a keretszerződés 
„vis maior” záradékára hivatkozott volna, a CEPOL költségmentesen lemondhatta volna a 
foglalást. A CEPOL-nak továbbá számítania kellett volna rá, hogy a Covid19-világjárvány miatt a 
tervezett eseményt esetleg törölni kell. A tervezett rendezvényhez kapcsolódó foglalást 2020. 
június 29-én kötötték le. Ekkor már Magyarországon és Európa többi részén is bizonytalan volt 
a helyzet, és a CEPOL operatív tevékenységeit szinte teljesen felfüggesztették. A CEPOL nem 
védte eredményesen az Unió pénzügyi érdekeit, mivel el kellett volna utasítania a szálloda 
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lemondási költségre vonatkozó, 5335 euró összegű számláját, amire a szerződés feltételei 
alapján lehetősége lett volna. Ezért a kapcsolódó kifizetés szabálytalan. 

Észrevételek a belső kontrollmechanizmusokról 

3.19.10. A költségvetési kötelezettségvállalások kezelésével kapcsolatban a következő 
hiányosságokat észleltük a CEPOL belsőkontroll-környezetében. Egy alkalommal az Ügynökség 
még a vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalások jóváhagyása előtt írt alá három jogi 
kötelezettségvállalást. Ez sérti a költségvetési keretrendeletnek a kiadási műveletekre 
alkalmazandó szabályokat megállapító 73. cikkét, ami felveti annak kockázatát, hogy a CEPOL 
úgy írhat alá szerződést, hogy nem áll rendelkezésre a szükséges költségvetés.  

Egy másik esetben két különböző egyedi szerződés (jogi kötelezettségvállalás) kapcsolódott 
ugyanahhoz az egyedi költségvetési kötelezettségvállaláshoz. Ez nem felel meg a költségvetési 
rendelet134 112. cikke (1) bekezdése a) pontjának. Az ilyen eljárás csökkenti az érintett 
szerződések pénzgazdálkodási rendszerben (ABAC) történő nyomon követésének 
átláthatóságát. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.19.11. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 

                                                             
134 Az uniós költségvetési rendelet 112. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint amennyiben a 

kedvezményezett és az összeg ismert, (minden egyes jogi kötelezettségvállalásra 
vonatkozóan) egyedi költségvetési kötelezettségvállalást kell megállapítani. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2016 
A magas munkaerő-fluktuáció hatással lehet az üzletmenet folytonosságára, és 
befolyásolhatja az Ügynökségnek a munkaprogramjában szereplő tevékenységek 
végrehajtására irányuló képességét. Más tagállamokból kevés jelentkezés érkezett be. 

Folyamatban 

2017 Az Ügynökség álláshirdetéseit saját weboldalán és a közösségi médiában teszi közzé, az 
Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) weboldalán azonban nem. Végrehajtva  

2019 

Egy engedélyezésre jogosult tisztviselő olyan költségvetési kötelezettségvállalást írt alá, 
amelynek értéke meghaladja az általa engedélyezhető összeget. Az Ügynökségnek 
biztosítania kell az összhangot az ABAC rendszer engedélyezési jogai és az ügyvezető 
igazgató által aláírt írásbeli határozatok között. 

Végrehajtva 

2019 
Egy engedélyezésre jogosult tisztviselő olyan keretszerződést írt alá, amelynek értéke 
meghaladja az általa engedélyezhető összeget. Az ügyvezető igazgatónak biztosítania kell, 
hogy távollét esetére megfelelő hatáskör-átruházási lánc álljon rendelkezésre. 

Végrehajtva 



 199 

Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 

 

Az Ügynökség válasza 
3.19.9. Az Ügynökség tudomásul vette a Számvevőszék megállapításait; azonban nem értünk 
egyet azzal, hogy a kifizetés szabálytalan. A kifizetésre a szerződéses rendelkezéseknek 
megfelelően került sor, miután a CEPOL alkalmazta a rendes felmondási záradékot, és 
sikeresen megtárgyalta a félpanziós ellátás megszüntetését, ami azt eredményezte, hogy az 
eredetileg szerződött szolgáltatásnak csak 65%-át fizették ki. 

Mivel a teljes összeg nem magas, gazdaságilag indokolatlan lenne bizonytalan kimenetelű 
jogvitát indítani. Ebben az esetben úgy véljük, hogy a tárgyalásos megoldás megfelelőbb volt, 
mint a vis maiorra vonatkozó vita. 

3.19.10. Az Ügynökség tudomásul vette és elfogadja a Számvevőszék észrevételeit, amelyek 
adminisztratív hibából erednek. 
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3.20. Európai Menekültügyi 
Támogatási Hivatal (EASO) 

Bevezetés 

3.20.1. A vallettai székhelyű Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalt (a továbbiakban: 
a Hivatal, más néven EASO) a 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet135 hozta 
létre abból a célból, hogy előmozdítsa a gyakorlati menekültügyi együttműködést, és segítse a 
tagállamokat azon európai és nemzetközi kötelezettségük teljesítésében, hogy védelmet 
nyújtsanak a rászorulóknak. Az EASO a migrációs válság kapcsán 2015 óta támogatást nyújt 
Görögországnak, Olaszországnak, Ciprusnak és Máltának. 

3.20.2. Az EASO a menekültválsághoz kapcsolódó műveleteket is végez. Olaszországban, 
Görögországban és 2018 óta Cipruson működtet regionális irodákat. Ez a decentralizált 
környezet további nehézséget jelent a műveleteknek az alkalmazandó jogi keret betartása 
mellett történő végrehajtása szempontjából. 

3.20.3. Műveleteinek végrehajtásakor az EASO többé-kevésbé függ attól, hogy a 
tagállamok együttműködnek-e, pl. hány nemzeti szakértőt bocsátanak a menekültügyi 
szakértői készenléti állomány rendelkezésére (az EASO alapító rendeletének 15. cikke 
értelmében). Mivel az így rendelkezésre álló nemzeti szakértők száma csekély, az EASO a 
helyszíni, támogató operatív feladatok végrehajtására munkaerő-közvetítő ügynökséggel 
kötött szerződés alapján kölcsönzött munkaerőt foglalkoztat. A Hivatalra vonatkozó főbb 
adatokat a 3.20.1. ábra tartalmazza136. 

                                                             
135 HL L 132., 2010.5.29., 11. o. 

136 Az EASO hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: 
www.easo.europa.eu. 

http://www.easo.europa.eu/
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3.20.1. ábra. A Hivatalra vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és a Hivatal 2020. 
évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; a Hivataltól származó személyzeti adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.20.4. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint a Hivatal felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 
ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a Hivatal vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.20.5. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.20.6. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

118

149

Költségvetés (millió euró)*

296

380

Létszám (december 31-én)**

2020
2019
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a) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal beszámolója, amely a 
2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból137 
és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből138 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.20.7. Véleményünk szerint a Hivatal 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi a Hivatal 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, a 
tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 
változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.20.8. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

                                                             
137 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

138 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.20.9. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Egyéb 

3.20.10. Függetlenül a fent ismertetett véleménytől, a Számvevőszék felhívja a 
figyelmet arra, hogy a Törvényszék előtt folyamatban lévő T-621/20. sz., EMCS kontra 
EASO ügy ellenőri véleményünk egyes szempontjait is érinti. 2020-ban az EASO nyílt 
eljárást indított, hogy kölcsönzött munkavállalókat szerezzen székhelyének és máltai 
műveleteinek támogatására. A teljes becsült összeg 48 hónapra 27,7 millió euró volt. 2020 
októberében a sikertelen ajánlattevő hivatalos panaszt nyújtott be a Törvényszékhez az 
EASO ellen, amelyben vitatta a közbeszerzési eljárás eredményét. 

3.20.11. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 

Észrevételek a tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.20.12. Megállapítottuk, hogy az EASO Rómában bérelt helyiségeire irányuló, 2016-
ban és 2017-ben lefolytatott közbeszerzési eljárások szabálytalanok voltak. Az uniós 
költségvetési rendelet értelmében az EASO-nak a helyiségek bérlése előtt piacfelmérést kellett 
volna végeznie, amit nem tett meg. Ezért valamennyi, e szerződés alapján folyósított későbbi 
kifizetés szabálytalannak minősül. 2020-ban a kapcsolódó kifizetések összege 266 523 euró 
volt. 

3.20.13. 2020-ban a Számvevőszék által az előző években szabálytalannak nyilvánított 
közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben (a leszboszi iroda bérlésére, olaszországi 
kölcsönzött munkaerőre és külső szakértőkre vonatkozó közbeszerzések) 911 325 euró összegű 
kifizetésre került sor. Ezek a kifizetések szabálytalanok. A szóban forgó közbeszerzési eljárások 
részleteit a nyomonkövetési táblázat tartalmazza. 

3.20.14. Az EASO-nak 2020-ban 16 betöltetlen vezetői álláshelye volt. Közülük tízet 
több mint egy éve töltöttek be megbízás alapján. Ez ellentétes a személyzeti szabályzattal, 
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amely az ideiglenes vezetői kinevezések időtartamát egy évre korlátozza. Ez a vezetői 
posztokkal kapcsolatos bizonytalan helyzet árthat az EASO vezetési minőségének és stratégiai 
folytonosságának. 

Észrevételek a költségvetési gazdálkodásról 

3.20.15. 2020-ban a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya alacsony (81%) volt. 
Nagyarányú – 25,6 millió euró, azaz 33,8% – volt a lekötött előirányzatok átvitele a III. cím 
(Operatív kiadások) esetében. A 2019-ről 2020-ra átvitt költségvetési előirányzatok törlési 
aránya szintén magas (19%) volt. Ez ellentétben áll az évenkéntiség költségvetési alapelvével. E 
probléma megoldása érdekében az EASO-nak javítania kellene költségvetés-tervezésén és 
költségvetés-végrehajtási ciklusain. 

Észrevételek a belső kontrollmechanizmusokról 

3.20.16. 2018-ban az EASO ideiglenes ügyvezető igazgatója irányítási cselekvési tervet 
javasolt, amelynek célja a belső és külső bizalom helyreállítása, az EASO irányítási struktúráinak 
megerősítése és a belső kapacitás újjáépítése. Azóta az EASO folyamatosan törekszik 
irányításának és belső kontrollrendszerének megerősítésére, és a tervben meghatározott 
intézkedések többsége végrehajtásra került.  

2020 januárjában az EASO felhagyott az irányítási cselekvési terv végrehajtásával139. Akkor 
arról számolt be, hogy 51 intézkedés lezárult, 10 pedig folyamatban volt. A legutóbbi frissítés 
időpontjában még folyamatban lévő fellépéseket belefoglalták az EASO által elfogadott új 
nyomonkövetési eszközökbe: az igazgatótanácsnak benyújtott negyedéves 
monitoringjelentésbe140 és az éves belsőkontroll-önértékelésbe141.  

                                                             
139 Az igazgatótanácsnak a 2020. február 18-i 60. sz. igazgatótanácsi határozattal módosított és 

a 2021. március 18-i 71. sz. igazgatótanácsi határozattal frissített, 2019. június 17-i 53. sz. 
határozata. 

140 Az igazgatótanácsnak benyújtott negyedéves monitoringjelentések az alábbi 
kulcsfontosságú irányítási területeken értékelik az előre meghatározott célkitűzések 
megvalósítása terén az EASO által elért eredményeket: munkaprogram, emberi erőforrások, 
a személyzet elkötelezettsége, belső ellenőrzés, közbeszerzés, költségvetés és pénzügyek. 

141 Az új belsőkontrollkeretnek megfelelő éves belsőkontroll-önértékelést a vállalatirányítási és 
belsőkontroll-hiányosságok azonosítására szolgáló európai bizottsági módszertan 
alkalmazásával végzik el. 
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Ellenőrzésünk feltárta, hogy e folyamatban lévő intézkedések némelyike még mindig releváns, 
és azokkal érdemben foglalkozni kell. Ide tartozik az alkalmazottakat helyettesítő 
kölcsönmunkaerő létszáma, az üres vezetői álláshelyek aránya, valamint az 
összeférhetetlenségi politika naprakésszé tétele. 

3.20.17. 2020-ban az EASO még nem véglegesített és nem fogadott el üzletmenet-
folytonossági tervet. Az EASO műveleteinek nagyságrendje és összetettsége, valamint az olyan 
közelmúltbeli események miatt, mint a Covid19-világjárvány, különösen fontos egy formalizált, 
naprakész üzletmenet-folytonossági terv bevezetése. Ez a probléma belső hiányosságnak 
tekinthető az EASO eljárásaiban. Ellenőrzésünk nyomán a Hivatal 2021. május 31-én 
jóváhagyta üzletmenet-folytonossági tervét. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.20.18. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 



 206 

Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 

 

Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2017 Az EASO nem érte el a létszámtervében meghatározott személyzeti 
felvételi célt. Folyamatban142 

2017 Nem volt belső ellenőrzési részleg.  n.a.143 

2017 Nem volt megfelelő monitoring arra nézve, hogy a szerződések 
megfelelnek-e a kölcsönmunkaerőre vonatkozó tagállami szabályoknak.  

Megjegyezzük, hogy az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő 
C-948/19. sz., Manpower Lit ügy több, a Litván Legfelsőbb Bíróság 
által az uniós ügynökségeknél munkaerő-kölcsönzés keretében 
történő munkavégzésről szóló 2008/104/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alkalmazásával kapcsolatban feltett kérdést vizsgál. 
Mivel az Európai Bíróság leendő ítélete befolyásolhatja a 
Számvevőszéknek a kölcsönzött munkaerő Hivatal általi 
igénybevételével kapcsolatos álláspontját, a Számvevőszék az Európai 
Bíróság jogerős ítéletének kihirdetéséig tartózkodik a Hivatal 
megközelítésének szabályszerűségére vonatkozó észrevételek 

                                                             
142 A 2017., 2018. és 2019. évi létszámterv céljai megvalósultak. Noha történt haladás az új munkaerő felvétele terén, a létszámterv 2020. évi célértékét nem 

sikerült elérni. 

143 2021. március 18-án az EASO igazgatótanácsa kedvezőtlen véleményt adott az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) által már biztosított 
belső ellenőrzési funkción túlmenően egy saját belső ellenőrzési részleg létrehozásának költséghatékonyságáról és hozzáadott értékéről. 
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Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

tételétől, így a korábbi években ezzel kapcsolatban tett észrevételei 
hasznosulásának értékelésétől is. 

2017 

2017-ben úgy találtuk, hogy hiányosak voltak az EASO utazási kiadások 
nyomon követésére szolgáló eljárásai. Elsősorban az okozott problémát, 
hogy gyakran nem kértek be alátámasztó dokumentumokat. Az EASO 
belső vizsgálatot folytat ezzel kapcsolatban. 

Folyamatban 

2017 Komoly hiányosságok voltak a következők terén: az igények felmérése és 
a szerződések módosítása. Folyamatban 

2017 

A 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó ellenőrzési jelentésében a 
Számvevőszék az EASO által Leszbosz szigetén bérelt létesítményekre 
irányuló közbeszerzési eljárások szabálytalanságát állapította meg. Ezért 
valamennyi, e szerződések alapján folyósított későbbi kifizetés 
szabálytalannak minősül.  

Folyamatban 

2018 

Az informatikai vállalkozásokkal kötött szerződéseket olyan módon 
fogalmazták meg, hogy azok egyértelműen meghatározott informatikai 
szolgáltatások vagy termékek nyújtása helyett kölcsönzött munkavállalók 
rendelkezésre bocsátását („mise à disposition”) eredményezhetik. Ez 
azonban nem felelne meg az uniós személyzeti szabályzatnak és az uniós 
szociális és foglalkoztatási szabályoknak. Az EASO-nak gondoskodnia kell 
arról, hogy a szerződések megfogalmazása révén egyértelműen 

Folyamatban 
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Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

megkülönböztethető legyen az informatikai szolgáltatások beszerzése, 
illetve a kölcsönmunkaerő alkalmazása. 

2018 

Az EASO irányítási cselekvési terve értékelte az EASO belsőkontroll-
standardjainak végrehajtását. Az értékelés a legtöbb belsőkontroll-
standard és az értékelési kritériumok döntő része esetében jelentős 
hiányosságokról és gyenge hatékonyságról számolt be. 

n.a.  

(Lásd: 3.20.16. bekezdés) 

2018 Az EASO-nak eredményes utólagos pénzügyi kontrollmechanizmusokat 
kell kidolgoznia. Folyamatban 

2018 Az EASO-nak eredményes intézkedéseket kell bevezetnie a bérelt irodák 
kezelése és a kapcsolódó szolgáltatások tekintetében. Végrehajtva 

2018 

A 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó ellenőrzési jelentésében a 
Számvevőszék a kölcsönzött munkaerő olaszországi igénybevételére 
irányuló közbeszerzési eljárások szabálytalanságát állapította meg. Ezért 
valamennyi, e szerződés alapján folyósított későbbi kifizetés 
szabálytalannak minősül.  

Folyamatban 

2019 
A Számvevőszék 2019 tekintetében megállapította, hogy a külső 
szakértők kiválasztására és megbízására alkalmazott eljárásokból 
rendszeresen hiányzott a jól átlátható ellenőrzési nyomvonal, noha azt 

Folyamatban 
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Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

előírja a költségvetési rendelet 36. cikkének (3) bekezdése. Ezért 
valamennyi, e szerződések alapján folyósított későbbi kifizetés 
szabálytalannak minősül. 
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A Hivatal válasza 
3.20.12. Az EASO tudomásul veszi az észrevételt. Az EASO az észrevételre való válaszlépésként 
cselekvési tervet dolgozott ki, és a római helyiségek bérletére vonatkozóan értékeli az 
optimális megoldásokat. A cselekvési tervről jelentést tesznek az EASO igazgatótanácsának, és 
azt az Ügynökség vezetősége szorosan nyomon követi. 

3.20.13. Az EASO tudomásul veszi az észrevételt. Az EASO ismételten hangsúlyozni kívánja, 
hogy a kölcsönmunkaerőre vonatkozóan Olaszországban lefolytatott szabálytalan 
közbeszerzési eljárásokkal és a részvételi szándék kifejezésére vonatkozó felhívással 
kapcsolatos korrekciós intézkedéseket végrehajtották, a leszboszi bérletre vonatkozó 
korrekciós intézkedések pedig folyamatban vannak. 

3.20.14. Az EASO tudomásul veszi az észrevételt. Az EASO biztosítani kívánja a Számvevőszéket 
arról, hogy a 2021. évi munkaerőfelvételi terv több vezetői álláshelyet is magában foglal. A 
vezetőség emellett átfogó munkaerőfelvételi tervet dolgozott ki és helyezett előtérbe. 

3.20.15. Az EASO tudomásul veszi az észrevételt, és elismeri az évenkéntiség elvének 
fontosságát. Mindazonáltal az Ügynökség hangsúlyozni kívánja a Covid19-cel kapcsolatos 
korlátozásoknak az Ügynökség tevékenységei végrehajtására, és következésképpen a 
költségvetés-tervezésre és költségvetésvégrehajtási ciklusra gyakorolt hatását. 

3.20.16. Az EASO tudomásul veszi az észrevételt. 

Az alkalmazottakat helyettesítő kölcsönmunkaerő. 2018 óta a kölcsönmunkaerő létszáma 
jelentősen csökken az alkalmazottak teljes létszámához képest. 2018-ban az EASO teljes 
alkalmazotti állományának 23,9%-át tette ki kölcsönmunkaerő, míg 2020 végén ez az arány 
11,8% volt. Az EASO arra törekszik, hogy tovább csökkentse a kölcsönmunkaerő létszámát. 

Üres vezetői álláshelyek aránya. Az EASO 2021. évi munkaerőfelvételi terve több felvételi 
eljárást irányoz elő vezetők felvételére 2021-ben, és egyes üres álláshelyeket már meg is 
hirdettek. 

Összeférhetetlenségi politika. Az EASO teljes mértékben tisztában van azzal, hogy ezt a 
politikát aktualizálni kell annak érdekében, hogy az tükrözze a jogi keretnek a konszolidált éves 
tevékenységi jelentésben már szereplő legújabb követelményeit. Ennek következtében a 
felülvizsgált politika az igazgatótanácsnak való benyújtását megelőzően a szolgálatközi 
konzultáció utolsó szakaszában van. 

3.20.17. n/a
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3.21. Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központ (ECDC) 

Bevezetés 

3.21.1. A stockholmi székhelyű Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központot (a továbbiakban: ECDC, más néven: a Központ) a 851/2004/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet144 hozta létre. A Központ fő feladata, hogy összegyűjtse és terjessze az 
emberi betegségek megelőzésével és az ellenük való védekezéssel kapcsolatos információkat, 
illetve hogy e témákban tudományos szakvéleményeket bocsásson ki. Feladata továbbá az 
ezen a területen tevékenykedő szervezetek európai hálózatának összehangolása is. Az ECDC 
2004. évi létrehozása óta a 2020-ban kezdődött Covid19-világjárvány a legsúlyosabb 
közegészségügyi esemény, amelyre a Központnak reagálnia kell. A Központra vonatkozó főbb 
adatokat a 3.21.1. ábra tartalmazza145. 

3.21.1. ábra. A Központra vonatkozó főbb adatok 

 

* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 
alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és a Központ 2020. 
évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; a Központtól származó személyzeti adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.21.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint a Központ felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 

                                                             
144 HL L 142., 2004.4.30., 1. o. 

145 A Központ hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: 
www.ecdc.europa.eu. 

70

82

Költségvetés (millió euró)*

269

271

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://www.ecdc.europa.eu/
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ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a Központ vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.21.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.21.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ beszámolója, amely a 
2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból146 
és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből147 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.21.5. Véleményünk szerint a Központ 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi a Központ 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, a 
tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 

                                                             
146 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

147 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.21.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.21.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.21.8. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 



 214 

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 

 

Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2018 
Hiányosságok jellemezték a megrendelőlapokra, a leszállítandó termékekre és a számlákra 
irányuló ellenőrzések és egyeztetések struktúráját és dokumentálását. A Központnak 
javítania kell kontrollrendszerének ezt a részét. 

Végrehajtva 
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A Központ válasza 
A Központ tudomásul vette a Számvevőszék jelentését.  
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3.22. Európai Élelmiszer-biztonsági 
Hatóság (EFSA) 

Bevezetés 

3.22.1. A pármai székhelyű Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (a továbbiakban: a 
Hatóság, más néven EFSA) a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet148 hozta 
létre. A Hatóság fő feladata, hogy tudományos információkat szolgáltasson az élelmiszerekkel 
és az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos uniós joganyag kidolgozásához, adatokat gyűjtsön és 
vizsgáljon a kockázatok azonosítása és nyomon követése céljából, valamint független 
tájékoztatást nyújtson ezekről a kockázatokról. A Hatóságra vonatkozó főbb adatokat a 
3.22.1. ábra tartalmazza149. 

3.22.1. ábra. A Hatóságra vonatkozó főbb adatok 

 

* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 
alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és a Hatóság 2020. 
évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; a Hatóságtól származó személyzeti adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.22.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint a Hatóság felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 
ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a Hatóság vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

                                                             
148 HL L 31., 2002.2.1., 1. o. 

149 A Hatóság hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: 
www.efsa.europa.eu. 

88

107

Költségvetés (millió euró)*

456

481

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://www.efsa.europa.eu/
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3.22.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.22.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság beszámolója, amely a 2020. december 31-
ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból150 és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentésekből151 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.22.5. Véleményünk szerint a Hatóság 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi a Hatóság 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, a 
tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 
változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

                                                             
150 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

151 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.22.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.22.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

3.22.8. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 

Észrevétel a tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről 

3.22.9. 2020-ban az EFSA hét vezetőségi posztját töltötte be ideiglenes vezető. E hét 
álláshely közül hat már több mint egy éve volt üres, három pedig aránytalanul hosszú ideje (9, 
3, illetve 2,6 éve) nem volt betöltve. Az EFSA egyszer megpróbálta az egyik álláshelyet új 
felvételi eljárás révén betölteni, de nem járt sikerrel.  

Az álláshelyek ilyen hosszú időn át történő ideiglenes betöltése sérti a személyzeti 
szabályzatot, amely legfeljebb egy évben határozza meg az ideiglenes vezetői kinevezések 
időtartamát. Emellett ez a vezetői posztokkal kapcsolatos kedvezőtlen helyzet az EFSA vezetési 
minőségének és stratégiai folytonosságának is árthat. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.22.10. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2017 
A számvitelért felelős tisztviselő függetlenségének növelésére lenne szükség, és ehhez a 
tisztviselőnek igazgatási kérdésekben a Hatóság igazgatójának, funkcionális kérdésekben 
pedig az igazgatótanácsnak kellene beszámolnia. 

Beszámolás a Hatóság igazgatójának: 
Végrehajtandó 

Beszámolás az igazgatótanácsnak: Végrehajtva 

2019 

Az EFSA beszerzési eljárást indított orvosi szolgáltatások igénybevételére. A technikai 
előírásokat csak olaszul tették közzé, ami indokolatlanul akadályozta a nyílt versenyt. 
Ezenfelül az orvos számára előírt nyelvtudás szintje alacsonyabb volt az angol, mint az 
olasz nyelv esetében. Ugyanez volt a helyzet az ápolóval kapcsolatos beszerzési eljárás 
esetében is. Tekintve, hogy a Hatóság munkanyelve az angol, a beszerzett szolgáltatások 
célszerű használhatósága érdekében az orvos és az ápoló számára legalább ugyanolyan 
szintű angolnyelv-tudást kellett volna előírni, mint az olasz nyelv esetében. Ez a 
hiányosság nem befolyásolja a mögöttes kifizetések jogszerűségét és szabályszerűségét. 

Végrehajtva 
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A Hatóság válasza 
3.22.4 A Hatóság elismeri a Számvevőszék minősítés nélküli ellenőrzési jelentésének átvételét, 
és üdvözli a beszámoló megbízhatóságával, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
jogszerűségével és szabályszerűségével kapcsolatos, korlátozás nélküli könyvvizsgálói 
véleményeket. 

3.22.9 Az EFSA működését nagymértékben befolyásolja az átláthatósági rendelet ((EU) 
2019/1381 rendelet), valamint az Európai Bizottság prioritásai, amelyek közül a legfontosabb 
az EFSA tevékenységi területén az európai zöld megállapodás és a fenntartható fejlődési célok. 
Az átfogó cél az érdekelt felek és a polgárok EFSA iránti bizalmának további erősítése, valamint 
az EFSA kockázatértékeléseinek szilárdabbá tétele. Az átláthatósági rendelet az EFSA működési 
modelljének megváltoztatását teszi szükségessé, és a rendeletben előirányzott valamennyi új 
intézkedés végrehajtása érdekében az EFSA elindította az ART-programot, amely magában 
foglalja a 2018 végén elindított szervezeti tervezésre irányuló projektet is. Az EFSA 2020 utáni 
stratégiájának kidolgozásával együtt a vezetői pozíciókra vonatkozó pályázati felhívásokat is 
elhalasztották, mivel az volt a cél, hogy az EFSA új stratégiájának indítási időpontjában, azaz 
2021. január 1-jén az új szervezeti struktúra is életbe lépjen. 

A SARS-COVID-2 járvány 2020 februárjában robbant ki Olaszországban, aminek következtében 
az EFSA stratégiai és szervezeti tervezésre irányuló projektjének megvalósítását egy évvel el 
kellett halasztani. A teljes szervezeti átalakítás egész 2021 folyamán zajlik, és 2022-ben kerül 
majd bevezetésre. Az ideiglenes vezetői kinevezések jelenlegi időtartama olyan események 
kombinációjának következménye, amelyeket az EFSA nem tudott befolyásolni. Az EFSA 
elfogadja a Számvevőszék megállapítását, tudva, hogy az EFSA szervezeti tervezésre irányuló 
projektjének bevezetése teljes mértékben választ ad a Számvevőszék aggályaira. 
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3.23. A Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézete (EIGE) 

Bevezetés 

3.23.1. A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetét (a továbbiakban: az Intézet, más 
néven EIGE), amelynek székhelye Vilniusban van, az 1922/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet152 hozta létre. Az Intézet feladata, hogy gyűjtse, elemezze és terjessze a 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó információkat, valamint hogy olyan módszertani 
eszközöket fejlesszen ki, elemezzen, értékeljen és terjesszen, amelyek segítik a nemek közötti 
egyenlőség valamennyi uniós szakpolitikába és az azokból eredő tagállami politikákba való 
integrálását. Az Intézetre vonatkozó főbb adatokat a 3.23.1. ábra tartalmazza153. 

3.23.1. ábra. Az Intézetre vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és az Intézet 2020. 
évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; az Intézettől származó személyzeti adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.23.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az Intézet felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 

                                                             
152 HL L 403., 2006.12.30., 9. o. 

153 Az Intézet hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: 
www.eige.europa.eu. 

10

10

Költségvetés (millió euró)*

44

43

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://www.eige.europa.eu/


 222 

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) 

 

ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint az Intézet vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.23.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.23.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének beszámolója, amely a 
2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból154 
és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből155 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.23.5. Véleményünk szerint az Intézet 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi az Intézet 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, a 
tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 

                                                             
154 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

155 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.23.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.23.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Egyéb 

3.23.8. Megjegyezzük, hogy az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő C-
948/19. sz., Manpower Lit ügy ellenőri véleményünk egyes szempontjait is érinti. Az ügy 
több, a Litván Legfelsőbb Bíróság által az uniós ügynökségeknél munkaerő-kölcsönzés 
keretében történő munkavégzésről szóló 2008/104/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv156 alkalmazásával kapcsolatban feltett kérdést is érint. A litván bíróság többek 
között azt a kérdést tette fel, hogy vonatkozik-e az irányelv az uniós ügynökségekre mint 
gazdasági tevékenységet végző közintézményekre. A bíróság azt a kérdést is vizsgálta, 
hogy az uniós ügynökségeknek teljes mértékben alkalmazniuk kell-e az irányelv 5. cikke (1) 
bekezdésének rendelkezéseit a kölcsönzött munkaerő alapvető munkakörülményekhez és 
alkalmazási feltételekhez való jogait illetően, különös tekintettel a bérezésre. Mivel az 
Európai Bíróság leendő ítélete befolyásolhatja a Számvevőszéknek a kölcsönzött 
munkaerő Intézet általi igénybevételével kapcsolatos álláspontját, a Számvevőszék az 

                                                             
156 HL L 327., 2008.12.5., 9. o. 
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Európai Bíróság jogerős ítéletének kihirdetéséig tartózkodik az Intézet megközelítésének 
szabályszerűségére vonatkozó észrevételek tételétől, így a korábbi években ezzel 
kapcsolatban tett észrevételei hasznosulásának értékelésétől is. 

3.23.9. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 

Észrevételek a tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.23.10. A 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó ellenőrzési jelentésében a Számvevőszék 
megállapította, hogy a külső szakértők kiválasztására és megbízására alkalmazott eljárásokból 
rendszeresen hiányzott a jól átlátható ellenőrzési nyomvonal, noha azt a költségvetési rendelet 
36. cikkének (3) bekezdése előírja. Ezért valamennyi, e szerződések alapján folyósított későbbi 
kifizetés szabálytalannak minősül. 2020-ban a kapcsolódó kifizetések összege 4400 euró volt. 

Észrevételek a költségvetési gazdálkodásról 

3.23.11. 2019. december 17-én az EIGE 378 950 euró összegű módosítást írt alá a DG 
NEAR főigazgatósággal kötött, az Előcsatlakozási Támogatási Eszközhöz (IPA II) rendelt, a 
„Tagjelölt és potenciális tagjelölt országok kapacitásának megnövelése a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó szakpolitikák hatásának méréséhez és nyomon követéséhez (2018–
2021)” nevű intézkedés végrehajtására irányuló megállapodás kapcsán. Ez az összeg 2019. 
december 27-én érkezett be, a vonatkozó jóváírási értesítést 2020. február 21-én adták ki. A 
költségvetési rendelet157 értelmében az Intézetnek ezt az információt fel kellett volna 
tüntetnie költségvetésében. Az EIGE azonban nem tett közzé olyan módosítást a 2020. évi 
költségvetéshez, amely tartalmazta volna ezt a kapott összeget, és nem foglalta bele azt a 
2020. évi költségvetés 2021. március 31-én közzétett 1. módosításába sem. Hasonló 
problémáról már a 2019. évi pénzügyi év kapcsán is beszámoltunk, ami rendszerszintű 
problémára enged következtetni. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.23.12. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 

                                                             
157 A költségvetési rendelet 21. és 22. cikke értelmében. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2018 

Az EIGE egy munkaerő-közvetítő céggel kötött keretszerződés alapján kölcsönzött 
munkaerőt kezdett foglalkoztatni. A szerződés nem írta elő a munkaerő-közvetítő cég 
számára egyes jogi kötelezettségek betartását (a kölcsönzött munkaerőt ugyanolyan 
alkalmazási feltételek mellett kell foglalkoztatni, mint a közvetlenül a szolgáltatást 
igénybe vevő vállalkozás által foglalkoztatottakat), és nincs bizonyíték arra, hogy maga az 
Intézet összehasonlította volna a saját alkalmazottai és a kölcsönzött munkaerő 
alkalmazási feltételeit. Az Intézetnek meg kell vizsgálnia a kölcsönzött munkaerő 
foglalkoztatási feltételeit, és biztosítania kell, hogy azok összhangban legyenek az uniós és 
tagállami munkaügyi törvényi rendelkezésekkel. 

Folyamatban 

(Lásd: 3.23.8. bekezdés) 

2019 

A Számvevőszék 2019-ben megállapította, hogy a külső szakértők kiválasztására és 
megbízására alkalmazott eljárásokból rendszeresen hiányzott a jól átlátható ellenőrzési 
nyomvonal, noha azt előírja a költségvetési rendelet 36. cikkének (3) bekezdése. Ezért 
valamennyi, e szerződések alapján folyósított későbbi kifizetés szabálytalannak minősül.  

Folyamatban 

2019 

A 2019 márciusában közzétett 2019. évi költségvetésben nem szerepelt az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszközhöz (IPA II) rendelt, 550 000 euró összegű, a „Tagjelölt és potenciális 
tagjelölt országok kapacitásának megnövelése a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
szakpolitikák hatásának méréséhez és nyomon követéséhez (2018–2021)” nevű 
intézkedés végrehajtását célzó címzett bevétel. 

Végrehajtandó 



 226 

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) 

 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2019 
Az EIGE 2016 szeptembere óta nem hajtott végre utólagos kontrollt a műveletek és a 
költségvetés-végrehajtás tekintetében. Egy konkrét kockázatokon alapuló utólagos 
kontrollprogram elősegítené az Intézet belső kontrollkörnyezetének javítását. 

Folyamatban 
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Az Intézet válasza 
3.23.10. 2020-ban egy új pályázati felhívást tettek közzé. Az új eszközt és a pályázati 
formanyomtatványokat azzal a céllal hozták létre, hogy az átláthatóság elvét és a szakértők 
kiválasztásának nyomon követését biztosítsák. Az egyértelmű részvételi, kiválasztási és 
odaítélési kritériumokat a megkülönböztetésmentesség és az egyenlő bánásmód elvével teljes 
összhangban határozták meg. A szakértők kiválasztását minden egyes új eljárás aktájához 
csatolt feljegyzésben megfelelően dokumentálják. 

3.23.11. Az EIGE tudomásul veszi az észrevételt, és a költségvetéssel együtt közzéteszi az 
Európai Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatóságától (DG NEAR) kapott 
IPA II hozzájárulást. 
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3.24. Európai Gyógyszerügynökség 
(EMA) 

Bevezetés 

3.24.1. A (2019 márciusa óta) amszterdami székhelyű Európai Gyógyszerügynökséget (a 
továbbiakban: az Ügynökség, más néven EMA) a 2309/93/EGK tanácsi rendelet hozta létre, 
amelynek helyébe később a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet158 lépett. Az 
összeurópai hálózatként működő Ügynökség a tagállamok illetékes hatóságai által az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek és állatgyógyászati készítmények értékeléséhez és 
felügyeletéhez rendelkezésre bocsátott tudományos forrásokat hangolja össze. Az 
Ügynökségre vonatkozó főbb adatokat a 3.24.1. ábra tartalmazza159. 

3.24.1. ábra. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és az Ügynökség 
2020. évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; az Ügynökségtől származó személyzeti 
adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.24.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az Ügynökség felügyeleti és kontrollrendszereiben 
                                                             
158 HL L 214., 1993.8.24., 1. o. és HL L 136., 2004.4.30., 1. o. Az utóbbi rendelet értelmében az 

Ügynökség neve Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségről Európai Gyógyszerügynökségre 
változott. 

159 Az Ügynökség hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: www.ema.europa.eu. 

412

456

Költségvetés (millió euró)*

813

834

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://www.ema.europa.eu/
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alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 
ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint az Ügynökség vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.24.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.24.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) az Európai Gyógyszerügynökség beszámolója, amely a 2020. december 31-ével 
záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból160 és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentésekből161 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.24.5. Véleményünk szerint az Ügynökség 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 

                                                             
160 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

161 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, 
a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 
változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

Figyelemfelhívó megjegyzés 

3.24.6. Felhívjuk a figyelmet az EMA végleges beszámolójának 3.1.3., 4.8.1. és 4.8.2. 
megjegyzésére, amelyek jelentős információkat tartalmaznak egyes ingatlanokkal 
kapcsolatos kötelezettségekről. Az EMA korábbi londoni irodájának bérleti szerződése 
2039-ig szól és nem tartalmaz felmondási záradékot, de a helyiségeket a főbérlő 
hozzájárulásával ki lehet adni. 2019 júliusában, miután az EMA megegyezésre jutott a 
főbérlővel, korábbi irodáit az eredeti szerződéssel összhangban lévő feltételekkel 
ugyanazon hónaptól bérbe adta. Az albérleti szerződés az EMA bérleti szerződésének 
lejártáig, 2039 júniusáig van hatályban. Mivel az EMA továbbra is részese a bérleti 
szerződésnek, az Ügynökséget vonhatják felelősségre a szerződéses feltételek szerint járó 
teljes összeg kifizetéséért, amennyiben az albérlő nem teljesíti kötelezettségeit. 2020. 
december 31-én az EMA által a bérleti szerződés lejártáig fizetendő bérletidíj-, kapcsolódó 
szolgáltatásidíj- és főbérlői biztosításidíj-tartozás teljes becsült összege 377 millió euró 
volt. Megjegyezzük, hogy az EMA és igazgatótanácsa kiemelte annak szükségességét, hogy 
erre a problémára politikai szinten, az Európai Bizottsággal és az Európai Parlamenttel 
közösen találjanak megoldást. Ezzel kapcsolatban nem bocsátunk ki korlátozott 
véleményt.  

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.24.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 
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Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.24.8. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

3.24.9. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 

Észrevételek a tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.24.10. Az EMA felvételi eljárásainak vizsgálatakor feltártunk egy, a felvételi bizottság 
kijelölési folyamatát érintő hiányosságot. Az EMA-ra vonatkozó szabályok előírják, hogy a 
felvételi bizottság kinevezéséről az ügyvezető igazgatónak kell meghoznia a végső döntést. Az 
általunk ellenőrzött esetekben a javasolt felvételi bizottságokat az ügyvezető igazgató nevében 
az ügyvezető igazgató hivatalvezetője által küldött e-mail útján, az ügyvezető igazgató 
hivatalos engedélye nélkül hagyták jóvá. A hivatalvezető azonban nem rendelkezett 
hatáskörrel e feladat elvégzésére. Ez a bevett gyakorlat jogi és hírnévkockázatnak teheti ki az 
EMA-t. 

3.24.11. 2020-ban az EMA módosította az éttermi és vendéglátóipari szolgáltatásokra 
vonatkozó keretszerződésben szereplő árakat. E szerződés azonban csak 2021-ben tesz 
lehetővé ilyen változtatást. A 2020. évi ármódosítás ezért szabálytalan volt. Következésképpen 
az ajánlatban szereplő árak és az EMA által 2020-ban a felülvizsgált árak szerint kifizetett 
összeg közötti, 78 913 eurós különbség szintén szabálytalan. Az áremelést a keretszerződés 
aláírt módosítása nélkül hajtották végre. Ez ellentétes a keretszerződés és az uniós 
költségvetési rendelet rendelkezéseivel. 

Ezenkívül egy általunk vizsgált, 2020 márciusában teljesített, 125 954 eurós kifizetés esetében 
az EMA nem ellenőrizte, hogy a vállalkozó által kiszámlázott összeg helyes volt-e. Az EMA nem 
tudta összeegyeztetni a felszámított költségeket a keretszerződésben meghatározott 
rendelkezésekkel és árakkal. Ez nem felel meg az uniós költségvetési rendeletnek. 
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A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.24.12. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2016, 
2017, 
2018 

A Parlament és a Tanács megbízta az Ügynökséget a farmakovigilanciáról (1027/2012/EU) 
és a klinikai vizsgálatokról (536/2014/EU) szóló rendeletek végrehajtásával, amely két 
jelentős páneurópai informatikai rendszer kifejlesztését és megvalósítását teszi 
szükségessé. A szükséges belső erőforrások hiányában az Ügynökség olyan mértékben 
vett igénybe tanácsadókat, hogy alapvetően függővé vált a külső szakértelemtől. Nem 
volt megfelelő a projektfejlesztés és -végrehajtás feletti kontroll, így a projektek jelentős 
késedelmeket és költségnövekményeket halmoztak fel. Az Ügynökségnek fel kellene 
gyorsítania a kockázatcsökkentési intézkedések végrehajtását, nemcsak a folyamatban 
lévő informatikai projektek lezárása tekintetében, hanem azért is, hogy a jelentős új 
projekteket már jobb feltételek mellett lehessen megkezdeni. 

Folyamatban 

2016 Az alapító rendelet értelmében az Európai Bizottságnak csak tízévente kell elvégeznie az 
Ügynökség és tevékenységei külső értékelését. 

Végrehajtandó 

(az Ügynökségnek nincs befolyása erre) 

2017 E-közbeszerzés: 2017 végére az Ügynökség egyes eljárások esetében bevezette az e-
pályáztatást, az e-számlázást és az e-benyújtást azonban nem. 

E-benyújtás: Végrehajtva 

E-számlázás: Végrehajtva 
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Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 

 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2019 

Az Ügynökség egyes tanácsadóit a szolgáltatók foglalkoztatják saját tagállamukban. Ilyen 
esetben az EMA felelős az ajánlattevők által az uniós és tagállami szociális és munkaügyi 
törvények (és ezen belül a munkavállalók kiküldetéséről szóló jogszabályok) betartásáról 
tett nyilatkozatok ellenőrzéséért, amint azt az Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó költségvetési rendelet is előírja. Az EMA azonban ezt nem tette meg. Az 
EMA-nak ismernie kell a fogadó tagállam munkavállalók kiküldetéséről szóló nemzeti 
jogszabályait, és minden olyan kötelezettséget teljesítenie kell, amelyet e jogszabály a 
kiküldött munkavállalók által teljesített szolgáltatások címzettje (jelen esetben az EMA) 
számára előír. 

Végrehajtva 

2019 

Közbeszerzési eljárás esetén az ajánlatkérő szerveknek a szerződéseket adott esetben 
több tételre kell bontaniuk, figyelemmel a széles körű verseny elősegítésének 
szükségességére. A technikai leírásnak egyenlő hozzáférést kell lehetővé tennie a 
közbeszerzési eljáráshoz valamennyi ajánlattevő számára, és nem lehet olyan hatása, 
amely indokolatlanul akadályozná a közbeszerzés verseny előtti megnyitását. 

Végrehajtandó 

2019 

Az EMA olyan közbeszerzési eljárást indított, amely két egymástól teljesen független 
szolgáltatást kombinált egyazon tételben. Ez korlátozhatta a potenciálisan érdeklődő és 
az egyik tételre esetleg ajánlatot benyújtani kívánó pályázók számát, ami hátrányosan 
befolyásolhatta a tisztességes versenyt. Az Ügynökség emellett négyről hat évre növelte 
a szerződés időtartamát. A szerződések ily módon történő meghosszabbítását a 
költségvetési rendelet csak kivételes és indokolt esetekben teszi lehetővé. Ebben az 
esetben nem volt elegendő indok a hosszabbításra. 

Végrehajtandó 
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Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 

 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2019 

Az EMA keretszerződést kötött három céggel kölcsönzött munkaerő rendelkezésre 
bocsátásáról. A pályázati dokumentációban az ártényezőnek tartalmaznia kellett egy, az 
egyes személyzeti kategóriákban dolgozó kölcsönzött munkaerő bruttó óradíjára 
alkalmazandó, mindent magában foglaló óradíj-átváltási együtthatót is. Az Ügynökség 
azonban nem bocsátott rendelkezésünkre becslést a kölcsönzött munkaerő egyes 
igényelt személyzeti kategóriák szerinti bruttó személyzeti költségéről. Így az EMA nem 
volt abban a helyzetben, hogy értékelhesse, a szolgáltató által alkalmazott felár, illetve 
bruttó haszonkulcs észszerű volt-e más hasonló szerződésekhez viszonyítva. 

Végrehajtandó 

2019 

Az EMA kiegészítő utazási támogatást nyújtott alkalmazottainak a Londonból 
Amszterdamba történő költözéshez. Az összeget a turistaosztályú viteldíj helyett az első 
osztályú jegyár alapján számították ki. Megállapításunk szerint az EMA a kiegészítő 
utazási támogatás összegének kiszámításakor kevéssé vette figyelembe a gazdaságosság 
alapelvét. 

Folyamatban 
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Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 

 

Az Ügynökség válasza 
Az Európai Gyógyszerügynökség (a továbbiakban: „Ügynökség” vagy „EMA”) üdvözli a 
Számvevőszék pozitív véleményét a 2020. évi beszámoló megbízhatóságáról, valamint a 
beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről. 

3.24.6. A londoni székhellyel kapcsolatos probléma az Egyesült Királyság Európai Unióból való 
kilépésére vonatkozó egyoldalú döntése miatt merült fel. A téma eredetileg szerepelt az EU 
tárgyalási álláspontjában, de később kivették belőle. Ebből következően az EU intézményi 
megközelítését követve az Ügynökség alternatív megoldást keresett, és az EU költségvetési 
hatósága által meghatározott korlátok betartásával albérletbe adta a helyiségeket. Az 
Ügynökséget és igazgatótanácsát aggasztja, hogy az Ügynökségnek ahelyett, hogy teljes 
mértékben a közegészség védelmével és előmozdításával kapcsolatos küldetésére 
összpontosíthatná erőfeszítéseit, üzleti ingatlant kell kezelnie egy harmadik országban, elvonva 
emberi és pénzügyi erőforrásait az uniós polgárokkal szembeni közegészségügyi 
kötelezettségeitől. Az Ügynökségnek és következésképpen az uniós intézményeknek ezzel a 
problémával 2039-ig, további 18 évig kell foglalkozniuk. A megtárgyalt kezességvállalási 
intézkedések ellenére az albérletbe adás nem kockázatmentes, amit a jelenlegi Covid19-válság 
tovább fokoz. Ennélfogva ezt a kérdést a megfelelő politikai szinten kell kezelni, és hosszú távú 
megoldást kell találni az Ügynökség számára. 

3.24.10. Az Ügynökség tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételét. Ezen eljárási kérdés 
tisztázása érdekében a kinevezési határozatokat, a munkakörök jóváhagyását és a személyzeti 
bizottság véleményére adott válaszokat az ügyvezető igazgató személyesen, e-mailben küldi 
meg. 

3.24.11. Az Ügynökség tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételét. Azt is megjegyzi, hogy a 
pénzügyi hatás nagyon csekély. Az Ügynökség úgy véli, hogy a költségvetési szabályzata 45.8 
cikkében előírt költséghatékonyság és teljesítmény elvével összhangban ellenőrzéseket végzett 
és jóváhagyta a számlákat. 
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A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) 

 

3.25. A Kábítószer és a Kábítószer-
függőség Európai Megfigyelőközpontja 
(EMCDDA) 

Bevezetés 

3.25.1. A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontját 
(a továbbiakban: a Központ, más néven EMCDDA), amelynek székhelye Lisszabonban van, a 
302/93/EGK tanácsi rendelet162 hozta létre. A Központ legfontosabb feladata, hogy a 
kábítószerekkel és a kábítószer-függőséggel kapcsolatos információkat gyűjtve, elemezve és 
terjesztve európai szinten tudjon tárgyilagos, megbízható és összehasonlítható tájékoztatást 
összeállítani és közzétenni. A cél ezzel az, hogy az összegyűjtött információ révén elemezni 
lehessen a kábítószer iránti keresletet, fel lehessen tárni e kereslet csökkentésének 
lehetőségeit, illetve általánosabban vizsgálni lehessen a kábítószerpiaccal kapcsolatos 
jelenségeket. A Központra vonatkozó főbb adatokat a 3.25.1. ábra tartalmazza163. 

3.25.1. ábra. A Központra vonatkozó főbb adatok 

 

* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 
alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és a Központ 2020. 
évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; a Központtól származó személyzeti adatok. 

                                                             
162 HL L 36., 1993.2.12., 1. o. Ezt a rendeletet és módosításait az 1920/2006/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 376., 2006.12.27., 1. o.) hatályon kívül helyezte. 

163 A Központ hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: 
www.emcdda.europa.eu. 

19

23

Költségvetés (millió euró)*

107

102

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://www.emcdda.europa.eu/
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A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) 

 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.25.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint a Központ felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 
ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a Központ vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.25.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.25.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának beszámolója, 
amely a 2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi 
kimutatásokból164 és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből165 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

                                                             
164 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

165 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) 

 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.25.5. Véleményünk szerint a Központ 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi a Központ 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, a 
tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 
változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.25.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.25.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.25.8. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) 

 

Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2018 

Az EMCDDA a 2008/104/EK irányelv és a portugál munkaügyi 
jogszabályok előírásait megszegve alkalmazott keretszerződés útján 
kölcsönzött munkaerőt. A Központnak meg kell vizsgálnia a 
kölcsönzött munkaerő foglalkoztatási feltételeit, és biztosítania kell, 
hogy azok összhangban legyenek az uniós és tagállami munkaügyi 
törvényi rendelkezésekkel. 

Megjegyezzük, hogy az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő C-
948/19. sz., Manpower Lit ügy több, a Litván Legfelsőbb Bíróság által az 
uniós ügynökségeknél munkaerő-kölcsönzés keretében történő 
munkavégzésről szóló 2008/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
alkalmazásával kapcsolatban feltett kérdést vizsgál. Mivel az Európai 
Bíróság leendő ítélete befolyásolhatja a Számvevőszéknek a kölcsönzött 
munkaerő Központ általi igénybevételével kapcsolatos álláspontját, a 
Számvevőszék az Európai Bíróság jogerős ítéletének kihirdetéséig 
tartózkodik a Központ megközelítésének szabályszerűségére vonatkozó 
észrevételek tételétől, így a korábbi években ezzel kapcsolatban tett 
észrevételei hasznosulásának értékelésétől is. 
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A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) 

 

A Központ válasza 
Az EMCDDA-nak nincsenek észrevételei/megjegyzései. 
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A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-
rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) 

 

3.26. A Szabadságon, a Biztonságon és 
a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség 
Nagyméretű IT-rendszereinek 
Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai 
Ügynökség (eu-LISA) 

Bevezetés 

3.26.1. A Tallinnban, Strasbourgban és Sankt Johann im Pongauban működő, a 
Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-
Rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökséget (a továbbiakban: az 
Ügynökség, más néven eu-LISA) az 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet166 
hozta létre. A 2018. november 14-i (EU) 2018/1726 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezte az 1077/2011/EU rendeletet és megerősítette az eu-LISA 
megbízatását167. Az Ügynökség alaptevékenysége a második generációs Schengeni Információs 
Rendszer (SIS II), a Vízuminformációs Rendszer (VIS), valamint az európai ujjnyomat-azonosító 
rendszer (Eurodac) operatív irányítása. Az új rendelet az Ügynökség megbízatását két új 
informatikai rendszer kifejlesztésére és operatív irányítására is kiterjesztette. A 
határregisztrációs rendszer (EES) a harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére 
vonatkozó adatok rögzítésére szolgál, az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer 
(ETIAS) pedig az olyan országokból érkező látogatók nyomon követésével foglalkozik, amelyek 
állampolgárai vízum nélkül beléphetnek a schengeni övezetbe. Az Ügynökségre vonatkozó főbb 
adatokat a 3.26.1. ábra tartalmazza168. 

                                                             
166 HL L 286., 2011.11.1., 1. o. 

167 HL L 295., 2018.11.21., 99. o. 

168 Az Ügynökség hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: https://www.eulisa.europa.eu/. 

https://www.eulisa.europa.eu/
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A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-
rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) 

 

3.26.1. ábra. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és az Ügynökség 
2020. évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; az Ügynökségtől származó személyzeti 
adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.26.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az Ügynökség felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 
ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint az Ügynökség vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.26.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.26.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű 
IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség beszámolója, 

219

256

Költségvetés (millió euró)*

223

274

Létszám (december 31-én)**

2020
2019
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amely a 2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi 
kimutatásokból169 és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből170 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.26.5. Véleményünk szerint az Ügynökség 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, 
a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 
változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.26.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

                                                             
169 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

170 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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Kifizetések 
A beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről 
alkotott korlátozott vélemény alapja 

3.26.7. 2020-ban az eu-LISA egyedi szerződést írt alá a vállalkozó által a kapcsolódó 
keretszerződésre (amelynek teljes összege 302 550 000 euró) vonatkozó ajánlatában 
kínálttól eltérő szoftverre, noha a keretszerződés módosítására nem került sor. Az 
árajánlatban nem szereplő terméknek az eredetileg kínált terméktől eltérő áron történő 
megvásárlása eltérést jelent a keretszerződéstől. Bár a szóban forgó egyedi szerződés a 
keretszerződésre hivatkozik, nem tartozik annak hatálya alá. Az egyedi szerződés – 
csakúgy, mint a kapcsolódó 10 399 833,60 euró összegű kifizetés – ezért nem felel meg a 
keretszerződésnek. 

3.26.8. Az eu-LISA karbantartási szolgáltatásokra vonatkozó megrendelőlapot írt alá 
a 2020. november 7. és 2024. december közötti négyéves időszakra. Ez ellentétes a 
keretszerződés rendelkezéseivel, amelyek értelmében a szolgáltatásokat csak egy évre 
előre lehet kiszámlázni. Ezért a 2021. november 7. után nyújtandó szolgáltatásokért a 
vállalkozónak kifizetett 5241,09 euró szabálytalan. 

3.26.9. A szabálytalannak minősülő kifizetések teljes összege 2020-ban 
10 405 074,69 euró volt. Ez a 2020-ban az eu-LISA rendelkezésére álló teljes kifizetési 
előirányzat 4,1%-ának felel meg, azaz meghaladja az ezen ellenőrzés esetében 
meghatározott lényegességi küszöböt. 

Korlátozott vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.26.10. Véleményünk szerint – a kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről alkotott korlátozott vélemény alapjáról szóló bekezdésben tárgyalt 
problémák kivételével – a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámoló 
alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek. 

3.26.11. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 

Észrevételek a költségvetési gazdálkodásról 

3.26.12. Az eu-LISA nagy arányban (a teljes 17,2 millió eurós keretből 10,2 millió euró 
értékben, azaz 59,4% arányban) vitt át automatikusan a következő évre nem differenciált 
előirányzatokat a II. cím esetében. 
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Az eu-LISA továbbá a III. cím kötelezettségvállalási előirányzatai esetében több ízben nem 
automatikus átvitelt alkalmazott. 2021 februárjában az igazgatótanács úgy határozott, hogy a 
2020. évi kötelezettségvállalási előirányzatokból 56,3 millió eurót átvisz a 2021. évi pénzügyi 
évre. Ezek főként az ECRIS, az ETIAS és az interoperabilitási rendszerek kötelezettségvállalási 
előirányzatai voltak (a végleges elfogadott költségvetésben szereplő előirányzatok 23%-a). Ez 
jelentősen kevesebb, mint a 2019. évi 159 millió euró összegű átvitel (a véglegesen elfogadott 
költségvetésben szereplő előirányzatok 55%-a), de még mindig jelentős összeg a teljes 
költségvetéshez képest. 

Bár az eu-LISA műveletei jellegüknél fogva átnyúlhatnak a következő évre, a II. és III. cím alatti 
átvitelek túlzott összege az eu-LISA pénzügyi szabályzata 9., 12. és 28. cikkének való 
megfelelést érintő különböző strukturális problémákra utal. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.26.13. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év  A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2017 

Az eu-LISA jelenleg három különálló, nem integrált nagyméretű IT-rendszert (SIS II, VIS és 
Eurodac) üzemeltet, amelyek mindegyike a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés 
uniós szakpolitikai területével összefüggő adatokat tartalmaz. Ez a megközelítés 
lehetetlenné teheti az Ügynökség számára a rendszerek közötti méretgazdaságossági 
lehetőségek és szinergiák kihasználását. 

Folyamatban  

(az Ügynökségnek nincs befolyása erre) 

2018 
Az Ügynökség szerződésmódosítás nélkül emelte meg az egyik keretszerződésben 
szereplő árakat és az egyik egyedi szerződést a keretszerződés lejárta után hosszabbította 
meg.  

Folyamatban 

2018 
A szolgáltatási szerződés pályázati dokumentációjában az értékelési képlet különbözött az 
ajánlattevőknek címzett kérdés-felelet rendszerű dokumentumban közölttől. Az 
Ügynökségnek meg kell erősítenie a közbeszerzésekre irányuló belső kontrolljait. 

Végrehajtva 

2018 
és 

2019 

A költségvetés végrehajtása elmaradt a tervezettől. Az Ügynökségnek – az Európai 
Bizottsággal egyetemben – javítania kellene a költségvetés-tervezés és a kapcsolódó jogi 
aktusok ütemezése közötti összhangot. 

Folyamatban 
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Év  A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2019 Az Ügynökség 284 000 eurót fizetett ki az alapul szolgáló keretszerződés hatályán kívüli 
időszakban nyújtott szolgáltatásokért. Folyamatban 

2019 Az Ügynökség nem mindig értékelte elég alaposan a pályázatokat, ami az egyik felvételi 
eljárás során a pályázókkal szembeni egyenlőtlen bánásmódhoz vezetett. Végrehajtva 
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Az Ügynökség válasza 
3.26.7. Az Ügynökség tudomásul veszi az észrevételt, és tájékoztatni kívánja a Számvevőszéket 
arról, hogy már hozott intézkedéseket az Ügynökség információtechnológiai architektúrája 
fejlődésének a szerződéses kerethez való igazítása érdekében.  

Az Ügynökség hangsúlyozni kívánja, hogy a meg nem felelés nem sértette az Ügynökség vagy 
az Unió pénzügyi érdekeit, mivel a kiadások indokoltak voltak. 

3.26.8. Az Ügynökség tudomásul veszi az észrevételt. A kapcsolódó belső ellenőrzések 
megerősítése érdekében az Ügynökség már elvégezte a folyamat felülvizsgálatát, hogy 
megelőzze az ilyen hiányosságok újbóli előfordulását. 

3.26.12. Az Ügynökség tudomásul veszi a II. cím nem differenciált előirányzataihoz kapcsolódó 
részre vonatkozó észrevételt. Az Ügynökség meg kívánja jegyezni, hogy a szóban forgó, II. 
címre vonatkozó átvitelek főként a külső támogatáshoz, a fizikai biztonsághoz, a szervezeti 
információtechnológiához és a létesítménykezeléshez kapcsolódtak. Az ilyen kiadások 
természetüknél fogva nem mérlegelhetők, és elengedhetetlenek az Ügynökség működéséhez. 

A társjogalkotók által még el nem fogadott jogszabályokhoz kapcsolódó forrásoknak az 
Ügynökség költségvetésébe történő felvétele jelentős kockázatot jelent a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásra. Az ilyen kockázatokat rendszeresen jelentik az 
igazgatótanácsnak. A jogszabályok elfogadásának folyamata teljes mértékben kívül esik az 
Ügynökség ellenőrzésén. 
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3.27. Az Európai Unió Büntető 
Igazságügyi Együttműködési 
Ügynöksége (Eurojust)  

Bevezetés 

3.27.1. Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségét (a 
továbbiakban: az Ügynökség, vagy más néven Eurojust), melynek székhelye Hágában van, a 
szervezett bűnözés súlyos formái elleni küzdelem fokozása céljából a 2002/187/IB tanácsi 
határozat171 hozta létre. Az Eurojust célja, hogy fejlessze az uniós tagállamok között, illetve 
uniós tagállamok és harmadik államok között zajló, határokon átnyúló nyomozások és 
büntetőeljárások összehangolását. Az Eurojustra vonatkozó főbb adatokat a 3.27.1. táblázat 
tartalmazza172. 

3.27.1. ábra. Az Eurojustra vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és az Ügynökség 
2020. évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; az Ügynökségtől származó személyzeti 
adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.27.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az Eurojust felügyeleti és kontrollrendszereiben 
                                                             
171 HL L 63., 2002.3.6., 1. o. 

172 Az Eurojust hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: 
www.eurojust.europa.eu. 

44

51

Költségvetés (millió euró)*

239

242

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://www.eurojust.europa.eu/
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alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 
ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint az Eurojust vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.27.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.27.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségének beszámolója, 
amely a 2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi 
kimutatásokból173 és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből174 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.27.5. Véleményünk szerint az Eurojust 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 

                                                             
173 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

174 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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szabályoknak megfelelően tükrözi az Eurojust 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, a 
tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 
változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.27.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.27.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

3.27.8. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 

Észrevételek a tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.27.9. Hiányosságokat tártunk fel az Eurojust ellenőrzött közbeszerzési eljárásai 
kapcsán. Egy esetben az Eurojust egyetlen gazdasági szereplővel írt alá keretszerződést. Az 
ilyen típusú keretszerződés alkalmazása azonban a szóban forgó szolgáltatás (gépjármű-lízing) 
esetében nem volt megfelelő. A gépjárműlízing-piacot ugyanis gyakori áringadozás jellemzi, 
ezért az Eurojustnak olyan keretszerződést kellett volna kötnie, amely esetében minden egyedi 
szerződés megkötésekor újra meg kell nyitni a versenyt, mert ezáltal biztosíthatta volna a 
kívánt szolgáltatások lehető leggazdaságosabb beszerzését.  
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3.27.10. Egy másik esetben az Eurojust olyan egyedi szerződést írt alá, amelynek 
árszabása eltért a eredeti digitális kriminalisztikai és biztonsági reagálási keretszerződéshez 
csatolt árlistáktól. Az Eurojust anélkül, hogy észrevette volna az óradíjjal kapcsolatos eltérést, 
jóváhagyta a számlát és kifizette azt a vállalkozónak. Ez az Eurojust belső kontrollrendszerét 
jellemző hiányosságokra utal, mivel bizonyos, hogy nem ellenőrizték, hogy az egyedi szerződés 
és a kiszámlázott összeg megfelel-e a szolgáltatásiszint-megállapodás tényleges feltételeinek. A 
kifizetett többletösszeg (3600 euró) ezért szabálytalan. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.27.11. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2018 
Egy esetben nem volt indokolt a tárgyalásos közbeszerzési eljárás alkalmazása. Ezért a 
keretszerződés, az összes kapcsolódó egyedi szerződés és az e szerződések keretében 
teljesített minden kifizetés szabálytalan. 

Végrehajtva 
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Az Ügynökség válasza 
3.27.9. Az Eurojust tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételét. A jövőbeli közbeszerzési 
eljárások esetében az Eurojust a Számvevőszék iránymutatását fogja követni, és biztosítani 
fogja, hogy megbízhatóbb előzetes dokumentáció készüljön, beleértve az adott közbeszerzési 
eljárás és/vagy keretszerződéstípus kiválasztásának dokumentált indoklását. 

3.27.11 Az Eurojust tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételét. A jövőbeli hasonló egyedi 
szerződések esetében az Eurojust az ajánlatkérés időpontjában nagyobb fokú egyértelműségre 
fog törekedni annak érdekében, hogy biztosítsa az egyedi szerződés és a megállapodások vagy 
a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás tényleges feltételei közötti összhangot. 
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3.28. A Bűnüldözési Együttműködés 
Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 

Bevezetés 

3.28.1. A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségét (a továbbiakban: az 
Ügynökség, más néven Europol), amelynek székhelye Hágában van, a 2009/374/IB tanácsi 
határozat175 felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/794 
európai parlamenti és tanácsi rendelet176 hozta létre. Az Ügynökség feladata, hogy támogassa 
és erősítse a tagállamok rendőri hatóságainak és egyéb bűnüldöző szolgálatainak 
tevékenységét, valamint a közöttük folytatott kölcsönös együttműködést a két vagy több 
tagállamot érintő bűncselekmények és a terrorizmus, valamint az uniós politikák alkalmazási 
körébe tartozó közös érdekeket sértő bűnözési formák megelőzése és üldözése terén. Az 
Ügynökségre vonatkozó főbb adatokat a 3.28.1. ábra tartalmazza177. 

3.28.1. ábra. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és az Ügynökség 
2020. évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; az Ügynökségtől származó személyzeti 
adatok.  

                                                             
175 HL L 121., 2009.5.15., 37. o. 

176 HL L 135., 2016.5.24., 53. o. 

177 Az Ügynökség hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: www.europol.europa.eu. 

169

183

Költségvetés (millió euró)*

837

884

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://www.europol.europa.eu/
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A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.28.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az Ügynökség felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 
ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint az Ügynökség vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.28.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.28.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének beszámolója, amely a 
2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból178 
és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből179 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

                                                             
178 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

179 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.28.5. Véleményünk szerint az Ügynökség 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, 
a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 
változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.28.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.28.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

3.28.8. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 
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Észrevételek a költségvetési gazdálkodásról 

3.28.9. A költségvetési rendelet értelmében az uniós szerveknek a kifizetéseket az előírt 
határidőn belül kell teljesíteniük. 2020-ban az Ügynökség több ízben is elmulasztotta teljesíteni 
ezt a kötelezettségét. Megállapításunk szerint az Ügynökség a kifizetések 33%-át 
késedelmesen teljesítette, ezért 12 000 euró késedelmi kamatot is meg kellett fizetnie. 2019-
ben, 2018-ban és 2017-ben is hasonló mértékű késedelmeket állapítottunk meg. Ez az 
ismételten jelentkező hiányosság hírnévkockázatnak teszi ki az Ügynökséget. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.28.10. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2018 
Az Ügynökség szabálytalan módon hosszabbította meg egy üzleti utazási szolgáltatási 
keretszerződés időtartamát a szerződés lejárta után, és új árszabási szempontokat is 
bevezetett. A szerződéskezelést és az előzetes kontrollokat meg kell erősíteni. 

Folyamatban 

2019 

Az Ügynökség meghosszabbította egy üzleti utazási szolgáltatási keretszerződés 
időtartamát oly módon, hogy miután a szerződés 2018-ban lejárt, aláírt hozzá egy 
módosítást, ami szabálytalannak minősül. Az Ügynökség ugyanezen szerződéshez 2019. 
március 29-én egy második módosítást is aláírt. Ez a szerződéskezelés és az előzetes 
kontrollok hiányosságaira enged következtetni. 

Folyamatban 

2019 
Az Ügynökség a kifizetések 20%-át késedelmesen teljesítette. 2018-ban és 2017-ben 
hasonló vagy még nagyobb mértékű késedelmeket állapítottunk meg. Ez az ismételten 
jelentkező hiányosság hírnévkockázatnak teszi ki az Ügynökséget. 

Végrehajtandó 
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Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2019 

Az Ügynökség nyílt eljárás nyomán keretszerződést kötött bútorok, tartozékok és 
kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére. A pályázati felhívás során használt 
dokumentumokban nem voltak kellőképpen konkrétan megfogalmazva a feltételek, ami 
csökkentette a pályázati eljárás kompetitív jellegét. Az Ügynökség gondoskodjon arról, 
hogy a pályázati dokumentáció kellően átgondolt legyen a tisztességes és eredményes 
verseny biztosításához, hogy a beszerzési eljárások során a lehető legjobb ár-érték arányt 
lehessen elérni. 

Folyamatban 

2019 A minőség (pl. a javasolt új szabványbútor minősége) szempontjából legfontosabb 
műszaki odaítélési kritériumhoz nem határoztak meg minimumértéket. Végrehajtva 

2019 

Az Ügynökség nem ellenőrizte kellően a nem szabványos elemek alapárának pontosságát 
és az engedmények kiszámítását, mielőtt elküldte volna a megrendelőlapot a 
vállalkozónak. Az Ügynökség ezeket az ellenőrzéseket építse be az előzetes kontrollokba, 
és még a megrendelőlap aláírását megelőzően hajtsa végre azokat. 

Végrehajtva 
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Az Ügynökség válasza 
3.28.9. Az Europol 2020-ban is munkaerőhiánnyal szembesült, ami különösen az úgynevezett 
infrastrukturális területeket, többek között a pénzügyi igazgatást érintette. A helyzetet tovább 
súlyosbították a Covid19-világjárvány okozta kihívások. 

Emellett az Europol 2020 elején rendezte a 2019-es (elsősorban utazási szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó) év végi számlák hátralékát. A (kerekített) 12 000 eurós késedelmi kamatból 2020-
ban kifizetett teljes összegből 5 205,45 euró kapcsolódott az utazási szolgáltatások területén 
felhalmozódott hátralék 2020 elején végzett feldolgozásához. 

2020-ban a késedelmesen kifizetett számlák összértéke 4,4 millió eurót tett ki (2019-ben ez az 
összeg 6,6 millió euró volt), ami az alapforrások tekintetében eszközölt kifizetések 3%-ának 
felel meg (2019-ben ez az arány 4,6% volt). 

Az Europol havi rendszerességgel gondosan nyomon követi a kifizetések összegét, és enyhítő 
intézkedéseket hoz, előnyben részesítve a nagy értékű kifizetéseket. 

Ezért az Europol szempontjából a 2020. évi fizetési késedelmek tekintetében nem következett 
be lényeges pénzügyi vagy hírnévkockázat, figyelembe véve azt is, hogy a kapcsolódó utazási 
szolgáltatási szerződés (amely szükségessé tette a számlák utazásonkénti tételes kezelését) 
2020 márciusában lejárt. 
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3.29. Az Európai Unió Alapjogi 
Ügynöksége (FRA) 

Bevezetés 

3.29.1. Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét (a továbbiakban: az Ügynökség, más 
néven FRA), amelynek székhelye Bécsben van, a 168/2007/EK tanácsi rendelet180 hozta létre. 
Az Ügynökség célja, hogy az Unió és a tagállamok érintett hatóságainak támogatást és szakmai 
segítséget nyújtson az alapvető jogokat érintő uniós jogszabályok végrehajtása során. Az 
Ügynökségre vonatkozó főbb adatokat a 3.29.1. ábra tartalmazza181. 

3.29.1. ábra. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és az Ügynökség 
2020. évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; az Ügynökségtől származó személyzeti 
adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.29.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az Ügynökség felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 
ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint az Ügynökség vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

                                                             
180 HL L 53., 2007.2.22., 1. o. 

181 Az Ügynökség hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: www.fra.europa.eu. 

29

30

Költségvetés (millió euró)*

114

105

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://www.fra.europa.eu/
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3.29.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.29.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének beszámolója, amely a 2020. december 31-
ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból182 és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentésekből183 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.29.5. Véleményünk szerint az Ügynökség 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, 
a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 
változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

                                                             
182 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

183 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.29.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.29.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

3.29.8. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 

Észrevételek a költségvetési gazdálkodásról 

3.29.9. Nagyarányú – 6,7 millió euró, azaz a cím teljes előirányzatának 83%-a (2019: 
3,8 millió euró, azaz 60%) – volt a lekötött előirányzatok átvitele a III. cím (Operatív kiadások) 
esetében. Ez főként az Ügynökség fő tevékenységeinek jellegére vezethető vissza, amelyek 
kapcsán több hónapos, gyakran a következő évre is átnyúló tanulmányok és egyéb 
figyelemfelkeltő tevékenységek finanszírozására is sor kerül. A 2021-re átvitt, III. címhez 
tartozó összegek jelentős részét (25%) (2019: 28%) 2020 decemberében kötötték le. Ez 
strukturális problémára enged következtetni, amelynek megoldása érdekében az 
Ügynökségnek javítania kellene költségvetés-tervezésén és költségvetés-végrehajtási ciklusain. 
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A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.29.10. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2017 E-közbeszerzés: 2017 végére az Ügynökség egyes eljárások esetében bevezette az e-
számlázást, az e-pályáztatást és az e-benyújtást azonban nem. Végrehajtva 

2018 
Nagyarányú volt a lekötött előirányzatok átvitele a III. cím (Operatív kiadások) esetében, 
ami csak részben volt indokolt. Az Ügynökségnek javítania kellene költségvetés-
tervezésén és költségvetés-végrehajtási ciklusain. 

Folyamatban 
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Az Ügynökség válasza 
3.29.9. Az Ügynökség egyetért a Számvevőszékkel abban, hogy az átvitelek szintje főként az 
Ügynökség alapvető tevékenységeinek jellegét tükrözi, amelyek kapcsán több hónapos, 
gyakran a következő évre is átnyúló tanulmányok és egyéb figyelemfelkeltő tevékenységek 
finanszírozására is sor kerül. Költségvetés-tervezésének és költségvetésvégrehajtási ciklusainak 
javítása érdekében az Ügynökség az egyik évről a másikra tervezett átvitelek nyomon 
követésére monitoringeszközt hozott létre. 

Az Ügynökség úgy véli, hogy a költségvetés megfelelő végrehajtását a törölt átvitelek szintje 
alapján is kell mérni. Az Ügynökség esetében nagyon magas az eredmény szintje (99,5% 
feletti), ami a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és a költségvetési elvek tiszteletben 
tartásának fontos mutatója. 
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3.30. Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökség (Frontex)  

Bevezetés 

3.30.1. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget (a továbbiakban: az Ügynökség, 
más néven Frontex) az 1052/2013/EU és az (EU) 2016/1624/EU rendeletet hatályon kívül 
helyező 2019. november 13-i (EU) 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi rendelet184 
szabályozza. Az Európai Határ- és Parti Őrséget a tagállamok határigazgatásért és visszaküldési 
műveletekért felelős nemzeti hatóságai és az Ügynökség alkotják. Az Ügynökség székhelye 
Varsóban van. Feladata – az Ügynökség és a külső határok tekintetében illetékes tagállami 
hatóságok megosztott felelőssége keretében – az európai integrált határigazgatás biztosítása a 
külső határokon történő belépés hatékony felügyelete érdekében. Ide tartozik a külső 
határokon jelentkező migrációs kihívások és potenciális jövőbeli fenyegetések kezelése is, 
ezáltal hozzájárulva a határokon átnyúló dimenzióval rendelkező, súlyos bűncselekmények 
elleni fellépéshez, valamint az Unión belüli magas szintű belső biztonság biztosításához az 
alapvető jogok teljes tiszteletben tartása mellett, ugyanakkor megőrizve az Unión belül a 
személyek szabad mozgását. Az Ügynökség legfeljebb 10 000 fős operatív személyzettel bíró 
készenléti alakulattal is rendelkezik. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatokat a 3.30.1. ábra 
tartalmazza185. 

                                                             
184 HL L 295., 2019.11.14., 1. o. 

185 Az Ügynökség hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: www.frontex.europa.eu. 

http://www.frontex.europa.eu/
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3.30.1. ábra. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és az Ügynökség 
2020. évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; az Ügynökségtől származó személyzeti 
adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.30.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az Ügynökség felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 
ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint az Ügynökség vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.30.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.30.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

446

495

Költségvetés (millió euró)*

749

1 234

Létszám (december 31-én)**

2020
2019
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a) az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség beszámolója, amely a 
2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból186 
és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből187 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.30.5. Véleményünk szerint az Ügynökség 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, 
a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 
változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.30.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

                                                             
186 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

187 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.30.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

3.30.8. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 

Észrevételek a tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.30.9. Visszatérési műveleteinek pénzügyi tervezéséhez a Frontex az együttműködő 
országok által benyújtott becslésekre támaszkodik. Ezen információk teljessége és 
időszerűsége ezért alapvető fontosságú. Egy esetben egy nemzeti hatóság a fellépés pénzügyi 
lezárásakor foglalt bele két korábban be nem jelentett visszatérési műveletet egy támogatási 
megállapodásba, összesen 355 000 euró értékben. Az ebből eredő hirtelen költségvetési hiány 
fedezése érdekében a Frontex utólagos költségvetési kötelezettségvállalást tett. Ez nem felel 
meg az Ügynökség pénzügyi szabályzatának188. 

3.30.10. A Frontex igazgatótanácsa 2020 októberében az alapvető jogok állítólagos 
megsértésével kapcsolatos 13 esetről szóló jelentések nyomán belső vizsgálatot indított. A 
vizsgálat nyolc esetben arra a következtetésre jutott, hogy nem történt jogsértés. A másik öt 
esetben a vizsgálat azt állapította meg, hogy nincs ugyan bizonyíték az alapvető jogok 
megsértésére, de teljes körű adatok hiányában nem tud minden észszerű kétséget kizáró 
döntést hozni.  

Az európai ombudsman hivatalból is indított két vizsgálatot. Az elsőt 2020. november 10-én 
nyitották meg azzal a céllal, hogy értékeljék a Frontex panaszkezelési mechanizmusának189 

                                                             
188 A Frontex pénzügyi szabályzata 10. cikkének (3) bekezdése (az évenkéntiség elve). 

189 A panaszkezelési mechanizmust az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló (EU) 2016/1624 
rendelet hozta létre. Egy olyan igazgatási mechanizmusról van szó, amelynek keretében az 
alapjogi tisztviselő felel az Ügynökséghez beérkező panaszoknak a megfelelő ügyintézéshez 
való joggal összhangban történő kezeléséért. Éves jelentésében az Ügynökség beszámol a 
panaszkezelési mechanizmusról, kitérve a beérkezett panaszok számára, az alapvető jogok 
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eredményességét és átláthatóságát azok számára, akik úgy vélik, hogy a Frontex 
határműveletei során megsértették jogaikat, valamint hogy megvizsgálják a Frontex alapjogi 
tisztviselőjének szerepét és függetlenségét. 2021. június 15-én az ombudsman megállapította, 
hogy a Frontex késedelmesen hajtotta végre az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló (EU) 
2019/1896 rendelettel bevezetett fontos változtatásokat, de a helyzet megoldása már 
folyamatban van, és az ügyben nem tartja indokoltnak további vizsgálat végzését. A vizsgálat 
alapján ugyanakkor kilenc jobbító célú javaslatot bocsátott ki a Frontex számára. Ezek a 
javaslatok többek között a következőkre vonatkoznak: az alapjogi jogsértések potenciális 
áldozatai számára hogyan könnyíthető meg a jogorvoslati lehetőségek megismerése és az ilyen 
események jelentése, hogyan javítható a panaszok kezelése és az azok nyomán tett 
intézkedések190. A második vizsgálat 2021. március 4-én indult annak feltárására, hogy az 
Ügynökség hogyan tesz eleget alapjogi kötelezettségeinek, és hogyan biztosítja az 
elszámoltathatóságot az új, kibővített feladatköreivel kapcsolatban191. 

Felhívjuk továbbá a figyelmet két további folyamatban lévő vizsgálatra: január 11-én az OLAF 
vizsgálatot indított az Ügynökséget érintő állítólagos zaklatás, kötelességszegés és migránsok 
visszatoloncolása miatt192, 2021. január 29-én pedig az Európai Parlament úgy határozott, hogy 
munkacsoportot hoz létre az alapvető jogok Frontex általi megsértésére vonatkozó állítások 
kivizsgálására193. Ezek a vizsgálatok eltérő jellegűek, és jóval túlmutatnak az általunk végzett 
pénzügyi ellenőrzésen. 2021. július 14-én az európai parlamenti munkacsoport kijelentette, 
hogy a vizsgált súlyos incidensek kapcsán nem talál meggyőző bizonyítékot visszafordítás vagy 
kollektív kiutasítás közvetlen megvalósulására, ugyanakkor tapasztalt hiányosságokat – többek 
között – a Frontexnek az alapjogi helyzetek nyomon követésével, értékelésével, illetve az 

                                                             
megsértésének típusaira, az érintett műveletekre, valamint – amennyiben lehetséges – az 
Ügynökség és a tagállamok által hozott nyomonkövetési intézkedésekre. 

190 Az OI/5/2020/MHZ ügyben hozott határozat az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 
(Frontex) az alapvető jogok állítólagos megsértése esetén alkalmazandó panaszkezelési 
mechanizmusának működéséről, valamint az alapjogi tisztviselő szerepköréről. 

191 A 2021. március 4-én megnyitott OI/4/2021/MHZ ügy.  

192 Forrás: Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 
2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről 
szóló határozatok szerves részét képező észrevételekkel (2020/2167(DEC)). 

193 Forrás: A LIBE bizottság 2021. január 29-i írásbeli eljárása. Az Európai Parlament Frontexet 
ellenőrző munkacsoportja 14 (képviselőcsoportonként kettő) európai parlamenti 
képviselőből áll. 
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azokról való beszámolással kapcsolatos mechanizmusaiban, és tett is ajánlásokat azok 
javítására194. 

3.30.11. Ezenfelül a 2019. november 13-i (EU) 2019/1896 rendelet 110. cikke előírja, 
hogy a Frontexnek 2020. december 5-ig 40 alapjogi felügyelőt kell felvennie. 2020. december 
31-ig azonban egyetlen felügyelőt sem neveztek ki. A Frontex főként a következőkkel indokolta 
a késedelmet: 

o Az Alapjogi Hivatal (FRO) vezetőjének munkaköri leírását felül kellett vizsgálni, hogy 
tükrözze az álláshely új jellemzőit (középvezetői beosztás). Az (EU) 2019/1896 rendelet 
jelentősen kibővíti az Alapjogi Hivatal hatáskörét és feladatkörét. Ami az alapjogi 
megfigyelőket illeti, a rendelet az Alapjogi Hivatal vezetőjét ruházza fel a kinevezésre 
jogosult hatóság hatáskörével, amely ebben a szerepben független a vezetéstől, és csak 
az igazgatótanácsnak tartozik beszámolással. Ehhez belső átszervezésre volt szükség. 
Emellett az Európai Bizottsággal széles körű konzultációra került sor. 

o A Covid19-válság miatt a munkaerő-felvétel általánosságban lelassult, különösen a 2020. 
március közepétől júniusig tartó időszakban. Emiatt a folyamat még több időt vett 
igénybe. 

o 2020. november 25-ére összeállították az új alapjogi tisztviselő kiválasztására irányuló 
eljárás előválogató bizottságát. 

Amint az előző bekezdésekből is kiderül, az alapjogi megfigyelők felvételének késedelme 
komoly kockázatot jelent az Ügynökség működésére és hírnevére nézve. 

Észrevételek a belső kontrollmechanizmusokról 

3.30.12. Az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló (EU) 2019/1896 rendelet értelmében 
létrejön az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulata. Ennek kapcsán 2019. évi hatállyal 
100 AD besorolású álláshelyet 100 AST besorolású álláshellyé alakítottak át a Frontex központi 
egységénél. 2020. szeptember 1-jén a Frontex engedélyt kért az Európai Bizottságtól (DG 
HOME), hogy 100 AST besorolású álláshelyet felsőfokú (AD 7 vagy magasabb szintű) álláshellyé 
minősíthessenek át a készenléti alakulat esetében, illetve az új megbízatás nyomán létrejövő új 
feladatok végrehajtásához. A Bizottság válaszát megelőzve, 2020. szeptember 9-én a Frontex 
47 ajánlatot tett közzé felsőfokú jelöltek részére. Másnap a Bizottság arról tájékoztatta a 
Frontexet, hogy az nem rendelkezik jogi hatáskörrel az álláshelyek felminősítésére. A 

                                                             
194 MUNKADOKUMENTUM: az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) 2021. 

július 14-i jelentése: Report on the fact-finding investigation on Frontex concerning alleged 
fundamental rights violations. 
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Frontexnek azonnal vissza kellett vonnia a 47 állásajánlatot. Ez felesleges módon 
hírnévkockázatnak és jogviták kockázatának tette ki a Frontexet. 

3.30.13. A Frontex belső kontrollrendszere átláthatóságának és eredményességének 
biztosítása érdekében a pénzügyi munkafolyamatokban szerepet játszó alkalmazottaknak 
minden kivételt rögzíteniük kell egy központi nyilvántartásban. Egy esetben a Frontex 
módosította a légi felügyeleti szolgáltatásokra vonatkozó szerződés kifizetési ütemtervére 
vonatkozó rendelkezéseket. A módosítást kivételi feljegyzésben engedélyezték, ellenőrzésünk 
idejéig azonban az nem került rögzítésre a központi nyilvántartásban. 

Észrevételek a költségvetési gazdálkodásról 

3.30.14. A Frontex eredeti költségvetése 460 millió euró volt. Ez az összeg uniós 
hozzájárulásból és négy schengeni társult ország (Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc) 
hozzájárulásából195 tevődött össze. Az év folyamán a Frontex kiegészítő finanszírozásban 
részesülhet egyedi programok és intézkedések kapcsán, illetve igazgatási műveletekből egyéb 
bevételei is származhatnak. 

Az uniós hozzájárulást eredetileg 428 millió euróban határozták meg. Az Unió általános 
költségvetésének 18 02 03. költségvetési sora a következőképpen finanszírozta ezt az összeget: 
412 millió eurót a 2020. évi általános uniós költségvetés előirányzataiból, 16 millió eurót pedig 
a Frontex 2018. évi költségvetési eredményéből biztosított. 

A schengeni társult országok hozzájárulását eredetileg 32 millió euróban határozták meg. A 
schengeni társult országokkal kötött megállapodások úgy rendelkeznek, hogy a 
hozzájárulásokat az egyes schengeni társult országok GDP-jének (Svájc és Liechtenstein), illetve 
GNI-jének (Izland és Norvégia) százalékában számítják ki, az összes részt vevő ország GDP-
jéhez/GNI-jéhez viszonyítva. A 2020. évi induló költségvetés összeállításakor a Frontex 7,43%-

                                                             
195 A schengeni társult országok hozzájárulásait az Európai Közösség és a schengeni társult 

országok közötti két megállapodás szabályozza: az egyrészről az Európai Közösség, 
másrészről pedig a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között létrejött, e 
két államnak az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési 
Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségben való részvétele módjáról szóló megállapodás 
(HL L 243., 2010.9.16., 4. o.), illetve az Európai Közösség, valamint az Izlandi Köztársaság és 
a Norvég Királyság közötti, ezen államoknak az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való 
Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségben való részvételének 
módjáról szóló megállapodás (HL L 188., 2007.7.20., 19. o.). 
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ban határozta meg a schengeni társult országok hozzájárulásainak a költségvetéshez 
viszonyított teljes százalékos arányát. 

A Frontex induló költségvetése 460 millió euró volt. Megállapítottuk, hogy a schengeni társult 
országok hozzájárulása ennek csupán 6,91%-át tette ki. Ez arra utal, hogy a schengeni társult 
országok hozzájárulásait túl alacsony összegben határozták meg196. Ezzel szemben az uniós 
hozzájárulást nem állapították meg túl magas összegben, mivel ezt az összeget a schengeni 
társult országok részvételétől függetlenül is szerepeltették volna a költségvetésben. 

 Ez szintén világossá teszi, hogy az uniós szerveknek horizontális iránymutatásra van szükségük 
az Európai Bizottság részéről arra vonatkozóan, hogy miként kell egységesen kiszámítani a nem 
uniós országok hozzájárulásait197. 

3.30.15. A Covid19-világjárvány 2020-ban hatással volt a Frontex műveleteire és 
költségvetésének végrehajtására. A Frontex két költségvetés-módosítás révén 95 millió euróval 
csökkentette eredeti költségvetését. A kifizetések végrehajtási aránya a végleges 
költségvetésben 55,9% volt, ami alacsonyabb, mint 2019-ben (69,2%). A 2021. évi pénzügyi 
évre átvitt előirányzatok aránya 44,1% volt, szemben a 2019-ről 2020-ra átvitt 30,8%-kal. Ez a 
tevékenységek (például a visszatérési műveletek) általános lelassulását tükrözi 2020-ban. Ezzel 
összefüggésben egy, a 2021. évi helyszíni bevetések előkészítéséhez kapcsolódó, 18,1 millió 
euró összegű előzetes költségvetési kötelezettségvállalást anélkül hoztak át, hogy az 
Ügynökség jogi kötelezettségvállalásokat írt volna alá a pénzügyi szabályzata 75. cikkében 
megadott határidőn belül. 

3.30.16. A Frontex a 2020. évi végleges éves beszámolójában a költségvetés 
végrehajtásának bemutatását is megváltoztatta az előző évi beszámolóhoz képest. A 
teljesítménymutatók kiszámítása során a Frontex a fent leírt két költségvetési csökkentést nem 
költségvetés-módosításként, hanem költségvetés-végrehajtási aktusokként kezeli. A Frontex 
annak ellenére is végrehajtotta ezt a változtatást, hogy az ellentmond az igazgatótanács két 
határozatának. Ezenkívül a szóban forgó költségvetés-módosítások három költségvetési 
átcsoportosításhoz igazodnak, amelyek ennek megfelelően csökkentették az uniós 
költségvetés 18 02 03. sorát. Az egyik átcsoportosítást 2020 novemberében a költségvetési 

                                                             
196 Lásd: a Frontex 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges beszámolója, 28. o., 4.0.3. 

megjegyzés, és 32. o., 5.0.1. melléklet. 

197 A nem uniós országok hozzájárulásaira vonatkozó jogi keret eltérő értelmezésének kérdését 
a 3/2021. sz. számvevőszéki áttekintés is kiemeli. Az áttekintés arra a következtetésre jut, 
hogy nincsen egységes automatikus képlet az uniós költségvetéshez és az ügynökségek 
költségvetéséhez való hozzájárulások megállapítására, és nincsenek szabványosított 
módszerek ezek kiigazítására sem. 
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hatóság, a másik két átcsoportosítást pedig 2020 novemberében, illetve decemberében a 
Bizottság hagyta jóvá. 

3.30.17. A 2020. évi pénzügyi év 1. számú uniós költségvetés-módosítása 10 millió 
euróval növelte a Frontexnek nyújtott uniós finanszírozást. Ezt a költségvetés-módosítást a 
költségvetési hatóság 2020 áprilisában hagyta jóvá. Az uniós finanszírozás e növekedése 
azonban nem jelenik meg a Frontex költségvetési beszámolójában. Ez rontja az átláthatóságot, 
mivel megnehezíti annak megismerését, hogy 2020-ban mennyi uniós forrást bocsátottak a 
Frontex rendelkezésére, és hogy ez az összeg időben hogyan változott. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.30.18. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2015 Nem foglalkoztak az Európai Bizottság által irányított Belső Biztonsági Alap és a Frontex 
által biztosított források között fennálló potenciális kettős finanszírozás kérdésével. Folyamatban 

2015 

A határokon átnyúló műveletekben részt vevő államok költségtérítési igénylőlapokon 
jelentik be felmerült költségeiket. 12/2016. sz. különjelentésében a Számvevőszék azt 
ajánlotta, hogy az ügynökségek a hatékonyságbeli hiányosságok elkerülésére, amikor csak 
lehetséges, alkalmazzanak egyszerűsített költségelszámolást. 

A humán erőforrások tekintetében: végrehajtva 

A nehéz műszaki berendezések telepítése 
tekintetében: folyamatban 

2016 
Nagy volt az átvitt összegek aránya. Javítani kell az együttműködő országok által 
benyújtott költségbecslések pontosságát és költségkimutatásaik időbeniségét. Az 
Ügynökség fontolóra vehetné a differenciált költségvetési előirányzatok bevezetését is. 

Folyamatban 

2017 Az Ügynökség, noha már 2014-ben beköltözött a jelenlegi irodájába, még mindig nem 
rendelkezik az igazgatótanács által jóváhagyott átfogó üzletmenet-folytonossági tervvel. Folyamatban 

2018 
és 

2019 

Az Ügynökség a szükséges igazoló dokumentumok nélkül térített meg költségeket az 
együttműködő országoknak. Végrehajtva 
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Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2018 
Az előzetes ellenőrzések nem voltak eredményesek. Az Ügynökségnek törekednie kellene 
egy olyan, egyszerű és átlátható pénzügyi rendszer kidolgozására, amely a felszerelésekkel 
kapcsolatos költségekre is kiterjed.  

Az előzetes ellenőrzések tekintetében: végrehajtva 

A nehéz műszaki berendezésekhez kapcsolódó 
költségek egyszerűsítése tekintetében: folyamatban  

2018 Az Ügynökségnek el kellene fogadnia és végre kellene hajtania a bizalmi tisztségekre 
vonatkozó politikát. Folyamatban 

2018 
2018-ban nagy volt a 2019-re átvitt összegek és a törölt átvitelek aránya. Az 
Ügynökségnek törekednie kellene a pontosabb költségbecslésekre és költségvetési 
előrejelzésekre. 

Folyamatban 

2019 Egy vissza nem térítendő támogatás esetében a visszatérítési igényt a támogatási 
megállapodásban meghatározott időszakon kívül nyújtották be.  n.a. 

2018 
és 

2019 

Az Ügynökség nem érte el a betöltött álláshelyek létszámtervben előírt arányát. Az 
Ügynökségnek jobb iránymutatást kellene nyújtania a felvételi bizottság tagjainak, és 
alaposabban kellene ellenőriznie a pályázók bérkifizetésre vonatkozó pénzügyi 
jogosultságait. 

Folyamatban 
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Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2019 

Egy felújítási munkálatok kapcsán teljesített kifizetés esetében az Ügynökség a projekt 
nagyon késői szakaszában módosította a szerződéses feltételeket, hogy ezáltal 
elkerülhesse egyes költségvetési előirányzatok visszavonását, illetve törlését. E változtatás 
miatt a pénzeszközök felhasználása nem felel meg a tényleges műveletnek, amellett a 
módosítás befolyásolhatja az Ügynökség költségvetése és tevékenységei végrehajtásának 
nyomon követését is. 

n.a. 
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Az Ügynökség válasza 
Észrevételek a tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről  

3.30.9. A tagállamok becslései nem lehetnek pontosak a visszatérési műveletek/tevékenységek 
nagymértékben kiszámíthatatlan jellege miatt. Az esetlegesen fel nem használt összegek 
elvesztése – például a C8 törlések esetében – magas kockázatának csökkentése érdekében a 
következő rendszer van érvényben: 

• az Ügynökség a tagállamok által szolgáltatott információk alapján eredetileg 
alacsonyra – a szükséges minimumra – becsüli a költségvetést 

• a tagállamok havi rendszerességgel monitoringtáblázatokat küldenek, amelyekben 
naprakészen feltüntetik a ténylegesen viselt költségeket 

• a monitoringtáblázatok alapján az Ügynökség módosítja az eredetileg előirányzott 
költségvetést, növelve/csökkentve azt. 

Ez a rendszer a meg nem felelés bizonyos fokú kockázatát hordozza magában abban az 
esetben, ha pontatlanul vagy késedelmesen nyújtják be a monitoringtáblázatokat, de 
bebizonyosodott, hogy messze jobb erőforrás-gazdálkodást és a pénzeszközök sokkal kevésbé 
kritikus törlését biztosítja. 

A támogatási rendelkezésekből eredő nyomonkövetési kötelezettség teljesítése a tagállamok 
költségbecslésének alapvető eleme. A Frontex tovább dolgozik a nyomonkövetési 
mechanizmusok javításán és a becslések pontosabbá tételén, hogy továbbra is megfeleljen a 
költségvetési szabályoknak. 

 

3.30.10. Az Ügynökség teljes mértékben elkötelezett, és szorosan együttműködik az európai 
ombudsmannal az alapvető jogokkal kapcsolatos ügyekben, valamint az OLAF-fal és az Európai 
Parlamenttel, rendelkezésre bocsátva az alapvető jogok említett állítólagos megsértésével 
kapcsolatban kért információkat és dokumentumokat. 

3.30.11. A Frontex teljes mértékben egyetért a Számvevőszék megállapításaival és 
kockázatértékelésével. 

A Covid19-világjárványra és a Számvevőszék által megállapított külső tényezőkre tekintettel 
megvalósíthatatlanná vált az a feladat, hogy a Frontexnek 2020 decemberéig 40 alapjogi 
felügyelőt kell felvennie. A Frontex vezetősége semmilyen módon nem tudta enyhíteni az 
említett felvételi késedelmet a kinevezési hatáskörök kifejezett hiánya miatt (az Európai Határ- 
és Parti Őrségről szóló rendelet a kinevezésre jogosult hatóság valamennyi hatáskörét az 
alapjogi tisztviselőre ruházza, aki teljesen független a Frontex vezetőségétől). 
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Az ügyvezető igazgató azonban 2019. november 25-én és 2020. június 10-én két egymást 
követő megállapodást kötött az Alapjogi Ügynökséggel annak érdekében, hogy: 

- egyrészt ideiglenes jelleggel támogassa a Frontex alapjogi tisztviselőjét a 40 alapjogi felügyelő 
felvételének és helyszíni bevetésük jogi és működési keretének előkészítésében; 

- másrészt biztosítson áthidaló megoldást a Frontex alapjogi tisztviselője számára az Alapjogi 
Ügynökség által biztosított, a Frontex költségvetéséből finanszírozott és a Frontex alapjogi 
tisztviselője által függetlenül irányított felügyelők formájában. 

A Frontex igazgatása jelentős támogatást nyújtott az igazgatótanácsnak azáltal, hogy 2020 
folyamán rendszeresen beszámolt erről a témáról, és az ügyvezető igazgató gondoskodott 
arról, hogy az alapjogi felügyelők felvétele (az üres álláshelyek közzétételét követően) 
maximális támogatást kapjon a humánerőforrás részéről az eljárások lehető legrövidebb időn 
belüli lezárása érdekében. 

 

Észrevételek a belső kontrollmechanizmusokról 

3.30.12. A Frontex nem vett részt a személyzeti szükségletekkel kapcsolatos tárgyalásokban az 
Európai Határ- és Parti Őrségről szóló új rendelet előkészítése során. 2019 novembere óta a 
Frontex írásban kérte és próbálta tisztázni a Bizottsággal az Európai Határ- és Parti Őrségről 
szóló új rendelet elfogadását követő 2020-as létszámtervben szereplő AD-álláshelyek 
számának eltérését/csökkenését a központi egységénél (amelyek közül sok ténylegesen be volt 
töltve, illetve sok esetében folyamatban volt a felvételi eljárás). 2020. májusi válaszában a 
Bizottság bizonyos fokú rugalmasságot kínált, amit a Frontex a szükségletek megértésének 
jeleként értékelt. Az AD7-es állásajánlatokat a Frontex a lehető legkésőbbi időpontban 
meghosszabbította, hogy az újonnan kinevezettek elfogadják az állást, és részt vehessenek a 
2020 októberének közepén indítani tervezett kötelező képzésen. A Frontex teljes mértékben 
felismerte a hírnévkockázatot, amelyet arra a legfontosabb politikai prioritásra tekintettel 
értékelt, hogy mielőbb szilárd alapot kell teremteni az újonnan létrehozott készenléti alakulat 
számára. A jogviták kockázatát csökkentette a pályázókkal folytatott gyors kommunikáció, és a 
kockázatcsökkentést elősegítendő a Frontex 2020 végén elegendő tartalékot tartott fenn 
betöltetlen AD-álláshelyekből. 

3.30.13. Emberi hiba miatt a repülési órák számát tévesen számították ki (a számla 
nyilvántartásba vételekor a vállalkozó azt javasolta, hogy a kifizetés teljesítéséhez módosítsák 
100-ról 50-re a repült órák számát). A hibát azonban észrevették, és az előre kifizetett repülési 
órákat a végső kifizetéssel rendezték, így a Frontex egyetlen repülési órát sem fizetett túl. Az 
eseményt megfelelően rögzítették az Egyesített Erőforrások Egység problémákat/tanulságokat 
tartalmazó naplójában, és az engedélyezésre jogosult tisztviselő és felettese azonnal kivételi 
feljegyzést készített és írt alá az alkalmazandó keretrendszerrel összhangban. Az aláírt 
feljegyzést azonban nem továbbították az ellenőrzési és kontrollirodának a központi 
nyilvántartásban való rögzítés céljából a távmunkamód világjárvány miatti bevezetésének 
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kezdetén elkövetett mulasztás miatt. A megfelelő nyilvántartásba vétel hiányát egy meg nem 
felelési feljegyzés aláírásával rendezték. 2020 áprilisától a kivételek nyilvántartásba vétele 
automatizált, és rögzítésre kerül a dokumentumkezelési rendszerben a hasonló esetek jövőbeli 
elkerülése érdekében. 

Észrevételek a költségvetési gazdálkodásról 

3.30.14. Az Ügynökség üdvözli a Számvevőszék észrevételét, miszerint az uniós szerveknek 
horizontális iránymutatásra van szükségük a Bizottság részéről arra vonatkozóan, hogy miként 
kell egységesen kiszámítani a nem uniós országok hozzájárulásait. Az Ügynökség továbbra is 
nyitott arra, hogy a kapott iránymutatás alapján kiigazítsa a számítási módszert. 

Az Ügynökség által a schengeni társult országok hozzájárulása esetében alkalmazott módszer 
2016 óta változatlan. 

A jelenlegi módszert az igazgatótanács hagyta jóvá a Bizottság véleménye alapján. 

A jelenlegi módszer – a schengeni társult országokkal kötött megállapodások alapján – az egyes 
országok GNI/GDP-je alapján számítja ki az említett országok hozzájárulását a hozzájáruló 
államok teljes GNI/GNP-jéhez viszonyítva. Az arány meghatározását követően azt az adott 
évben az Ügynökség részére nyújtott uniós hozzájárulásra (uniós támogatás) kell alkalmazni. 

Ami a schengeni társult országok 2020. évi hozzájárulásának százalékos arányát illeti, az nem 
változott a költségvetési tervezet és az induló költségvetés között – 7,43% vagy 31 795 000 EUR. 
A hozzájárulás százalékos aránya csak akkor változik 6,49%-ra, ha a schengeni társult országok 
hozzájárulását a teljes költségvetéshez (amely már tartalmazza a hozzájárulásukat), nem pedig 
az EK-támogatáshoz viszonyítva számítjuk, amint azt az alábbi táblázat mutatja:  

 EK-támogatás Teljes költségvetés 

Pénzeszközök 428 160 029,00 459 955 029,00 

Schengeni társult országok % 7,43% 6,9% 

Schengeni társult országok EUR 31 795 000,00 31 795 000,00 

 

3.30.15. A költségvetés végrehajtását és a kifizetések arányát súlyosan érintette a COVID19 és 
annak hatásai. A határigazgatási tevékenységeket és az irreguláris migránsok visszaküldését 
súlyosan érintette az EU külső határainak lezárása, valamint az egész világra kiterjedő utazási 
korlátozások és a légi összeköttetések felfüggesztése. Meg kell azonban jegyezni, hogy az 
Ügynökség még mindig képes volt a rendelkezésre álló források 99%-át lekötni. Mivel a 
világjárvány nemcsak lelassította a tevékenységeket, hanem több tevékenységet késleltetett is, 
azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyeket az év korábbi szakaszában kellett volna 
teljesíteni, később kellett teljesíteni, ami hatással volt a kifizetési arányra. 
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Az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatát 2021. január 1-jétől kellett volna bevetni 
az alapító rendelettel összhangban. 

Az új bevetéstámogató rendszer (OPERA Evo) – amely nem teszi lehetővé a 2020 
decemberében elfogadott bevetési határozatok (a készenléti alakulat bevetésére vonatkozó 
jogi dokumentum) 2021-es működési évre való alkalmazását – műszaki korlátai miatt nem volt 
lehetséges legfeljebb 500, 2020 decemberének vége és 2021 augusztusa közötti egyedi misszió 
jóváhagyása. Az előzetes kötelezettségvállalásra 2020 végén került sor, hogy 2021 harmadik 
negyedévéig fedezze a készenléti alakulat bevetéseit. Becslések szerint havonta körülbelül 3 
millió EUR-t kell fordítani az 1. és 2. kategóriájú készenléti alakulatok bevetésének 
finanszírozására, ezért került sor 18 millió EUR átvitelére. 

Az Ügynökség azon dolgozik, hogy ez a helyzet ne ismétlődhessen meg. 

3.30.16. A beszámoló bemutatása nem mond ellent az igazgatótanács költségvetés-
módosításokra vonatkozó határozatainak. Ezeket költségvetés-végrehajtási tranzakcióként 
kezelik, mivel elfogadásuk nem a jogi keretben (a 19/2019. sz. igazgatótanácsi határozat 34. 
cikkében és az (EU) 2019/1896 rendelet 115. cikkének (9), (11) és (12) bekezdésében) 
ismertetett „ugyanezt az eljárást” követte. A költségvetés csökkentése előirányzatok 
visszavonását jelenti, és az igazgatótanácsnak nincs szüksége más jóváhagyásra ilyen döntések 
meghozatalához. 

Ezenkívül az éves beszámoló 5.0. mellékletében („Folyó évi költségvetés”) a táblázatok a 
megszavazott költségvetést, az igazgatótanács határozatai által visszavont költségvetést, 
valamint a rendelkezésre álló forrásokat vagy az említett két igazgatótanácsi határozatot 
követően rendelkezésre álló forrásokat mutatják be. 

3.30.17. 2020. április 17-én az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el az Európai Unió 
2020-as pénzügyi évre vonatkozó 1/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről szóló 
tanácsi álláspontról, amely alapján az Ügynökségnek további 10 millió EUR-t kellett volna 
kapnia a Görögországból végrehajtott visszatérési műveletek támogatására. Az összeg valóban 
nem jelenik meg az Ügynökség beszámolójában. 

A Covid19-világjárvány miatt számos visszatérési műveletet felfüggesztettek, és 2020 közepére 
az Ügynökség arra a következtetésre jutott, hogy nem lesz szüksége további támogatásra e 
műveletek finanszírozásához. Ezért az igazgatótanács határozatában (ugyanúgy, mint a többi 
költségvetési módosítás esetében) úgy döntött, hogy az említett 10 millió EUR-t az Unió 
általános költségvetésébe kell átcsoportosítani. 
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Európai Képzési Alapítvány (ETF) 

 

3.31. Európai Képzési Alapítvány (ETF) 

Bevezetés 

3.31.1. A torinói székhelyű Európai Képzési Alapítványt (a továbbiakban: az Alapítvány, 
más néven ETF) az 1360/90/EGK tanácsi rendelet198 hozta létre (átdolgozás: az Európai 
Parlament és a Tanács 1339/2008/EK rendelete199). Az Alapítvány célja a szakképzés 
reformjának támogatása az Európai Unió partnerországaiban. E célból az Alapítvány különböző 
szakképzési programok végrehajtásában nyújt segítséget az Európai Bizottságnak. Az 
Alapítványra vonatkozó főbb adatokat a 3.31.1. ábra tartalmazza200. 

3.31.1. ábra. Az Alapítványra vonatkozó főbb adatok 

  
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és az Alapítvány 
2020. évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; az Alapítványtól származó személyzeti adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.31.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az Alapítvány felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 
ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint az Alapítvány vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.31.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
                                                             
198 HL L 131., 1990.5.23., 1. o. 

199 HL L 354., 2008.12.31., 82. o. 

200 Az Alapítvány hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: www.etf.europa.eu. 

21

21

Költségvetés (millió euró)*

127

124

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://www.etf.europa.eu/
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vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.31.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) az Európai Képzési Alapítvány beszámolója, amely a 2020. december 31-ével záruló 
pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból201 és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentésekből202 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.31.5. Véleményünk szerint az Alapítvány 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi az Alapítvány 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, 
a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 
változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

                                                             
201 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

202 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.31.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.31.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

3.31.8. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 

Észrevételek a belső kontrollmechanizmusokról 

3.31.9. Az ETF nem tartotta be saját belsőkontrollkeretének 12. alapelvét, amelynek 
értelmében kivétel-nyilvántartásban kell rögzítenie a szabályoktól és eljárásoktól való 
eltéréseket. Ellenőrzésünk során azt tapasztaltuk, hogy a megállapított eljárásoktól való olyan 
eltérésekre került sor, amelyeket rögzíteni kellett volna a nyilvántartásban (pl. elektronikus 
aláírás használata olyan dokumentumok esetében, amelyeknél hagyományos aláírásra lett 
volna szükség). A kivétel-nyilvántartást azonban nem töltötték ki ezekről, ami miatt sérül az 
ETF belső kontrollrendszereinek átláthatósága és eredményessége. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.31.10. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2018 

Egy munkaerő-kölcsönzési szolgáltatásokra irányuló közbeszerzési eljárás során az ETF 
elsősorban nem versenyalapú árösszetevőket alkalmazott odaítélési kritériumként. Az 
Alapítványnak versenyalapú árösszetevőket is be kellene emelnie az odaítélési 
kritériumok közé. 

Végrehajtandó 
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Az Alapítvány válasza 
3.31.9. Az Ügynökség a Számvevőszék jelentését tudomásul veszi. 
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3.32. Euratom Ellátási Ügynökség (ESA) 

Bevezetés 

3.32.1. A luxembourgi székhelyű Euratom Ellátási Ügynökséget (a továbbiakban: az 
Ügynökség, más néven ESA) 1958-ban hozták létre203. Az Ügynökség előző alapszabályának 
helyébe a 2008/114/EK, Euratom tanácsi határozat204 lépett. Az Ügynökség legfontosabb 
feladata, hogy – a beszerzési forrásokhoz való egyenlő hozzáférés elvén alapuló közös ellátási 
politikán keresztül – biztosítsa az uniós felhasználók rendszeres ellátását nukleáris anyagokkal, 
elsősorban nukleáris fűtőanyagokkal. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatokat a 3.32.1. ábra 
tartalmazza205. 

3.32.1. ábra. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Ügynökség 2019. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolója és az Ügynökség 2020. évi 
pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; az Ügynökségtől származó személyzeti adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.32.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az Ügynökség felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 
ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint az Ügynökség vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

                                                             
203 HL 27., 1958.12.6., 534/58. o. 

204 HL L 41., 2008.2.15., 15. o. 

205 Az Ügynökség hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: http://ec.europa.eu/euratom/index.html. 

0.3

0.4

Költségvetés (millió euró)*

17

16

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://ec.europa.eu/euratom/index.html
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3.32.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.32.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) az Euratom Ellátási Ügynökség beszámolója, amely a 2020. december 31-ével záruló 
pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból206 és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentésekből207 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.32.5. Véleményünk szerint az Ügynökség 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, 
a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 
változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

                                                             
206 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

207 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.32.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.32.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

3.32.8. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 

Észrevételek a költségvetési gazdálkodásról 

3.32.9. Nagyarányú – 177 445 euró, vagyis az ESA e cím alatti összes lekötött 
előirányzatának 80%-a – volt a II. cím (Igazgatási kiadások) alatt lekötött előirányzatok átvitele. 
Az átvitelek részben a Covid19-világjárvány hatásaira voltak visszavezethetők. A 2020-ról 2021-
re átvitt összeg közel fele (46%) 2021-ben nyújtandó informatikai szolgáltatások igénybevételét 
célozta. Figyelembe véve, hogy az előző években nagy volt a törlések aránya, ez kockázattal jár 
a 2021. évi kifizetési előirányzatok végrehajtására nézve. 

Az ESA-nak ezeket a szolgáltatásokat a 2021. évi költségvetéséből kellett volna fedeznie. Az 
évenkéntiség elvének betartása érdekében az ESA-nak tovább kell dolgoznia költségvetés-
tervezésének és költségvetés-végrehajtási ciklusainak javításán. 
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A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.32.10. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2018 
A 2017-ről 2018-ra átvitt költségvetési előirányzatok törlési aránya magas (21%) volt, ami 
arra enged következtetni, hogy az előző évben indokolatlan kötelezettségvállalásokra is 
sor került. 

Végrehajtva 
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Az Ügynökség válasza 
3.32.9. A Noemi projekt olyan informatikai alkalmazásba való beruházást jelent (355 000 EUR a 
2019 és 2021 közötti időszakban), amely lehetővé teszi az Ügynökség számára a nukleáris 
szerződésekkel kapcsolatos érzékeny adatok biztonságos tárolását és feldolgozását. A projekt 
válasz a mentesítésért felelős hatóság ismételt kérésére, hogy a bürokrácia csökkentése 
érdekében folytassák a digitalizálást. 

3.3.2. A 2020. decemberi kötelezettségvállalás biztosította, hogy a csapat folytathassa a 
jóváhagyott projektterv végrehajtását. 

3.3.3. Az Ügynökség tisztában van a végrehajtással kapcsolatos kockázatokkal, és proaktív 
módon biztosítja a projekt nyomon követését egészen a megvalósulásig. 
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3.33. Közösségi Növényfajta-hivatal 
(CPVO) 

Bevezetés 

3.33.1. Az angers-i székhelyű Közösségi Növényfajta-hivatalt (a továbbiakban: a Hivatal, 
más néven CPVO) a 2100/94/EK tanácsi rendelet208 hozta létre. A Hivatal fő feladata a 
növényfajták ipari tulajdonjogára vonatkozó uniós védelem megadása iránti kérelmek 
nyilvántartásba vétele és vizsgálata, valamint annak biztosítása, hogy a tagállamok illetékes 
hivatalai elvégezzék a szükséges szakmai vizsgálatokat. A Hivatalra vonatkozó főbb adatokat a 
3.33.1. ábra tartalmazza209. 

3.33.1. ábra. A Hivatalra vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és a Hivatal 2020. 
évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; a Hivataltól származó személyzeti adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.33.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint a Hivatal felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 
ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a Hivatal vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

                                                             
208 HL L 227., 1994.9.1., 1. o. 

209 A Hivatal hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: 
www.cpvo.europa.eu. 

19

20

Költségvetés (millió euró)*

51

48

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://www.cpvo.europa.eu/
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3.33.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.33.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) a Közösségi Növényfajta-hivatal beszámolója, amely a 2020. december 31-ével 
záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból210 és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentésekből211 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.33.5. Véleményünk szerint a Hivatal 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi a Hivatal 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, a 
tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 
változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

                                                             
210 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

211 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.33.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.33.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.33.8. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2014 Bár a Hivatal 1995-ben kezdte meg működését, mindeddig nem kötött székhely-
megállapodást a fogadó tagállammal. 

Folyamatban 

(a Hivatalnak nincs befolyása erre) 

2015 Túl magas volt a díjhátralék összege. Végrehajtva 

2016 A Hivatal alapító rendelete nem írja elő teljesítményének időszakos külső értékelését. 
Végrehajtandó 

(A Hivatalnak nincs befolyása erre) 

2017 2017-ben a beszerzési és a támogatás-odaítélési eljárásokat nem dokumentálták 
megfelelően. Végrehajtva 
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A Hivatal válasza 
A Hivatal tudomásul vette a Számvevőszék jelentését. 
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3.34. Az Európai Unió Szellemi 
Tulajdoni Hivatala (EUIPO) 

Bevezetés 

3.34.1. Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (a továbbiakban: a Hivatal, más 
néven EUIPO), amelynek neve 2016. március 23-ig Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) 
volt, 1993-ban jött létre. Eredeti alapító rendelete legutóbb az (EU) 2017/1001 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet212 szerint módosult. Az Ügynökség felelős az európai uniós 
védjegy és a lajstromozott közösségi formatervezési minta kezeléséért, a szellemi tulajdon 
területén folytatott európai és nemzetközi együttműködésért, valamint a szellemi tulajdoni 
jogsértések európai megfigyelőközpontjáért. A Hivatalra vonatkozó főbb adatokat a 
3.34.1. ábra tartalmazza213. 

3.34.1. ábra. A Hivatalra vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és a Hivatal 2020. 
évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; a Hivataltól származó személyzeti adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.34.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint a Hivatal felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 

                                                             
212 HL L 154., 2017.6.16, 1. o. 

213 A Hivatal hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: 
www.euipo.europa.eu. 

477

465

Költségvetés (millió euró)*

1 092

1 093

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://www.euipo.europa.eu/
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ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a Hivatal vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.34.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.34.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának beszámolója, amely a 
2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból214 
és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből215 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.34.5. Véleményünk szerint a Hivatal 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi a Hivatal 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, a 
tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 

                                                             
214 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

215 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.34.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.34.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

3.34.8. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 

Észrevételek a tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről  

3.34.9. A 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó ellenőrzési jelentésünkben a takarítási 
szolgáltatásokra irányuló közbeszerzési eljárások szabálytalanságát állapítottuk meg. Ezért 
valamennyi e keretszerződés alapján folyósított későbbi kifizetés szabálytalannak minősül. 
2020-ban a kapcsolódó kifizetések összege 1 411 329,42 euró volt. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.34.10. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2018 

A Hivatal takarítási szolgáltatásokra vonatkozó szerződést írt alá egy ajánlattevővel, aki 
abnormálisan alacsony összegű ajánlatot nyújtott be. A közbeszerzési eljárás és a 
kapcsolódó kifizetések szabálytalannak minősülnek. A Hivatalnak a költségvetési rendelet 
betartása és a tisztességes versenyfeltételek biztosítása érdekében szigorúan elemeznie 
kellene a potenciálisan abnormális ajánlatokkal járó helyzeteket. 

Folyamatban 

(Lásd: 3.34.9. bekezdés) 

2018 
A Hivatal tanácsadási szolgáltatási szerződést alkalmazott, amely a gyakorlatban a 
szolgáltatásnyújtás helyett munkaerő kölcsönzését eredményezte. Tanácsadó cég 
azonban ilyen szolgáltatást nem nyújthat. 

Végrehajtva 

2018 

Sem az éves munkaprogram, sem az éves tevékenységi jelentés nem tartalmaz 
információkat arról, hány teljes munkaidős egyenértéknyi munkát végeznek a Hivatal fő 
tevékenységéhez nem kapcsolódó, ugyanakkor abba szervesen beépülő feladatokat 
ellátó, szolgáltatók által biztosított munkavállalók. Ez az információ tovább növelné az 
átláthatóságot. 

n.a.  
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Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2019 

A Hivatal álláshirdetést tett közzé az ügyfélszolgálati osztályán dolgozó projektszakértők 
tartaléklistájának összeállítása céljából. Az álláshirdetés két különböző profilt határozott 
meg a pályázók számára, amelyeket külön-külön kellett értékelni. A felvételi eljárás során 
azonban valamennyi pályázót valamennyi kiválasztási kritérium alapján értékelték, ami 
előnyt jelentett a mindkét profillal rendelkező pályázók számára.  
Ezenkívül ugyanezen eljárás keretében a felvételi bizottság egy olyan pályázó helyett, aki 
elutasította a felvételi beszélgetésen való részvételt, egy olyan pályázót hívott be, aki nem 
érte el az előzetesen megállapított minimális ponthatárt. Bár 17 további pályázó kapott 
legalább ugyanannyi pontot, mint akit behívtak, a felvételi bizottság nem dokumentálta, 
milyen indokkal hívta meg interjúra éppen ezt a pályázót, aki egyébként ekkor már a 
Hivatalnál dolgozott.  
A felvételi eljárás tehát szabálytalan volt, mivel ezek a hiányosságok sértik az átláthatóság 
és a pályázókkal szembeni egyenlő bánásmód elvét. 

Folyamatban 

2019 

A három vizsgált felvételi eljárás esetében a felvételi bizottság tagjai általános titoktartási 
nyilatkozatot írtak alá a felvételi eljárásban való részvételükről, amelynek része volt egy 
összeférhetetlenségi nyilatkozat is. Amikor ezt az általános nyilatkozatot aláírták, a 
pályázók neve még nem volt ismert.  
A személyzeti szabályzat rendelkezései előírják, hogy amint a pályázók ismertté válnak, 
minden bizottsági tagnak nyilatkozatot kell aláírnia, amelyben be kell jelentenie a 
pályázókhoz fűződő esetleges szakmai vagy személyes kapcsolatát.  
Az ellenőrzött felvételi eljárások során a felvételi bizottságok tagjai nem nyilatkoztak arról, 
hogy szakmai kapcsolatban állnak-e a pályázókkal. Ezek a hiányosságok sértik az 
átláthatóság és az egyenlő bánásmód elvét. 

Végrehajtva 
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Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2019 

A Hivatal az infrastruktúra területén otthonról dolgozó munkatársainak készenléti 
szolgálatban lévő munkatársaknak járó juttatást biztosít.  
A Hivatal üzletmenet-folytonossági terve szerint a személyzet akkor lehet jogosult a 
készenléti szolgálatért járó pótlékra, „amennyiben igazolt, hogy rendszeres készenléti 
szolgálatra van szükség”.  
Ellenőrzésünk során megállapítottuk, hogy az előző négy évben az üzletmenet-
folytonossági tervet soha nem aktiválták.  
Mivel az üzletmenet-folytonossági terv aktiválása rendkívül kivételes, úgy véljük, hogy 
nincs szükség arra, hogy készenléti díjat fizessenek a Hivatal felső vezetésének. Mindez 
összhangban áll az uniós intézmények gyakorlatával. A Hivatal készenléti szolgálatot ellátó 
munkatársainak jelenlegi létszáma túl nagy, ami sérti a gondos pénzgazdálkodás elvét.  
A Hivatalnak továbbá a szabálytalan kifizetések megelőzése érdekében javítania kell a 
készenléti szolgálattal kapcsolatban végzett ellenőrzéseket. 

Folyamatban 
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Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2019 

2014 márciusában az EUIPO arról tájékoztatta a Költségvetési Bizottságot, hogy 
irodaterületre vonatkozó jövőbeli szükségleteinek kielégítése céljából tárgyalásokat 
kezdett egy telek megvásárlásáról. 2018 novemberében a Költségvetési Bizottság 
engedélyezte a telek 4 700 000 euróért történő megvásárlását. Az EUIPO nem adott 
további bizonyítékot annak alátámasztására, hogy hosszú távon szüksége van 
irodaépületének bővítésére. Az EUIPO becslése szerint munkatársainak száma 2025-re 
körülbelül 300 fővel fog nőni. Az EUIPO jelenlegi helykapacitása és az általa már az új 
telekrész megvásárlása előtt is tulajdonlott telek bővítési potenciálja 439 további 
munkatárs elhelyezését tudná biztosítani.  
Nem találtunk bizonyítékot arra, hogy az EUIPO-nak valóban szüksége lett volna a telekre. 
Véleményünk szerint tehát a telekvásárlással az EUIPO nem produktívan használta fel 
költségvetési többletét, és nem vette figyelembe a gondos pénzgazdálkodás elvét. 

n.a. 

2019 

Emlékeztetünk arra, hogy a Hivatal pénzügyi szabályzatáról szóló 1/2019. sz. 
véleményében a Számvevőszék megállapította, hogy a Hivatal költségvetési többlete sem 
a Hivatal, sem az Európai Unió szintjén nem került produktív felhasználásra, és hogy a 
Hivatalnak az Európai Bizottsággal együtt meg kell vizsgálnia például annak lehetőségét, 
hogy a költségvetési többletet az európai vállalkozások kutatási és innovációs 
tevékenységeit (K+I) és a növekedést támogató pénzügyi eszközök megerősítésére 
használják fel.  

Folyamatban 
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A Hivatal válasza 
3.34.9. Ez a bekezdés a 2018. évi éves ellenőrzéssel összefüggésben tett észrevételre 
vonatkozik. Amint az a 2018. évi ellenőrzési jelentésben is szerepel, a Hivatal úgy ítélte meg, 
hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselő helyesen gyakorolta a költségvetési rendelet által 
ráruházott mérlegelési jogkört a szóban forgó közbeszerzési eljárás keretében. Emellett az 
észrevétel által érintett szolgáltatások rendkívüli jellegűek, és ezért ritkán veszik igénybe őket. 
A Hivatal követte a költségvetési rendeletben az olyan ajánlatok kezelésére vonatkozóan előírt 
valamennyi lépést, amelyek abnormálisan alacsony árazásúnak tűnhetnek. Ebből kifolyólag a 
Hivatal nem értett egyet a Számvevőszék azon kijelentésével, miszerint a csökkentett áron 
kínált (kivételes és ritkán igénybe vett) szolgáltatás tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak 
minősül, amely tisztességtelen előnyt biztosít a versenytársakkal szemben. Végezetül érdemes 
megjegyezni, hogy az abnormálisan alacsony árajánlat elsősorban annak biztosítására irányul, 
hogy a szolgáltató a szerződés teljes időtartama alatt végre tudja hajtani a szükséges 
szolgáltatásokat, és itt is ez a helyzet. Következésképpen a Hivatal nem talált indokot a 
szerződés idő előtti felmondására, ezért a szerződés még mindig érvényben van. A jelenlegi 
szerződés lejárata miatt a tervek szerint 2021-ben új ajánlati felhívást tesznek közzé. A Hivatal 
fenti indokolását részletesen ismertették a mentesítésért felelős hatósággal, amely a 2018. 
évre vonatkozóan megadta a mentesítést az ügyvezető igazgatónak. 
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3.35. Egységes Szanálási Testület (ESZT) 

Bevezetés 

3.35.1. A brüsszeli székhelyű Egységes Szanálási Testületet (a továbbiakban: a Testület, 
más néven ESZT) az egységes szanálási mechanizmusról szóló 806/2014/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet (a továbbiakban: ESZT-rendelet)216 hozta létre. Az ESZT feladata annak 
biztosítása, hogy a fizetésképtelen vagy valószínűleg fizetésképtelenné váló hitelintézetek és 
bizonyos befektetési vállalkozások (a továbbiakban: hitelintézetek) szanálása rendezett módon 
történjen, úgy, hogy az a lehető legkisebb hatást gyakorolja a bankunióban részt vevő 
tagállamok reálgazdaságára és államháztartására. 

3.35.2. Az ESZT felelős az egységes szanálási mechanizmusról szóló rendelet által az 
egységes szanálási mechanizmus támogatására létrehozott Egységes Szanálási Alap 
kezeléséért. Az Egységes Szanálási Alap létrehozása a 2016–2023-as időszakban fokozatosan 
történik, és a tervek szerint 2023. december 31-re éri majd el azt a célt, hogy a rendelkezésére 
álló pénzügyi eszközök kitegyék az európai bankunió összes hitelintézeténél biztosított betétek 
összegének legalább 1%-át. 

3.35.3. Az ESZT saját, az uniós költségvetésen kívülálló költségvetéssel rendelkezik, 
amelyet a bankunióban részt vevő tagállamokban működő hitelintézetek hozzájárulásai 
finanszíroznak. Az ESZT-re vonatkozó főbb adatokat a 3.35.1. ábra tartalmazza217. 

                                                             
216 HL L 225., 2014.7.30., 1. o. 

217 A Testület hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: 
srb.europa.eu. 

http://www.srb.europa.eu/
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3.35.1. ábra. Az ESZT-re vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Egységes Szanálási Testület 2019. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolója és az Egységes 
Szanálási Testület 2020. évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; a Testülettől származó 
személyzeti adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.35.4. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint a Testület felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 
ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a Testület vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.35.5. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi.  

29 443

37 988
Költségvetés (millió euró)*

372

397

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

135

29 308

122

37 866

I. rész (a Testület 
igazgatási költségvetése)

II. rész (az Alap és a 
Tartalék költségvetése)
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A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.35.6. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) az Egységes Szanálási Testület beszámolója, amely a 2020. december 31-ével záruló 
pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból218 és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentésekből219 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.35.7. Véleményünk szerint az ESZT 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, valamint a 
Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak 
megfelelően tükrözi az ESZT 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági 
események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait. Ezek a 
szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak. 

Figyelemfelhívó megjegyzés  

3.35.8. Felhívjuk a figyelmet a Testület végleges beszámolójának 8.L. 
megjegyzésére, amely leírja a bizonyos hitelintézetek és nemzeti szanálási hatóságok, 
valamint az ESZT közötti, előzetes hozzájárulásokkal kapcsolatos közigazgatási 
fellebbezéseket, illetve bírósági eljárásokat, valamint az ESZT ellen a Törvényszék és az 
Európai Unió Bírósága előtt indított egyéb jogi eljárásokat. Ellenőrzésünk ezekre nem 
terjedt ki. Az, hogy ezek milyen esetleges hatást gyakorolnak az ESZT-nek a 2020. 
december 31-én zárult pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásaira (különös 

                                                             
218 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

219 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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tekintettel a függő kötelezettségekre, a céltartalékokra és a kötelezettségekre), az ESZM-
rendelet 92. cikkének (4) bekezdése értelmében különálló éves ellenőrzés tárgyát képezi. 

3.35.9. Felhívjuk a figyelmet az ESZT végleges beszámolójának 8.R. megjegyzésére, 
amely ismerteti a jelenlegi Covid19-válságnak a befektetési portfólióra gyakorolt hatását. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.35.10. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Figyelemfelhívó megjegyzés  

3.35.11. Felhívjuk a figyelmet a Testület végleges beszámolójának 8.L. 
megjegyzésére, amely leírja a bizonyos hitelintézetek és nemzeti szanálási hatóságok, 
valamint az ESZT közötti, előzetes hozzájárulásokkal kapcsolatos közigazgatási 
fellebbezéseket, illetve bírósági eljárásokat, valamint az ESZT ellen a Törvényszék és az 
Európai Unió Bírósága előtt indított egyéb jogi eljárásokat. Ellenőrzésünk ezekre nem 
terjedt ki. Az, hogy ezek milyen esetleges hatást gyakorolnak a beszámoló alapjául 
szolgáló bevételek jogszerűségére és szabályszerűségére, az ESZM-rendelet 92. cikkének 
(4) bekezdése értelmében különálló éves ellenőrzés tárgyát képezi. 

Egyéb  

3.35.12. Függetlenül a fent ismertetett véleményünktől, felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy az előzetes hozzájárulások összegeinek kiszámítása a hitelintézetek által az ESZT-nek 
szolgáltatott információkon alapul. Az ESZT bevételeinek ellenőrzése ezeken az 
információkon alapult, de nem ellenőriztük azok megbízhatóságát. Az ESZM-rendelet nem 
hoz létre olyan átfogó és egységes kontrollkeretet, amely révén biztosítható lenne az 
információk megbízhatósága. Az ESZT azonban elvégzi az információk következetességi és 
analitikus ellenőrzését, valamint a hitelintézetek szintjén alkalmanként utólagos 
ellenőrzést is végez. Az ESZT nem adhat ki részletes információkat a hozzájárulások 
kiszámításával kapcsolatos, az egyes hitelintézetekre vonatkozó kockázatértékelésekről, 
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mivel azok összefüggnek egymással, és más hitelintézetekre vonatkozó bizalmas 
információkat is tartalmaznak. Ez befolyásolja a számítások átláthatóságát. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.35.13. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

3.35.14. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 

Észrevételek a belső kontrollmechanizmusokról 

3.35.15. 2018-ban az ESZT befektetéskezelési megállapodást írt alá az eurórendszer 
egyik nemzeti központi bankjával az Egységes Szanálási Alap (SRF) befektetési eljárásához 
kapcsolódó operatív feladatok kiszervezése céljából. Ugyanebben az évben az ESZT egy 
vagyonmegóvásról, készpénzkezelésről, valamint a kezelt eszközökkel kapcsolatos egyeztetési 
és felügyeleti feladatokról szóló letétkezelői megállapodást is aláírt a nemzeti központi 
bankkal. Mindkét megállapodás feljogosítja az ESZT-t a nyilvántartásokba való betekintésre és 
helyszíni vizsgálatok végzésére. Az ESZT azonban nem végezte el annak értékelését, hogy a 
szolgáltató megfelelő és eredményes szervezeti és igazgatási intézkedésekkel enyhíti-e a 
befektetéskezelői és a letétkezelői feladatok párhuzamos ellátásából eredő esetleges 
összeférhetetlenséget. Az ilyen értékelés elvégzésének elmulasztása ellentétes az ESZT 
belsőkontrollkeretének220 követelményeivel, valamint a 2016. december 16-i (EU) 2016/451 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek221 a kiszervezésről szóló 16. cikkében foglalt 
követelményekkel. 

3.35.16. Az ESZT kockázatkezelési eljárása nem képes maradéktalanul biztosítani az 
Egységes Szanálási Alap befektetési portfóliójának független nyomon követését. Az első 
korlátozó tényező az, hogy a folyamat nem automatizált. A második problémát az jelenti, hogy 
a nemzeti központi banktól és az ESZT ügyfélszolgálatától származó jelentésekre és 
elemzésekre támaszkodik. Ha a folyamat eszközautomatizálást alkalmazna és független 
forrásokat használna, akkor jobban megfelelne az ESZT pénzügyi szabályzatának 28. cikke (4) 

                                                             
220 Határozat az ESZT belsőkontrollkeretének 2021. március 17-i elfogadásáról: a vonatkozó 7., 

13. és 16. alapelv.  

221 HL L 79., 2016.3.30., 2. o. 
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bekezdésében (hatékony belső ellenőrzési elemek) és a belsőkontrollkeret kockázatértékelésre 
vonatkozó 7. alapelvében foglalt követelményeknek, amelyek előírják, hogy az ESZT-nek 
azonosítania kell a szervezet egészében a célkitűzéseinek elérését veszélyeztető kockázatokat, 
és elemeznie kell azokat, hogy ennek alapján lehessen meghatározni a kockázatkezelés 
optimális módját. Az ESZT jelenleg olyan informatikai eszköz222 kifejlesztésén dolgozik, 
amelynek révén kockázatkezelési eljárása alkalmassá válik további kockázati mérőszámok 
kiszámítására és a feladatok automatizált módon történő elvégzésére. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.35.17. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 

                                                             
222 Az ESZT befektetési elemzése és adatbázisa. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása  

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2019 Megállapítottuk, hogy a Testület 2018-ban és 2019-ben tartott plenáris üléseiről készült 
összefoglalókat nem írták alá, ami nem felelt meg az ESZT eljárási szabályzata 8. cikkének. Végrehajtva 



 319 

Egységes Szanálási Testület (ESZT) 

 

A Testület válasza 
3.35.12. Az Alaphoz való éves előzetes hozzájárulások számítása a hitelintézetek és bizonyos 
befektetési vállalkozások által a Testület számára nyújtott információkon alapul. Noha az 
ESZM-rendelet nem hoz létre olyan átfogó és egységes kontrollkeretet, amely révén 
biztosítható lenne az információk megbízhatósága, az Egységes Bankszanálási Alap a lehető 
legnagyobb mértékben foglalkozik ezzel a kérdéssel. A szolgáltatott adatokat az intézetek által 
az előző évben benyújtott adatokhoz és az EKB adatbázisában szereplő adatokhoz képest 
ellenőrzik. Az ESZT az adatgyűjtési portálon hitelesítési szabályokat vezetett be, és a fontosabb 
intézetektől további biztosítékot gyűjt közösen elfogadott eljárásokról szóló jelentés vagy aláírt 
formanyomtatvány formájában. Az ellentmondásokat és azok tisztázásának szükségességét 
jelzi a nemzeti szanálási hatóságok felé, így a korábbi ciklusokban javult az adatminőség. Ezen 
túlmenően a Testület nem hozhat nyilvánosságra részleteket az előzetes hozzájárulások 
számításának kockázatokkal összegfüggő részéről az egyes intézetekre vonatkozóan, mivel 
azok összefüggenek egymással, így más intézetek bizalmas adatai is felfedésre kerülnének. 
Mindazonáltal az Egységes Bankszanálási Alap ismertette a nemzeti szanálási hatóságokkal a 
számítási módszert és a részletes kalibrálást, így biztosítva az átláthatóságot és az 
együttműködést. Az ESZT által már végrehajtott előzetes adatellenőrzési lépések mellett 
dokumentumalapú vizsgálatok formájában utólagos ellenőrzésekre is sor kerül, hogy további 
bizonyítékokat gyűjtsenek az adatok megbízhatóságára vonatkozóan. 

3.35.15. Az ESZT elismeri, hogy fontos a megfelelő felügyelet, beleértve egy esetleges helyszíni 
látogatást is. Az ESZT hangsúlyozni kívánja, hogy a szolgáltató sajátos jellege korlátozza az 
összeférhetetlenség kockázatát, és alátámasztja az ESZT azon döntését, hogy ezeket a 
szolgáltatásokat ugyanahhoz a közigazgatási intézményhez rendelte. A befektetéskezelési 
megállapodás és a letétkezelői megállapodás óvintézkedéseket is tartalmaz. Emellett a 
befektetéskezelő és a letétkezelő által végzett független értékelést és megfelelőség-ellenőrzést 
biztosító napi jelentések is rendelkezésre állnak. Az ESZT egy második befektetéskezelőt is 
kiválasztott, amely kívülről szemléli majd a letétkezelő által végzett egyeztetési folyamatot. 
Mindazonáltal az ESZT egyetért azzal, hogy az aláírt szerződésben lehetővé tett helyszíni 
látogatás hasznos lenne az összeférhetetlenség fennmaradó kockázata jelentősségének 
felméréséhez. Az ESZT helyszíni látogatást tervez, amint azt az egészségügyi helyzet lehetővé 
teszi. Az ESZT hangsúlyozza, hogy egy ilyen helyszíni látogatást már 2020-ban terveztek, de a 
Covid19-világjárvány miatt azt elhalasztották. 

3.35.16. Az első korlátozó tényezőt az ESZT elismeri, és egy informatikai eszköz kifejlesztésével 
kívánja annak hatását csökkenteni (házon belüli adatbázis és kapcsolódó automatizált 
jelentések kidolgozása, különösen kockázatkezeléshez). A második problémát illetően az ESZT 
hangsúlyozni kívánja, hogy a jelenlegi rendszerben az a tény, hogy az adatokat a 
befektetéskezelő és a letétkezelő szolgáltatja, szokásos üzleti gyakorlat, és nem akadályozza a 
kockázatok független értékelését, különösen mivel az ESZT a Bloomberg és a Markit adataihoz 
is hozzáfér. A kockázatértékelést egy teljes munkaidős független kockázatkezelő végzi, a 
megfelelő tartalékmegoldásokkal. Emellett a második befektetéskezelő felvételével tovább 



 320 

Egységes Szanálási Testület (ESZT) 

 

bővül a kockázatkezelő rendelkezésére álló adatok köre. Ezen túlmenően folyamatban van a 
kockázatkezelői feladatkör új szervezeti kialakítása, amely erősíteni fogja a kockázatkezelő 
szerepét az Egységes Bankszanálási Alapban. 
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3.36. Az Európai Unió Szerveinek 
Fordítóközpontja (CdT)  

Bevezetés 

3.36.1. Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontját (a továbbiakban: a Központ, más 
néven CdT), melynek székhelye Luxembourgban van, a 2965/94/EK tanácsi rendelet223 hozta 
létre. A Központ feladata az, hogy az uniós intézményeket és szerveket a tevékenységük 
ellátásához szükséges fordítások elkészítésével segítse. A Központra vonatkozó főbb adatokat a 
3.36.1. ábra tartalmazza224. 

3.36.1. ábra. A Központra vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és a Központ 2020. 
évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; a Központtól származó személyzeti adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.36.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint a Központ felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 
ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a Központ vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.36.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 

                                                             
223 HL L 314., 1994.12.7., 1. o. 

224 A Központ hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: 
www.cdt.europa.eu. 

49

50

Költségvetés (millió euró)*

201

202

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://www.cdt.europa.eu/
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vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.36.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) Az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának beszámolója, amely a 
2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból225 
és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből226 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.36.5. Véleményünk szerint a Központ 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi a Központ 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, a 
tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 
változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

                                                             
225 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

226 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.36.6. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.36.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.36.8. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2016 
2016-ban a Központ készpénz- és rövid távra lekötött bankbetétállományának összege 
34,2 millió euróra (2015 végén: 38,3 millió euró), a tartalék összege pedig 31,1 millió 
euróra (2015 végén: 34 millió euró) csökkent. 

Végrehajtva 

2017 Egyértelműen meg kell határozni a Központ jövőbeni megbízatását és üzleti modelljét. Végrehajtva 

2019 
A Központ nem tette megfelelő módon közzé végleges éves beszámolójában, hogy a 
Covid19-világjárvány miatt meghozott intézkedések milyen hatással jártak a jelenlegi és 
jövőbeli műveleteire. 

Végrehajtva 

2019 

A Központ informatikai vállalkozásokkal szerződéseket kötött informatikai szolgáltatások 
igénybevételére. Ezeket a szerződéseket úgy fogalmazták meg, hogy azok egyértelműen 
meghatározott informatikai szolgáltatások vagy termékek nyújtása helyett azt 
eredményezhetik, hogy meg nem határozott feladatok elvégzésére egyszerűen 
kölcsönzött munkavállalókat bocsássanak a Központ rendelkezésére.  

n.a. 
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A Központ válasza 
A Központ tudomásul veszi a Számvevőszék jelentését. 
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Az Európai Bizottság végrehajtó 
ügynökségei 
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3.37. Oktatási, Audiovizuális és 
Kulturális Végrehajtó Ügynökség 
(EACEA) 

Bevezetés 

3.37.1. A brüsszeli székhelyű Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó 
Ügynökséget (a továbbiakban: az Ügynökség, más néven EACEA) a 2009/336/EK határozatot 
hatályon kívül helyező 2013/776/EU bizottsági végrehajtási határozat227 hozta létre. 

3.37.2. A 2013/776/EU bizottsági végrehajtási határozat helyébe a végrehajtó 
ügynökségekről szóló új, (EU) 2021/173 bizottsági végrehajtási határozat228 lépett, amely 2021. 
április 1-jétől 2028. december 31-ig alkalmazandó. Az EACEA tematikus középpontjában 
továbbra is az oktatási és kreatív tevékenységek, valamint az uniós polgárokhoz közeli 
projektek állnak. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatokat a 3.37.1. ábra tartalmazza229. 

3.37.1. ábra. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és az Ügynökség 
2020. évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; az Ügynökségtől származó személyzeti 
adatok. 

                                                             
227 HL L 343., 2013.12.19., 46. o. 

228 A Bizottság 2021. február 12-i (EU) 2021/173 végrehajtási határozata (HL L 50., 2021.2.15., 
9. o.). 

229 Az Ügynökség hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: www.eacea.europa.eu. 

56

56

Költségvetés (millió euró)*

429

432

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://www.eacea.europa.eu/
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A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.37.3. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az Ügynökség felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 
ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint az Ügynökség vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.37.4. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.37.5. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség beszámolója, amely a 
2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból230 
és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből231 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

                                                             
230 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

231 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.37.6. Véleményünk szerint az Ügynökség 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, 
a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 
változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.37.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.37.8. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.37.9. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2019 
A 2019. évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolójában az Ügynökség nem tette 
megfelelő módon közzé, hogy a Covid19-világjárvány miatt meghozott intézkedések 
milyen hatással jártak műveleteire. 

n.a. 
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Az Ügynökség válasza 
Az Ügynökség a Számvevőszék jelentését tudomásul veszi. 
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3.38. Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség 
(EASME) 

Bevezetés 

3.38.1. A brüsszeli székhelyű Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökséget (a továbbiakban: az 
Ügynökség, más néven EASME) a 2013/771/EU bizottsági végrehajtási határozat232 hozta létre 
a 2014. január 1-jétől 2024. december 31-ig tartó időszakra. Az Ügynökség hét európai 
bizottsági főigazgatósággal szoros együttműködésben irányítja a kutatás és innováció, a 
versenyképesség, a környezetvédelem és az éghajlat-politika, valamint a tengerügy és a 
halászat területén tevékenykedő kkv-khoz kapcsolódó uniós fellépéseket. 

3.38.2. A 2021. április 1-től 2028. december 31-ig alkalmazandó új (EU) 2021/173 
bizottsági végrehajtási határozat233 az Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó 
Ügynökséget (Eismea) hozza létre az EASME jogutódjaként. Az Eismea portfóliójának 
középpontjában egyértelműen az innováció és az egységes piac áll. Feladata, hogy az Európai 
Innovációs Tanács (EIC) valamennyi tevékenységét és a kis- és középvállalkozásokkal 
kapcsolatos programokat egyetlen ügynökséghez rendelve erős szinergiákat hozzon létre az 
európai gazdaság helyreállításának támogatása érdekében. Az Ügynökségre vonatkozó főbb 
adatokat a 3.38.1. ábra tartalmazza234. 

                                                             
232 HL L 341., 2013.12.18, 73. o. 

233 A Bizottság 2021. február 12-i (EU) 2021/173 végrehajtási határozata (HL L 50., 2021.2.15., 
9. o.). 

234 Az Ügynökség hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: www.ec.europa.eu/easme/. 

http://www.ec.europa.eu/easme/
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Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME) 

 

3.38.1. ábra. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatok 

  
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és az Ügynökség 
2020. évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; az Ügynökségtől származó személyzeti 
adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.38.3. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az Ügynökség felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 
ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint az Ügynökség vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.38.4. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

  

52

54

Költségvetés (millió euró)*

472

485

Létszám (december 31-én)**

2020
2019
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Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME) 

 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.38.5. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség beszámolója, amely a 2020. december 31-ével 
záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból235 és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentésekből236 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.38.6. Véleményünk szerint az Ügynökség 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, 
a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 
változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

                                                             
235 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

236 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.38.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.38.8. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

3.38.9. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 

Észrevételek a belső kontrollmechanizmusokról 

3.38.10. 2018-ban az Európai Bizottság több mint 60 uniós szerv (köztük az EASME) 
nevében keretszerződést írt alá szoftverlicencek és informatikai szolgáltatások beszerzésére. A 
vállalkozó – közvetítőként eljárva – jogosult a beszállítói árakhoz százalékos értékben 
meghatározott árrést hozzáadni. 2020-ban az EASME az e keretszerződés szerinti 
szoftverlicencért és karbantartásért anélkül folyósított kifizetéseket, hogy belső kontrollok 
révén megbizonyosodott volna arról, hogy a vállalkozó helyes árakat és megfelelő felárakat 
alkalmazott-e. Ez az előzetes belső kontrollok hiányosságát jelzi. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.38.11. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME) 

 

Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2019 

Az EASME megfelelő költségvetési kötelezettségvállalás nélkül írt alá egy jogi 
kötelezettségvállalást. A 2019-ben e szerződés szerint teljesített, 10 435 euró összegű 
kifizetés ezért szabálytalan. Ezt a szabálytalanságot nem rögzítették a kivétel-
nyilvántartásban, és az EASME nem végzett utókövetést ennek kapcsán. Később még négy 
ilyen eset történt, hasonló körülmények között. E további esetek azonban rögzítésre 
kerültek a kivétel-nyilvántartásban. Mindez az EASME kötelezettségvállalásainak kezelése 
terén különös aggályokat vet fel a szabálytalanságok kockázatával kapcsolatban. 

Folyamatban 

2019 

Az egyik munkaerő-felvételi eljárás során az Ügynökség a vizsgabizottság egyik tagját 
hivatalosan nem nevezte ki, és ez a tag nem írt alá sem titoktartási nyilatkozatot, sem 
összeférhetetlenségi nyilatkozatot, noha ezt a személyzeti szabályzat előírja. Ez annak a 
kockázatnak tette ki az Ügynökséget, hogy esetleges összeférhetetlenségek feltáratlanok 
maradnak. 

Folyamatban 
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Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2019 

Az EASME esetében nagy volt az átvitelek aránya. Ez arra vall, hogy az Ügynökség arra 
törekszik, hogy 100%-hoz lehető legközelebbi költségvetés-felhasználási arányról tudjon 
beszámolni, illetve előreütemez olyan kötelezettségvállalásokat, amelyek valójában a 
következő évhez kapcsolódnak. A korábbi évek költségvetési előirányzatainak magas 
törlési aránya azt is jelenti, hogy a 2019. évi költségvetési igényeket túlbecsülték. Ez 
ellentétben áll az évenkéntiség költségvetési alapelvével. Az Ügynökségnek tovább 
kellene dolgoznia költségvetés-tervezésének és költségvetés-végrehajtási ciklusainak 
javításán. 

Végrehajtva 
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Az Ügynökség válasza 
3.38.10. Az Ügynökség egyetért a megállapítással. A vállalkozó által megadott árajánlat nem 
tartalmazta az eredeti ISV-ár és a vállalkozó felára közötti felosztást. A felszámított ár és a felár 
helyességének előzetes ellenőrzését nem dokumentálták. Korrekciós intézkedésként az 
Ügynökség a megrendelőlap kibocsátásának eljárásába a következő pontot foglalja bele: 
Ellenőrizze a termék árának (az eredeti ISV-ár és a felár) helyességét. 
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3.39. Az Európai Kutatási Tanács 
Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA) 

Bevezetés 

3.39.1. Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynökségét (a továbbiakban: az 
Ügynökség, más néven ERCEA), amelynek székhelye Brüsszelben van, a 2008/37/EK bizottsági 
határozat237 hozta létre. Az Ügynökség a 2008. január 1-jével kezdődő és 2017. december 31-
ével végződő időszakra jött létre abból a célból, hogy a hetedik kutatási keretprogramon belül 
az „Ötletek” egyedi programot irányítsa. A 2013/743/EU tanácsi határozat238 később 
kibővítette az Ügynökség tevékenységi körét. 

3.39.2. Az ERCEA-ról szóló 2013/779/EU bizottsági végrehajtási határozat helyébe a 
végrehajtó ügynökségekről szóló új, (EU) 2021/173 bizottsági végrehajtási határozat239 lépett, 
amely 2021. április 1-jétől 2028. december 31-ig alkalmazandó. Az ERCEA továbbra is az 
Európai Kutatási Tanács által a Horizont Európa keretprogram kapcsán végrehajtott 
fellépésekre összpontosít. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatokat a 3.39.1. ábra 
tartalmazza240. 

                                                             
237 HL L 9., 2008.1.12., 15. o. 

238 HL L 347., 2013.12.20., 965. o. 

239 A Bizottság 2021. február 12-i (EU) 2021/173 végrehajtási határozata (HL L 50., 2021.2.15., 
9. o.). 

240 Az Ügynökség hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: www.ercea.europa.eu. 

http://www.ercea.europa.eu/
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3.39.1. ábra. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak.  

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem.  

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és az Ügynökség 
2020. évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; az Ügynökségtől származó személyzeti 
adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.39.3. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az Ügynökség felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 
ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint az Ügynökség vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.39.4. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

  

54

55

Költségvetés (millió euró)*

499

515

Létszám (december 31-én)**

2020
2019
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A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.39.5. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynökségének beszámolója, amely a 
2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból241 
és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből242 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.39.6. Véleményünk szerint az Ügynökség 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, 
a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 
változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

                                                             
241 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

242 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.39.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.39.8. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

3.39.9. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 

Észrevételek a tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.39.10. 2019 júliusában az Ügynökség közbeszerzési eljárást indított audiovizuális 
szolgáltatások nyújtására. Az értékelő bizottság nem értékelte megfelelően az esettanulmány 
minőségi kritériumát, mivel a nyertes ajánlattevő három országban nem tett eleget a 
helyszínfotózásra vonatkozó követelménynek, így ajánlata nem érte el a minimális minőségi 
szintet. Nem tartották tiszteletben az egyenlő bánásmód elvét valamennyi ajánlat esetében, 
ezért az eljárás szabálytalan. A kapcsolódó 2020. évi, összesen 36 400 euró összegű kifizetések 
szintén szabálytalanok. 

Az egyik alvállalkozó pontosításra irányuló kérését követően az ERCEA később újraértékelte az 
ajánlatokat, felmondta a keretszerződést a nyertes ajánlattevővel, és újra rangsorolta az 
ajánlatokat. 
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A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.39.11. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2018 

Az Ügynökség informatikai cégekkel kötött szerződések útján Time and Means (T&M) 
rendszerben vesz igénybe tanácsadók által az Ügynökség épületeiben nyújtott 
informatikai szolgáltatásokat. A belga törvényekben az ilyen szerződések végrehajtása 
tekintetében előírt egyedi és általános követelmények alapján az Ügynökség nem 
határozhatja meg a szolgáltató alkalmazottaira bízott feladatokat. Megállapítottuk, hogy 
az informatikai tanácsadóknak adott utasítások alapján nem egyértelmű, ki határozza meg 
a szolgáltató alkalmazottaira bízott feladatokat. Az informatikai tanácsadók igénybevétele 
kapcsán az Ügynökségnek gondoskodnia kell minden uniós és tagállami jogi rendelkezés 
betartásáról. 

Végrehajtva 

2018 

A fent említett informatikai tanácsadók igénybevételén felül az Ügynökség 2018-ban 
további 36 fő kölcsönzött munkaerőt alkalmazott egyazon munkaerő-kölcsönző céggel 
kötött keretszerződések keretében. A vonatkozó megrendelőlapok nem közlik a 
kölcsönzött munkaerő foglalkoztatásának indokát, holott azt a belga munkaügyi törvény 
előírja. A különböző indokok ugyanis eltérő jóváhagyási és beszámolási kötelezettségeket 
keletkeztetnek. Az Ügynökségnek a törvényben előírt valamennyi információt 
szerepeltetnie kell a megrendelőlapokon. 

Végrehajtva 
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Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA) 

 

Az Ügynökség válasza 
3.39.10. Az ERCEA egyetért azzal, hogy az eljárás szabálytalan volt abban az értelemben, hogy 
nem felelt meg a költségvetési rendelet 167. cikke (3) bekezdésének és 170. cikke (1) 
bekezdésének, mivel az odaítélési feltételeket nem alkalmazták megfelelően. Az ERCEA a hiba 
észlelésekor azonban kellő gondossággal eljárva helyreállította az egyenlő bánásmód elvét. A 
kifizetésekre a jogi kötelezettségvállalásokkal összhangban került sor; az ERCEA a konkrét 
szerződések teljesítésének folytatása mellett döntött annak érdekében, hogy az EKT 
kommunikációs stratégiáját kellő időn belül végre lehessen hajtani.  
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Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) 

 

3.40. Innovációs és Hálózati Projektek 
Végrehajtó Ügynökség (INEA) 

Bevezetés 

3.40.1. A brüsszeli székhelyű Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökséget 
(a továbbiakban: az Ügynökség, más néven INEA) a 2013/801/EU bizottsági határozat243 hozta 
létre. Az INEA a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala helyébe lép, és annak 
jogutódjaként működik. Az Ügynökség a 2014. január 1-jével kezdődő és 2024. december 31-
ével végződő időszakra jött létre abból a célból, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre 
(CEF), a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramra, a transzeurópai közlekedési 
hálózatra és a Marco Polo programra vonatkozó uniós intézkedéseket irányítsa.  

3.40.2. A 2021. április 1-től 2028. december 31-ig alkalmazandó új (EU) 2021/173 
bizottsági végrehajtási határozat244 az Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és 
Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökséget (CINEA) hozza létre az INEA jogutódjaként. A CINEA 
portfólióját úgy alakítják ki, hogy az új ügynökség tevékenységének középpontjában 
egyértelműen az éghajlat- és a környezetvédelem álljon. Felelősségi körébe tartozik majd a 
LIFE program, az Innovációs Alap, a CEF közlekedési és energetikai ágazatához tartozó, 
infrastruktúrát érintő tevékenységek, a Horizont Európa éghajlatvédelemhez, energiához és 
mobilitáshoz kapcsolódó 5. tevékenységcsoportja, a méltányos átállást támogató 
mechanizmus közszektor-hitelezési eszköze, valamint az Európai Tengerügyi, Halászati és 
Akvakultúra-alap. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatokat a 3.40.1. ábra tartalmazza245. 

                                                             
243 HL L 352., 2013.12.24., 65. o. 

244 A Bizottság 2021. február 12-i (EU) 2021/173 végrehajtási határozata (HL L 50., 2021.2.15., 
9. o.). 

245 Az Ügynökség hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: www.ec.europa.eu/inea. 

http://www.ec.europa.eu/inea
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Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) 

 

3.40.1. ábra. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és az Ügynökség 
2020. évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; az Ügynökségtől származó személyzeti 
adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.40.3. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az Ügynökség felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 
ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint az Ügynökség vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.40.4. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi.  

30

32

Költségvetés (millió euró)*

299

313

Létszám (december 31-én)**

2020
2019
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Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) 

 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.40.5. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség beszámolója, amely a 
2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból246 
és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből247 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.40.6. Véleményünk szerint az Ügynökség 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, 
a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 
változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

                                                             
246 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

247 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) 

 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.40.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.40.8. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 
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Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) 

 

Az Ügynökség válasza 
Az Ügynökség a Számvevőszék jelentését tudomásul veszi. 
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Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) 

 

3.41. Kutatási Végrehajtó Ügynökség 
(REA) 

Bevezetés 

3.41.1. A brüsszeli székhelyű Kutatási Végrehajtó Ügynökséget (a továbbiakban: az 
Ügynökség, más néven REA) a 2008/46/EK bizottsági határozat248 hozta létre. Az Ügynökség a 
2008. január 1-jével kezdődő és 2017. december 31-ével végződő időszakra jött létre a kutatás 
területén folytatott bizonyos uniós tevékenységek irányítására. 2009. június 15-én az Európai 
Bizottság az Ügynökséget hivatalosan igazgatási és operatív autonómiával ruházta fel. 2013. 
december 13-án az Európai Bizottság a 2013/778/EU végrehajtási határozat249 útján 2024-ig 
meghosszabbította a REA mandátumát, valamint az új kutatási és innovációs keretprogram, a 
„Horizont 2020” egyes részeinek irányításával is megbízta az Ügynökséget. 

3.41.2. A REA-ról szóló 2013/778/EU bizottsági végrehajtási határozat helyébe a 
végrehajtó ügynökségekről szóló új, (EU) 2021/173 bizottsági végrehajtási határozat250 lépett, 
amely 2021. április 1-jétől 2028. december 31-ig alkalmazandó. A REA tematikus 
középpontjában továbbra is a kutatási tevékenységek állnak majd, amelyek a mezőgazdasági 
ösztönző intézkedésekre irányuló programmal egészülnek ki. Az Ügynökségre vonatkozó főbb 
adatokat a 3.41.1. ábra tartalmazza251. 

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

249 HL L 346., 2013.12.20., 54. o. 

250 A Bizottság 2021. február 12-i (EU) 2021/173 végrehajtási határozata (HL L 50., 2021.2.15., 
9. o.). 

251 Az Ügynökség hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: www.ec.europa.eu/rea. 

http://www.ec.europa.eu/rea/
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Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) 

 

3.41.1. ábra. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és az Ügynökség 
2020. évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; az Ügynökségtől származó személyzeti 
adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.41.3. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az Ügynökség felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 
ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint az Ügynökség vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.41.4. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi.  

82

87

Költségvetés (millió euró)*

753

781

Létszám (december 31-én)**

2020
2019
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Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) 

 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.41.5. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) a Kutatási Végrehajtó Ügynökség beszámolója, amely a 2020. december 31-ével 
záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból252 és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentésekből253 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.41.6. Véleményünk szerint az Ügynökség 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, 
a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 
változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

                                                             
252 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

253 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) 

 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.41.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.41.8. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.41.9. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) 

 

Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása  

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2017 E-közbeszerzés: 2017 végére az Ügynökség egyes eljárások esetében bevezette az e-
számlázást, de az e-pályáztatás és az e-benyújtás bevezetésére még nem volt alkalma. Folyamatban 
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Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) 

 

Az Ügynökség válasza 
Az Ügynökség a Számvevőszék jelentését tudomásul veszi. 
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Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (Chafea) 

 

3.42. Fogyasztó-, Egészség-, 
Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági 
Végrehajtó Ügynökség (Chafea) 

Bevezetés 

3.42.1. A Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség 
(a továbbiakban: az Ügynökség, más néven Chafea) 2005. január 1-jei létrehozása és 2021. 
március 31-i megszüntetése között luxembourgi székhellyel működött. A végrehajtó 
ügynökségekről szóló (EU) 2021/173 bizottsági végrehajtási határozat254 értelmében a Chafea 
feladatait 2021. április 1-jén brüsszeli székhelyű végrehajtó ügynökségek, illetve az újonnan 
létrehozott Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség (HADEA) vették át. Az 
Ügynökségre vonatkozó főbb adatokat a 3.42.1. ábra tartalmazza255. 

3.42.1. ábra. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatok 

 
* A költségvetési számadatok a pénzügyi év során rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzatokon 

alapulnak. 

** A létszámba beletartoznak az uniós tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses uniós alkalmazottak 
és a kirendelt nemzeti szakértők, azonban a kölcsönmunkaerő és a tanácsadók nem. 

Forrás: Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évről szóló konszolidált éves beszámolója és az Ügynökség 
2020. évi pénzügyi évről szóló végleges éves beszámolója; az Ügynökségtől származó személyzeti 
adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.42.2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 
tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az Ügynökség felügyeleti és kontrollrendszereiben 
alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más 
                                                             
254 A Bizottság 2021. február 12-i (EU) 2021/173 végrehajtási határozata (HL L 50., 2021.2.15., 

9. o.). 

255 Az Ügynökség hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: http://ec.europa.eu/chafea/. 

13

13

Költségvetés (millió euró)*

75

75

Létszám (december 31-én)**

2020
2019

http://ec.europa.eu/chafea/
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ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint az Ügynökség vezetősége által 
szolgáltatott információk elemzésével. 

3.42.3. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. szakaszát. A 363. 
oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr jelentése 

Vélemény 
3.42.4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség 
beszámolója, amely a 2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó 
pénzügyi kimutatásokból256 és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből257 
áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.42.5. Véleményünk szerint az Ügynökség 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, 
valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, 
a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány 

                                                             
256 A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika 
meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok. 

257 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. 

Egyéb 

3.42.6. A Chafea megszűnésével feladatait több más ügynökség vette át. Mivel 
azonban ezek az ügynökségek szintén uniós konszolidált szervezetek, a feladatok átadása 
nem jár hatással a 2020. évi éves beszámolóban bemutatott eszközök és források 
összegére. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.42.7. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.42.8. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.42.9. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei nyomán 
tett intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék észrevételei 
A Számvevőszék észrevételeire válaszul tett 

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

2017 
Az Ügynökség ideiglenes alkalmazotti álláshelyekre vonatkozó hirdetéseit saját 
weboldalán és a közösségi médiában teszi közzé, az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal 
(EPSO) weboldalán azonban nem. 

n.a.258 

2019 

A 2021–2027-es időszak uniós programjai kapcsán a végrehajtó ügynökségek végrehajtási 
feladatokkal való megbízásáról szóló, a Bizottságnak címzett 2020. április 29-i 
C(2020) 2880/1 közlemény szerint a Chafea feladatait más uniós konszolidált ügynökségek 
veszik át. A 2019. évi ellenőrzés idején nem lehetett megbízható becslést adni az 
átruházásból eredő függő kötelezettségek összegéről. 

Folyamatban 

2019 
A 2018-ról 2019-re átvitt költségvetési előirányzatok törlési aránya magas (20%) volt, ami 
az előző évben tett indokolatlan kötelezettségvállalásokat tükrözött. Az Ügynökségnek 
csak indokolt esetben szabadna átvinnie költségvetési előirányzatokat. 

n.a. 

                                                             
258 Az Ügynökség 2021. április 1-jével megszűnt. 
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Az Ügynökség válasza 
Az Ügynökség a Számvevőszék jelentését tudomásul veszi. 
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