
JELENTÉS

az Európai Rendőrakadémia 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Akadémia 
válaszával együtt

(2016/C 449/06)

BEVEZETÉS

1. A budapesti székhelyű Európai Rendőrakadémiát (a továbbiakban: az Akadémia, más néven CEPOL) a 2000/820/IB 
tanácsi határozat hozta létre, amelyet 2005-ben hatályon kívül helyeztek, és amely helyébe a 2005/681/IB tanácsi 
határozat (1) lépett. Az Akadémia feladata, hogy a tagállamok rendőrképző intézményeit hálózatként összefogva közös 
normák alapján képzést nyújtson a rendőri szolgálatok vezető beosztású tisztjei számára.

2. Az Akadémiára vonatkozó főbb adatokat a táblázat tartalmazza (2).

Táblázat

Az Akadémiára vonatkozó főbb adatok

2014 2015

Költségvetés (millió euró) 8,9 8,8

Összlétszám december 31-én (1) 43 45

(1) A létszámba tartoznak a tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak, és a kirendelt nemzeti szakértők.

Forrás: Az Akadémiától származó adatok.

A MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZATOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK

3. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az 
Akadémia felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez 
kiegészül más ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a vezetői teljességi nyilatkozatok elemzésével.

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

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

a) az Akadémia éves beszámolója, amely a 2015. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi 
kimutatásokból (3) és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből (4) áll,

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége.

A vezetés felelőssége

5. A vezetés felelőssége az Akadémia éves beszámolójának elkészítése és valós bemutatása, valamint a beszámoló 
alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége (5):
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(1) HL L 256., 2005.10.1., 63. o.
(2) Az Akadémia hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: www.cepol.europa.eu
(3) Ezek a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak 

kimutatása, a számviteli politika meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok.
(4) Ezek a költségvetési eredménykimutatásból és a költségvetési eredménykimutatás mellékletéből állnak.
(5) Az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 328., 2013.12.7., 42. o.) 39. és 50. cikke.



a) Az Akadémia éves beszámolója tekintetében a vezetés felelősségi körébe tartozik: az – akár csalásból, akár tévedésből 
eredő lényeges hibáktól mentes – pénzügyi kimutatások elkészítését és valós bemutatását lehetővé tévő belső 
kontrollrendszer kialakítása, megvalósítása és fenntartása; a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott 
számviteli szabályok (6) alapján megfelelő számviteli politika megválasztása és alkalmazása; és a körülményeknek 
megfelelően ésszerű számviteli becslések készítése. Az Akadémia ezekkel a felelősségi körökkel szolgáltatási 
megállapodás útján a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjét bízta meg. Az igazgató hagyja jóvá az Akadémia éves 
beszámolóját azután, hogy a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője az összes rendelkezésre álló információ alapján 
egy olyan kísérő nyilatkozattal egyetemben elkészítette azt, amelyben a tisztviselő többek között kijelenti, hogy 
ésszerű bizonyossággal rendelkezik afelől, hogy a beszámoló minden lényeges szempontból valós és hű képet ad az 
Akadémia pénzügyi helyzetéről.

b) A vezetés felelőssége a mögöttes tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, illetve a gondos pénzgazdálkodás 
elveinek követése tekintetében abban áll, hogy ki kell alakítania, meg kell valósítania és fenn kell tartania egy olyan 
eredményes és hatékony belső kontrollrendszert, amely megfelelő felügyelettel és alkalmas intézkedésekkel képes 
megakadályozni a szabálytalanságokat és csalásokat, illetve szükség esetén jogi eljárásokkal képes visszaszerezni a 
tévesen kifizetett vagy felhasznált pénzösszegeket.

Az ellenőr felelőssége

6. A Számvevőszék feladata, hogy ellenőrzése alapján megbízhatósági nyilatkozatot készítsen az Európai Parlament és 
a Tanács számára (7) az éves beszámoló megbízhatóságára és a mögöttes tranzakciók jogszerűségére és 
szabályszerűségére vonatkozóan. A Számvevőszék az IFAC nemzetközi ellenőrzési standardjai és etikai kódexe, valamint 
a legfőbb ellenőrző intézményeknek az INTOSAI által elfogadott nemzetközi standardjai szerint végzi ellenőrzését. Ezek 
a standardok megkövetelik, hogy a Számvevőszék az ellenőrzést úgy tervezze meg és végezze el, hogy ésszerű 
bizonyosságot szerezhessen arról, hogy az Akadémia éves beszámolója nem tartalmaz lényeges hibákat és az alapjául 
szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek.

7. Az ellenőrzés olyan eljárásokat foglal magában, amelyek révén ellenőrzési bizonyíték szerezhető a beszámolóban 
szereplő összegekről és információkról, valamint a mögöttes tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről. 
Az eljárások kiválasztása az ellenőrnek egy arra irányuló kockázatelemzés alapján kialakított szakmai megítélésétől függ, 
hogy milyen valószínűséggel fordulhat elő – akár csalás, akár tévedés okozta – lényeges hiba a beszámolóban, illetve az 
Európai Unió jogi keretei által meghatározott követelményektől való lényeges eltérés az annak alapjául szolgáló 
tranzakciókban. Az említett kockázatértékeléskor az ellenőr mérlegeli a szervezetnek a beszámoló elkészítése és valós 
bemutatása szempontjából releváns belső kontrollmechanizmusait, valamint a mögöttes tranzakciók jogszerűségének és 
szabályszerűségének biztosítása céljából alkalmazott felügyeleti és kontrollrendszereit, és a körülményeknek megfelelő 
ellenőrzési eljárásokat alakít ki. Az ellenőrzés része továbbá az alkalmazott számviteli politika megfelelőségének, a 
számviteli becslések ésszerűségének és a beszámoló általános bemutatásának értékelése. E jelentés és a megbízhatósági 
nyilatkozat elkészítése során a Számvevőszék az Unió költségvetési rendelete (8) 208. cikke (4) bekezdésében előírtak 
szerint figyelembe vette a független külső ellenőr által az Akadémia beszámolójára nézve végzett ellenőrzési 
tevékenységet.

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

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról

9. A Számvevőszék véleménye szerint az Akadémia éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és 
pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 
szabályoknak megfelelően tükrözi a 2015. december 31-i pénzügyi helyzetet, a tárgyévi gazdasági események 
eredményét és a pénzforgalmat.

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről

10. A Számvevőszék véleménye szerint a 2015. december 31-én véget ért évre vonatkozó éves beszámoló alapjául 
szolgáló tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.
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(6) A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályok a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC) 
által kibocsátott Nemzetközi Költségvetési Számviteli Standardokra (IPSAS), illetve adott esetben a Nemzetközi Számviteli Standard 
Testület (IASB) által kibocsátott Nemzetközi Számviteli Standardokra (IAS)/Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokra (IFRS) 
támaszkodnak.

(7) Az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 107. cikke.
(8) Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).



11. A Számvevőszék véleményei függetlenek az alábbi megjegyzésektől.

MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL

12. Az Akadémia általunk ellenőrzött költségvetési végrehajtási jelentésének részletességi szintje eltér a legtöbb más 
ügynökségétől, ami arra utal, hogy egyértelmű iránymutatásra lenne szükség az ügynökségek költségvetési beszámolására 
vonatkozóan.

13. Nagy volt a lekötött előirányzatok átvitele a II. cím esetében (Igazgatási kiadások): 212 456 euró, azaz 49 % (2014: 
383 940 euró, azaz 59 %). Ennek oka az volt, hogy 2015-ben az Akadémia az Egyesült Királyságból Magyarországra 
költözött, és ezért új szolgáltatási és áruszállítási szerződéseket kellett kötni. Ezeknek az éves szerződéseknek a hatálya alatt 
beszerzett legtöbb szolgáltatás esetében a szolgáltatásnyújtás 2015 végéig még nem történt meg.

A KORÁBBI ÉVEK MEGJEGYZÉSEINEK HASZNOSULÁSA

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

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

a Számvevőszék nevében

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

elnök 
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MELLÉKLET

A korábbi évek megjegyzéseinek hasznosulása

Év A Számvevőszék megjegyzése
A helyesbítő intézkedés állapota

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

2012

A 2011-ről átvitt 1,7 millió euró összegű lekötött előirányzatokból 
0,7 millió eurót (41,2 %-ot) töröltek 2012-ben. Ez főleg annak 
tudható be, hogy a 2011-es támogatási megállapodások alapján 
tervezett költségtérítések kisebbnek bizonyultak a tervezettnél 
(0,44 millió euró, vagyis a törölt előirányzat-átvitel 62 %-a).

n.a.

2013

A 2012-ről átvitt 1,7 millió euró összegű lekötött előirányzatokból 
0,3 millió eurót (17,6 %-ot) töröltek 2013-ben. Ez főleg annak 
tudható be, hogy a 2012-es támogatási megállapodások alapján 
megvalósuló költségtérítések kisebbnek bizonyultak a tervezettnél 
(0,21 millió euró, vagyis a törölt előirányzat-átvitel 70 %-a). Ez azt 
jelzi, hogy év végén pontosabb információkat kell beszerezni a 
kedvezményezettektől a ténylegesen felmerült költségekről.

n.a.

2013

Az Akadémia munkaerő-felvételi eljárásai továbbra sem teljesen 
átláthatóak. A felvételi bizottságok tagjainak szóló útmutató nem 
volt elég egyértelmű a felvételi kritériumok egységes értékelése 
tekintetében; a szakmai tapasztalatra vonatkozó követelmények nem 
mindig feleltek meg az Akadémia személyzeti szabályzata végre-
hajtási szabályainak, és a felvételi dokumentáció hiányos volt.

Végrehajtva

2014

A 2013-ról átvitt lekötött előirányzatok törlési aránya magas volt, 
129 828 euró (15 %), ennek oka főként a Mátrix projekt törlése volt 
(15 090 euró), valamint az, hogy a 2013-as támogatási megállapo-
dások értelmében megtérítendő költségek a becsültnél alacso-
nyabbnak bizonyultak (57 285 euró). A Mátrix projektet a kezdeti 
szakaszban azért törölték, mert nem felelt meg az operatív 
szükségleteknek. Az Akadémia ezt megfelelő felhasználói elemzéssel 
elkerülhette volna. A támogatási költségek túlbecslése arra utal, hogy 
az Akadémiának pontosabb adatokat kell bekérnie kedvezménye-
zettjeitől.

n.a.

2014

Nagy volt a lekötött előirányzatok átvitele a II. cím esetében 
(Igazgatási kiadások): 383 940 euró, azaz 59 % (2013: 145 414 euró, 
azaz 30 %). Ennek oka nagyrészt az Akadémia új székházához 
megrendelt, de 2014 utolsó negyedévében még át nem vett, illetve ki 
nem fizetett bútorok és informatikai eszközök, illetve az ezekhez 
igényelt karbantartás nagy mennyisége volt (az Akadémia 2014 
októberében fejezte be az átköltözést Budapestre).

n.a.

2016.12.1. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 449/39



AZ ÜGYNÖKSÉG VÁLASZA

12. Az Akadémia tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételeit. A CEPOL – amely a költségvetési keretrendeletben 
javasoltakkal összhangban az Európai Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjét kérte fel a számvitelért felelős tisztviselő 
szerepének betöltésére – értelmezésében a részletek különböző szintje a Bizottság jelentési gyakorlatán alapul és célja annak 
elkerülése, hogy a két különböző jelentés nagyrészt hasonló információkat tartalmazzon. A CEPOL támogatja a Bizottság 
azon szándékát, hogy iránymutatást dolgozzon ki az ügynökségek 2016. évi költségvetési beszámolóihoz.

13. Az Akadémia tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételeit. A II. címre (adminisztratív kiadások) vonatkozó átviteli 
arány magas, de a szerződésmegújításokat vagy az év végén függőben lévő számlákat figyelembe véve indokolt. A CEPOL 
javította a költségvetés-kezelését, és törekszik a jövőben is betartani költségvetési rendelet által előírt évenkéntiség 
költségvetési elvét. 
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