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38–2016. SZÁMÚ HATÁROZAT A SZÁMVEVŐSZÉK ELJÁRÁSI
SZABÁLYZATÁNAK
VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEIRŐL

AZ EURÓPAI UNIÓ SZÁMVEVŐSZÉKE,
tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 13. cikkére,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló (EUMSZ) szerződésre, és különösen annak 285–
287. cikkére,
tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó (EAK) szerződésre, és különösen annak
106a. cikkének (1) bekezdésére,
tekintettel a Számvevőszék 2010. március 11-én elfogadott eljárási szabályzatára, és különösen
annak 34. cikkére,
tekintettel a Számvevőszék reformjára, és különösen a Számvevőszék 2016. március 17-i ülésén
elfogadott határozatokra (DEC 28/16 Final (PV)), amely reform bizonyos változásokat tesz
szükségessé a Számvevőszék eljárási szabályzatának végrehajtási rendelkezéseire vonatkozóan;

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
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I. CÍM – A SZÁMVEVŐSZÉK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

I. FEJEZET
A SZÁMVEVŐSZÉKI TAGOK

1. SZAKASZ
A SZÁMVEVŐSZÉKI TAGOK INFORMÁLÁSI JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
(az eljárási szabályzat 1. cikke)

1. cikk
1.

Minden számvevőszéki tagnak joga van hozzá, hogy tudomást szerezzen az intézmény
tevékenységére vonatkozó összes információról.

2.

Ha bármely olyan információ jut egy számvevőszéki tag tudomására, amely a –
Számvevőszék eljárási szabályzatának 10. és 11. cikke értelmében vett – saját feladatkörén
túlmenően is releváns, akkor arról tájékoztatnia kell a Számvevőszék azon tagját vagy
tagjait, aki(k)nek feladatkörét illetően az említett információ releváns lehet.
A számvevőszéki tagok tudomására jutott bármely olyan információt – akár releváns a saját
feladatkörükre nézve, akár nem –, amely a Számvevőszék szempontjából általános érdekű
vagy különösen fontos lehet, a teljes számvevőszéki testületnek kell továbbítani.

3.

A fenti két bekezdésben említett információk továbbítása, illetve a hozzájuk való hozzáférés
kizárólag a Számvevőszék belső eljárásai keretében történhet. Az információk kezeléséért
– mind a kamarák, mind a Számvevőszék felé – továbbra is az érintett feladatkörrel
megbízott számvevőszéki tag(ok) felelős(ek).

4.

Az elnök külkapcsolati téren fennálló felelősségének sérelme nélkül a Számvevőszék tagjai
jogosultak minden olyan információt, jelentést, véleményt vagy észrevételt a
Számvevőszéken kívül ismertetni és magyarázni, amelynek közzétételéről a Számvevőszék
saját eljárási szabályzata 29. cikkének (és a szabályzat végrehajtási rendelkezéseinek)
megfelelően, illetve bármely más külön határozat révén már határozott. A számvevőszéki
tagok ilyen alkalmakkor tett kijelentései nem sérthetik a hivatali minőségükben
tudomásukra jutott információk bizalmas jellegét.

5.

Azokat az információkat, jelentéseket, véleményeket és észrevételeket, amelyek
közzétételéről a Számvevőszék még nem hozott döntést, bizalmas jellegűnek kell tekinteni.
Harmadik félnek ezeket csak a Számvevőszék erre vonatkozó külön eljárásának
betartásával, illetve annak hiányában számvevőszéki jóváhagyás után lehet kiadni.
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2. cikk
Az ellenőrzött nemzeti intézményekkel, illetve az illető ország legfőbb ellenőrzési intézményével
folytatott levélváltásról az előadóként kijelölt számvevőszéki tag másolatok révén folyamatosan
tájékoztatja az érintett ország állampolgárságával bíró számvevőszéki tagot. Ez a tájékoztatás
elektronikus formában is történhet.
3. cikk
Ha a Számvevőszék egy tagja nem a saját országában működő médiának ad interjút, akkor
előzetesen konzultál az érintett ország állampolgárságával bíró számvevőszéki taggal.
4. cikk
A hivatalos postai nyilvántartó alkalmazásba minden a Számvevőszék tevékenységével
kapcsolatos, számvevőszéki tagnak címzett levelet be kell jegyezni, hogy be lehessen tartani az
intézmény nevére beérkező posta kiosztására és megőrzésére vonatkozó eljárásokat.
2. SZAKASZ
A SZÁMVEVŐSZÉKI TAGOK KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS TISZTSÉGÜK ELLÁTÁSA
(az eljárási szabályzat 3. cikke)

5. cikk
1.

A számvevőszéki tagok nem folytatnak a Számvevőszéken kívül semmi olyan szakmai vagy
egyéb tevékenységet, amely összeférhetetlen az EUMSZ. 286. cikke (3) és (4) bekezdésének
általános rendszeréből és céljából következő azon két elvvel, hogy őrizzék meg
függetlenségüket, és hivataluk gyakorlása közben álljanak rendelkezésre.

2.

Ennek érdekében a Számvevőszéken kívüli minden, már folytatott vagy szándékolt
tevékenységet a következő általános ismérvek alapján kell megítélni:
a)

ne sértse a Számvevőszék elfogulatlanságáról alkotott képet;

b)

ne vezessen összeférhetetlenséghez;

c)

ne vegye aránytalanul igénybe az érintett tag idejét;

d)

ne járjon pénzbeli nyereséggel.
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6. cikk
1.

Hivatalba lépése után legkésőbb harminc munkanapon belül minden számvevőszéki tag
nyilatkozatot tesz a Számvevőszék elnökének az intézményen kívüli tevékenységeiről, és
azokat a fenti 5. cikk (2) bekezdésében szereplő négy ismérv alapján a lehető
legpontosabban ismerteti.

2.

Az 1. bekezdésben leírtaktól eltérő minden intézményen kívüli új tevékenységről, vagy már
bejelentett tevékenységekben a fenti 5. cikk (2) bekezdésében szereplő négy ismérv
bármelyikéhez köthető változásról haladéktalanul nyilatkozatot kell tenni a Számvevőszék
elnökének. Ez a kötelezettség a Számvevőszék volt tagjaira is vonatkozik, ha az intézmény
elhagyása utáni évben kívánnak ilyen tevékenységet végezni.

3.

Az Elnök értékelés végett továbbítja ezeket a nyilatkozatokat a Számvevőszék tagjainak,
valamint az etikai bizottságnak a 33. és a 34. cikkben foglaltak szerint.

6a. cikk
1.

A tagok a számvevőszéki testület, valamint saját kamarájuk és bizottságaik valamennyi
ülésén részt vesznek.

2.

Az ülésen elnöklő tag az illetékes munkatársak segítségével nyilvántartja a tagok jelenlétét,
illetve hiányzásait. A távollévő tag kellően indokolt írásbeli kérelem alapján felmentettként
kerül nyilvántartásba. Az ülések után az elnöklő tag ezt az információt az alátámasztó
dokumentumokkal együtt továbbítja a Számvevőszék főtitkárságának, amely a jelenléti ívet
vezeti.

3.

Az ülésen az elnöklő tag a következő indokok alapján mentheti fel a tagokat az
1. bekezdésben említett üléseken való részvételtől:
-

egészségügyi problémák,

-

súlyos családi jellegű problémák,

-

közelgő szülés, szülési vagy apasági szabadság,

-

vis maior,

-

kamarai és bizottsági ülések esetén hivatalos kiküldetésen való részvétel,

-

számvevőszéki testületi ülések esetén egyes kivételes esetekben hivatalos
kiküldetésen való részvétel.

Kétség vagy vita esetén az ülésen az elnöklő tag a Számvevőszék elnökéhez fordulhat, aki
az ügyben végleges döntést hoz.
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7. cikk
1.

2.

Az elnök javaslata alapján a számvevőszéki testület az egyes tagokat kinevezi a kamarákba,
illetve bizottságokba, és konkrét feladatkörökkel bízza meg őket, többek között a
következőkkel:
a)

az intézményközi kapcsolatokra vonatkozó tevékenységek koordinációja;

b)

az éves jelentéssel kapcsolatos feladatok koordinációja;

c)

az ellenőrzés-minőség biztosítása.

Az éves jelentésért felelős számvevőszéki tag feladatai közé tartozik a megbízhatósági
nyilatkozat alapját képező ellenőrzési munka módszertani egységességének és e
módszertan betartásának biztosítása.
3. SZAKASZ
HIVATALBÓL VALÓ FELMENTÉS
(az eljárási szabályzat 4. cikke)

8. cikk
A jelen eljárási szabályzat 4. cikkében meghatározott eljárás keretében tartott ülések jelen
végrehajtási rendelkezések 49. cikkének értelmében zárt ülések.
Az érintett tag az általa választott bármely hivatalos nyelven beszélhet. A Számvevőszék
gondoskodik az erre a nyelvre történő tolmácsolásról, és esetileg, tagjainak többségi szavazatával
dönti el, hogy szükséges-e más hivatalos nyelvekre szimultán tolmácsolni.
Az érintett tagot elkísérheti egy általa választott tanácsadó.
4. SZAKASZ
A TAGOK IDEIGLENES HELYETTESÍTÉSE
(az eljárási szabályzat 6. cikke)

9. cikk
1.

Ha egy számvevőszéki tag távollét vagy akadályoztatás miatt nem tudja betölteni a tisztét,
feladatait ideiglenesen egy vagy több más számvevőszéki tag látja el.
Amennyiben az akadályoztatott számvevőszéki tag távolléte egy hónapnál rövidebb ideig
tart, akkor ő maga jelöli ki a feladatait ideiglenesen ellátó tagot vagy tagokat. Ha a távollévő
tag számára fizikailag lehetetlen az őt helyettesítő tag vagy tagok kijelölése, akkor arról a
számvevőszéki testület gondoskodik.
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Amennyiben az akadályoztatott tag egy hónapnál tovább marad távol, a feladatait
ideiglenesen ellátó tagot vagy tagokat a Számvevőszék jelöli ki.
A számvevőszéki tagok tartós távollétéről vagy akadályoztatásáról az elnököt a lehető
leghamarabb tájékoztatni kell.
2.

A távollévő, illetve akadályoztatott számvevőszéki tag tisztének ideiglenes betöltésére tett
intézkedésekről a többi tagot a Számvevőszék főtitkára értesíti.
5. SZAKASZ
AZ ELNÖKVÁLASZTÁSI ELJÁRÁS
(az eljárási szabályzat 7. cikke)

10. cikk
1.

Az új elnök megválasztását a távozó elnök, illetve az elnöki feladatokkal átmenetileg
megbízott számvevőszéki tag az eljárási szabályzat 7. cikke (1) bekezdésében
meghatározott határidőn belül szervezi meg.

2.

Ha azonban az elnök vagy az elnöki feladatokkal átmenetileg megbízott számvevőszéki tag
is indul a választáson, akkor az új elnök megválasztását az a számvevőszéki tag szervezi meg,
aki a választáson nem induló tagok közül az eljárási szabályzat 5. cikke értelmében
rangidősnek minősül.

3.

A választáson érvényesen csak azon számvevőszéki tagok indulhatnak, akik jelöltségükről a
testület minden tagját a szavazás előtt egy teljes nappal értesítik. Csak azokat a
szavazatokat számlálják meg, amelyeket érvényesen indult számvevőszéki tagokra adtak le.

4.

Ha az első szavazási fordulóban valamelyik jelölt a számvevőszéki tagok legalább
kétharmados többségének szavazatát megszerzi, elnökké választják. Ha ilyen többséget egy
jelölt sem ér el, haladéktalanul második fordulót tartanak, ahol az abszolút többséget
megszerző jelölt kerül megválasztásra.

5.

Ha a második fordulóban egy jelölt sem szerzi meg az abszolút többséget, akkor a szavazást
a számvevőszéki testület által ekkor meghatározott időpontra halasztják el. Eddig az
időpontig további jelöltek is jelöltethetik magukat, amennyiben erről a megismételt
szavazás megkezdése előtt egy teljes nappal értesítik a testület többi tagját. Érvényesek
maradnak a választás első szakaszára vonatkozó jelölések is, feltéve, hogy visszavonásukról
nem értesítik legkésőbb a szavazás előtt egy teljes nappal a testület többi tagját.
A halasztott időpontban a jelen cikk 4. bekezdésében előírt eljárás szerint első, majd adott
esetben második, illetve harmadik szavazási fordulóra kerül sor.

6.

Amennyiben negyedik fordulóra is szükség van, abban már csak a harmadik fordulóban
legtöbb szavazatot elért két jelölt vesz részt. Ha a legmagasabb szavazatszámot hárman
vagy ennél is többen érik el, akkor közülük a negyedik fordulóba az eljárási szabályzat
5. cikke értelmében rangidősnek minősülő két jelölt jut be. Ha a második helyen végez
egyenlő szavazatszámmal két vagy több számvevőszéki tag, akkor közülük a negyedik
fordulóba az eljárási szabályzat 5. cikke értelmében rangidősnek minősülő jelölt kerül be.
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A negyedik fordulóban azt választják meg elnöknek, aki egyszerű szavazattöbbséget ér el.
Szavazategyenlőség esetén az eljárási szabályzat 5. cikke értelmében rangidősnek minősülő
számvevőszéki tagot választják meg.
6. SZAKASZ
KÜLKAPCSOLATOK
(az eljárási szabályzat 9. cikke 1. bekezdésének b) és e) pontja)

11. cikk
Az Európai Unió tagállamai legfelsőbb ellenőrzési intézményeinek elnökeiből és kapcsolattartó
tisztségviselőiből álló kapcsolattartó bizottság ülésein, az EUROSAI és INTOSAI ülésein vagy más
hasonló üléseken képviselt számvevőszéki álláspontot kifejtő iratokat az igazgatási bizottság
megvizsgálja, mielőtt azok a testület elé kerülnek.
12. cikk
A Számvevőszéknek a nemzetközi szakmai standardokat kialakító szerveknél történő képviseletét
illetően az elnök munkáját az ellenőrzés-minőségért felelős számvevőszéki tag segíti, az
intézményközi kapcsolatokra vonatkozó tevékenységeket illetően pedig az intézményközi
kapcsolatokért felelős számvevőszéki tag.
II. FEJEZET
A KAMARÁK
(az eljárási szabályzat 10. és 11. cikke)

13. cikk
Ezennel öt kamara jön létre. Minden kamara legalább öt számvevőszéki tagból áll, akiket az elnök
javaslatára, jelen végrehajtási szabályok 7. cikke (1) bekezdésének megfelelően a számvevőszéki
testület jelöl ki.
14. cikk
1.

A feladatokat a Számvevőszék munkaprogramjában úgy kell az egyes kamarákhoz rendelni,
hogy minden kamara a tapasztalatának, ismereteinek és szaktudásának megfelelő,
koherens feladategyüttest kapjon.

2.

Az eljárási szabályzat 31. cikkében leírt módon az érintett kamarának minden ellenőrzési
tervet, az éves jelentés fejezeteinek minden tervezetét, valamint minden észrevétel- és
véleménytervezetet az előadóként kijelölt számvevőszéki tag mutat be.
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3.

Az egyes feladatokra a Számvevőszék munkaprogramja jelentéstevő tagokat jelöl ki, esettől
függően vagy a számvevőszéki testület, vagy a kamara szintjén. A jelentéstevő tag a saját
kamarájától eltérő kamarának is tartozhat beszámolással.

4.

A kamara, valamely tagjának javaslatára, többségi szavazattal határozhat arról, hogy
valamely dokumentumát az eljárási szabályzat 11. cikkének (2) bekezdése értelmében a
számvevőszéki testület illetékességi körébe utalja-e.

15. cikk
1.

Az egyes kamarák elnökét a kamara tagjai többségi szavazattal kétéves időtartamra
választják meg.

2.

Csak azokat a szavazatokat számlálják meg, amelyeket érvényesen indult számvevőszéki
tagokra adtak le. Ha az első szavazási fordulóban valamelyik jelölt a kamarai tagok abszolút
többségének szavazatát megszerzi, kamaraelnökké választják. Ha ilyen többséget egy jelölt
sem ér el, a második fordulóban csak az a két jelölt indulhat, aki az első fordulóban a
legtöbb szavazatot kapta. Ha az első forduló szavazategyenlőséget hozott, akkor a második
fordulóba az eljárási szabályzat 5. cikke értelmében rangidősnek minősülő két jelölt kerül
be. A második szavazási fordulóban azt a jelöltet választják kamaraelnökké, aki megszerzi a
kamarai tagok többségének szavazatát. Ha a második forduló szavazategyenlőséget hoz,
akkor az eljárási szabályzat 5. cikke értelmében rangidősnek minősülő jelölt élvez
elsőbbséget.

16. cikk
A kamaraelnök biztosítja a feladatok összehangolását és gondoskodik a kamara zavartalan és
eredményes működéséről. Irányítja és összehangolja a kamara munkáját, különös tekintettel a
következő feladatokra:
-

a kamara üléseinek összehívása és elnöklése;

-

a kamara határozatainak előkészítése;

-

annak biztosítása, hogy a kamara határozatait végrehajtják;

-

közreműködés a Számvevőszék munkaprogramjának kidolgozásában

-

ellenőrzési feladatok elosztása a kamarai tagok között;

-

javaslat tétele az emberi erőforrások és a költségvetési források elosztására a
munkatervben szereplő különböző feladatok függvényében;

-

a munkatervben szereplő feladatok végrehajtásának felügyelete;

-

a kamara képviselete más testületeknél

A kamara elnöke kaphat ellenőrzési feladatokat.
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17. cikk
A kamarák elnökeinek ideiglenes helyettesítése az eljárási szabályzat 5. cikke által meghatározott
rangsor értelmében történik.
18. cikk
A kamarák együttműködnek egymással.
III. FEJEZET
BIZOTTSÁGOK
(az eljárási szabályzat 12. cikke)

I. SZAKASZ
IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG

19. cikk
1.

Az igazgatási bizottság a következő tagokból áll: a Számvevőszék elnöke, az egyes kamarák
elnökei, az intézményközi kapcsolatokért felelős számvevőszéki tag és az ellenőrzésminőségért felelős számvevőszéki tag. Az éves jelentésért felelős számvevőszéki tag
beszámol az igazgatási bizottságnak az éves jelentés készítésének előrehaladásáról,
valamint bármely ehhez kapcsolódó, erőforrással kapcsolatos kérdésről.

2.

A főtitkár részt vesz az igazgatási bizottság ülésein, szavazati joggal azonban nem
rendelkezik.

3.

Minden kamara kijelöl egy póttagot, aki a kamara elnöke távollétének vagy
akadályoztatásának esetén részt vesz az igazgatási bizottság ülésein.

4.

Az ellenőrzés-minőségi bizottság póttagot nevez ki, aki az ellenőrzés-minőségi bizottság
rendes tagját annak hiányzása vagy a részvételre való képtelensége esetén köteles
helyettesíteni.

5.

A főtitkár távollétének vagy akadályoztatásának esetén a helyettese vesz részt az üléseken.

20. cikk
Ha a jelen végrehajtási rendelkezések nem írják elő másképp, a 49. és az 51–55. cikkek
rendelkezései alkalmazandók az igazgatási bizottság üléseire is.
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21. cikk
1.

Az igazgatási bizottság ülésein a Számvevőszék elnöke elnököl. Az elnök helyettesítését az
igazgatási bizottságban helyet foglaló számvevőszéki tagok közül az eljárási szabályzat
5. cikke értelmében rangidősnek minősülő tag látja el.

2.

A Számvevőszék elnöke irányítja és összehangolja a bizottság munkáját.

22. cikk
1.

Az igazgatási bizottság illetékes minden olyan igazgatási jellegű témában, amely
számvevőszéki testületi döntést igényel, kivéve akkor, ha a Számvevőszék kinevezésre
jogosult hatóságként (a személyzeti szabályzat 2. cikke), illetve munkaszerződés kötésére
jogosult hatóságként illetékes (az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó
alkalmazási feltételek 6. cikke), beleértve:
a)

a helyszíni ellenőrzésekre előirányzott, a Számvevőszék által a költségvetésben
elfogadott összegek;

b)

az álláshelyek elosztása a számvevőszéki testületi szinten létrehozott keretek szerint;

c)

az igazgatósági képzési terv és az éves képzési program elfogadása az
emberierőforrás-stratégiában meghatározott keretek szerint;

d)

az igazgatási politikákra vonatkozóan érvényben lévő határozatok módosításainak
elfogadása;

e)

a belsőkontroll-keretrendszer felülvizsgálata;

f)

szolgáltatások tartós/időszakos igénybe vétele a Számvevőszék épületein belül;

g)

az éves hozzájárulások módosulása a különböző olyan szervezetekben, amelynek a
Számvevőszék is a tagja, amennyiben elvi kérdések nem merülnek fel.

2.

Az igazgatási bizottság külön számvevőszéki határozat alapján gyakorolhatja a kinevezésre
jogosult hatóság jogkörét.

3.

Szintén az igazgatási bizottság illetékes minden az informatika irányításával és
tudásmenedzsmenttel kapcsolatos kérdésben.

4.

Az igazgatási bizottság illetékes továbbá az alkalmazottakkal kapcsolatos minden szakmai
etikai kérdést érintő határozatok elfogadásában is.

5.

Az intézményközi kapcsolatokért felelős számvevőszéki tag felhívhatja az igazgatási
bizottság figyelmét bármilyen annak illetékességébe tartozó ügyre.

6.

A főtitkár bármely igazgatási jellegű ügyet az igazgatási bizottság elé terjeszthet.
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23. cikk
1.

Az igazgatási bizottság – adott esetben a kamarák és a főtitkár közreműködésével –
előkészíti a Számvevőszék határozatait a politikai, elvi vagy stratégiai jelentőségű
ügyekben, beleértve a következőket:
a)

a Számvevőszék átfogó stratégiája;

b)

a Számvevőszék munkaterve;

c)

a Számvevőszék belső és külső kommunikációja és az érintett felekkel történő
kapcsolattartása;

d)

a költségvetés és a beszámolók;

e)

az éves tevékenységi jelentés;

f)

új hivatali eljárások;

g)

az eljárási szabályzatra és az azt végrehajtó rendelkezésekre vonatkozó módosítások.

2.

Az igazgatási bizottság felügyeli az 1. bekezdésben említett dokumentumok megvalósítását
és felméri azok hatását. Az igazgatási bizottság javasolhatja az 1. bekezdés a), illetve b)
pontjában említett átfogó stratégiának, illetve a Számvevőszék munkatervének
aktualizálását is.

3.

Az igazgatási bizottság felel egyéb, nem ellenőrzési jellegű, a számvevőszéki testület által
elfogadandó dokumentumok előkészítéséért is. Az ilyen megbízásról a számvevőszéki
testület eseti alapon, az elnök javaslata alapján dönt.

24. cikk
Az igazgatási bizottság akkor tart ülést, ha arról az elnök a bizottsági tagoknak öt munkanappal
az ülés tervezett időpontja előtt értesítést küldött. Az értesítésről minden számvevőszéki tag
másolatot kap.
25. cikk
Határozatképességhez az igazgatási bizottság ülésén a bizottsági tagok legalább kétharmadának
jelen kell lennie.
26. cikk
1.

Az igazgatási bizottság ülésein valamennyi számvevőszéki tag szabadon részt vehet.

2.

2.Az előadót az illetékességébe tartozó dokumentum vizsgálatakor egy vagy több
alkalmazottja segítheti.
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3.

3.A Számvevőszék egyéb alkalmazottait is kérhetik az igazgatási bizottság ülésein való
részvételre, ha a bizottságot alkotó tagok ezt szükségesnek tartják.

27. cikk
1.

Az igazgatási bizottság tagjainak többségi szavazatával fogadja el határozatait.
Szavazategyenlőség esetén az elnök, illetve az elnököt a jelen eljárási szabályzat
21. cikkének (1) bekezdése értelmében ideiglenesen helyettesítő számvevőszéki tag
szavazata dönt az illető javaslat elfogadásáról.

2.

Ha olyan számvevőszéki tag terjeszt egy dokumentumot az igazgatási bizottság elé, aki
annak nem tagja, az ennek a dokumentumnak a vonatkozásában mégis szavazati joggal bír.

3.

Az eljárási szabályzat 27. cikkének megfelelően az igazgatási bizottságra ezen végrehajtási
rendelkezések 66. és 67. cikkének rendelkezései vonatkoznak.

28. cikk
A napi ügyintézést érintő témákban az igazgatási bizottság valamely tagja javaslatára többségi
szavazattal dönthet úgy, hogy adott kérdéssel a számvevőszéki testülethez fordul.
29. cikk
Arról, hogy az igazgatási bizottság elé terjesztett dokumentumokat milyen nyelveken
fogalmazzák, a Számvevőszék határoz.
30. cikk
Az igazgatási bizottságot feladatai ellátásában támogatja a Számvevőszék főtitkársága, illetve
elnöksége.
2. SZAKASZ
ELLENŐRZÉS-MINŐSÉGI BIZOTTSÁG

31. cikk
1.

Az ellenőrzés-minőségi bizottság legalább három tagból áll, köztük az ellenőrzésminőségért felelős számvevőszéki tagból, aki egyben a bizottság elnöke.

2.

Az ellenőrzés-minőségért felelős számvevőszéki tagot és a bizottság többi tagját a
számvevőszéki testület az elnök javaslata alapján nevezi ki. A bizottság tagjainak
megbízatása három évre szól; a tagok úgy váltják egymást, hogy minden évben felváltják
azt a tagot, aki három évig részt vett az ellenőrzés-minőségi bizottság munkájában.
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3.

Az igazgatási bizottság ülésein valamennyi számvevőszéki tag szabadon részt vehet.

32. cikk
1.

A bizottság felelősségi köre:
a)

A Számvevőszék ellenőrzési irányelvei, standardjai és módszertana, ennek kapcsán a
Számvevőszék képviselete a nemzetközi szakmai standardokat kialakító szerveknél;

b)

ellenőrzéstámogatás
ellenőrzését;

c)

a minőség-ellenőrzési keretrendszer felügyelete;

d)

az ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos minőségbiztosítás;

e)

a bizottság feladatkörével kapcsolatos számvevőszéki határozatok előkészítése,
beszámolás a számvevőszéki testületnek a bizottság tevékenységéről és a minőségellenőrzéssel kapcsolatos kérdésekről.

és

-fejlesztés,

beleértve

a

számítógépes

rendszerek

2.

A bizottság a minőségellenőrzési feladataival összeegyeztethető más feladatokat is
végezhet, például az egyeztető eljárás lebonyolításában.

3.

A bizottságot feladatai ellátásában egy igazgatóság segíti.

4.

Az ellenőrzés-minőségi bizottság feladatait és működését külön számvevőszéki határozat
állapítja meg, amelyet a számvevőszéki testület a bizottság elnökének javaslatára fogad el.
3. SZAKASZ
AZ ETIKAI BIZOTTSÁG

33. cikk
1.

Az etikai bizottság három állandó tagból és három póttagból áll. A bizottsági tagok mindkét
csoportja két-két számvevőszéki tagból, illetve egy-egy külső személyből áll.

2.

A bizottság tagjait az elnök javaslata alapján a számvevőszéki testület nevezi ki. A tagok
megbízatása 3 év, amely egyszer megújítható. Ha egy bizottsági tag megbízatásának lejárta
előtt lemond a tisztségéről, akkor a megbízatásának hátralevő részére helyettesíteni kell.

34. cikk
1.

A bizottság bármely olyan etikai jellegű kérdést megvizsgál, amely megítélése szerint
releváns a Számvevőszék etikai normáinak és hírnevének szempontjából, valamint tanácsot
ad az elnöknek és a számvevőszéki tagoknak bármely etikai kérdésben, különösen a
számvevőszéki tagokra vonatkozó magatartási kódex értelmezésével kapcsolatban
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2.

A bizottság feladata továbbá a számvevőszéki tagok külső tevékenységeinek értékelése a
jelen végrehajtási szabályok 5. cikke (2) és (6) bekezdésének, valamint a bizottság elnöke
javaslatára a számvevőszéki testület által elfogadandó külön számvevőszéki határozatban
szereplő értékelési eljárásnak megfelelően.

3.

Az etikai bizottság feladatait és működését ez a határozat fogja megállapítani.
IV. FEJEZET
A BELSŐ ELLENŐRZÉSI BIZOTTSÁG

35. cikk
1.

A Számvevőszék belső ellenőrzési funkcióját a Számvevőszék belső ellenőrzési funkcióról
szóló chartájának megfelelően kell kialakítani.

2.

A Számvevőszék belső ellenőre a belső ellenőrzési bizottságnak tesz jelentést.

36. cikk
1.

A belső ellenőrzési bizottság a számvevőszéki testület által kinevezett négy tagból áll,
közülük három a Számvevőszék tagja. A bizottság tagjainak megbízatása három évre szól; a
tagok úgy váltják egymást, hogy minden évben felváltják azt a tagot, aki három évig részt
vett a bizottság tevékenységében. A negyedik tag három évre kinevezett külső szakértő. A
külső szakértő megbízatása megújítható.

2.

A bizottság elnökét a bizottság tagjai választják meg a Számvevőszék tagjai közül.

3.

A bizottság legalább negyedévente ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze.

4.

A külső szakértő részt vesz a belső ellenőrzési bizottság ülésein.

37. cikk
1.

A belső ellenőrzési bizottság, mint a belső ellenőrzési funkcióra vonatkozó kérdésekkel
kapcsolatos tanácsadó szerv, az ezzel összefüggő belső ellenőrzési környezet felügyeletét
végzi.

2.

A belső ellenőrzési bizottság feladatait a belső ellenőrzési bizottság eljárási szabályzata,
valamint a Számvevőszék belső ellenőrzési funkcióról szóló chartája határozza meg.
Mindkét dokumentumot a számvevőszéki testület a bizottság elnöke javaslatára fogadja el.

3.

A belső ellenőrzési bizottság éves tevékenységi jelentést nyújt be a számvevőszéki testület
számára a következőkről:
a)

saját tevékenysége;
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b)
4.

a bizottság saját tevékenysége; az intézmény belső ellenőrzési ügyei, a belső ellenőr
munkája alapján.

A belső ellenőrzési bizottság felhívja a számvevőszéki testület figyelmét minden olyan a
belső ellenőrzési funkcióhoz kapcsolódó ügyre, amelyről megítélése szerint a
számvevőszéki testületnek tájékoztatást kell kapnia, vagy amellyel kapcsolatban
intézkedést kell hoznia, valamint – amennyiben az célszerű – javaslatot tesz a
számvevőszéki testületnek a megfelelő intézkedésekre.
IV. FEJEZET
A FŐTITKÁR
(az eljárási szabályzat 13. cikke)

38. cikk
1.

A főtitkárt a számvevőszéki testület nevezi ki, miután titkos választással a következő eljárás
szerint megválasztották:
a)

Minden számvevőszéki tagnak egy szavazata van.

b)

Ha egy jelölt megszerzi a számvevőszéki tagok szavazatainak abszolút többségét,
főtitkárrá választják.

c)

Ha az első szavazási fordulóban egyik jelöltet sem választják meg, az egy szavazatot
sem kapott jelöltek kiesnek, és azonnal második fordulóra kerül sor.

d)

Ha a második fordulóban sem választják meg egyik jelöltet sem, az egy szavazatot
sem kapott, illetve a legkevesebb szavazatot kapott jelölt(ek) kiesik/kiesnek a
választásból, és azonnal sor kerül a következő fordulóra.

e)

A második fordulóban alkalmazott eljárás követendő a rákövetkező szavazási
fordulókban is.

f)

Az ötödik szavazási fordulótól kezdve azonban, ha egy forduló eredménye
megegyezik az előző forduló eredményével, a következő szavazási forduló
megkezdése előtt az elnök felfüggeszti az ülést.

2.

A főtitkár munkaszerződését hatéves időtartamra kötik meg. Erre a szerződésre az egyéb
alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének a) bekezdésében említett
munkaszerződésekre vonatkozó rendelkezések az irányadóak.

3.

A számvevőszéki testület a főtitkár megbízatását a számvevőszéki tagok abszolút
többségének szavazatával hozott határozat révén, legfeljebb hatéves időtartamra
megújíthatja.
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39. cikk
1.

A Számvevőszék főtitkárságáért felelős tisztviselőként a főtitkár feladata többek között,
hogy jegyzőkönyvtervezetet készítsen a Számvevőszék üléseiről, és hogy gondoskodjék a
számvevőszéki iratok eredeti példányának, az elnök leveleinek, a Számvevőszék, a kamarák
és az igazgatási bizottság valamennyi határozatának, valamint a Számvevőszék, a kamarák
és az igazgatási bizottság üléseiről készült jegyzőkönyveknek az őrzéséről. A főtitkár segíti
az elnököt a Számvevőszék és az igazgatási bizottság üléseinek előkészítésében, így
biztosítva az eljárások betartását, illetve a Számvevőszék határozatainak maradéktalan
végrehajtatását.

2.

A Számvevőszék személyzeti ügyein és igazgatásán kívül a főtitkár felelős annak
költségvetéséért, a fordításért, a továbbképzésért és az informatikáért is.

40. cikk
Rövid távollétének vagy átmeneti akadályoztatásának esetén a főtitkár az elnök hozzájárulásával
kijelöli a helyettesítésével, és elsősorban a Számvevőszék üléseiről szóló jegyzőkönyvtervezetek
elkészítésével megbízott személyt. Amennyiben a főtitkár távolléte vagy akadályoztatása egy
hónapnál tovább tart, vagy ha a főtitkárnak nem áll módjában kijelölnie helyettesét, akkor az
elnök javaslatára a számvevőszéki testület jelöli ki a főtitkári feladat ellátásával ideiglenes
jelleggel megbízott tisztviselőt.
V. FEJEZET
A SZÁMVEVŐSZÉK FELADATAINAK ELLÁTÁSA

1. SZAKASZ
HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁS
(az eljárási szabályzat 14. cikke)

41. cikk
Ha egy valamely uniós szabályozás elleni vétség ellen fellépő, tagállami igazságszolgáltatási vagy
közigazgatási hatóságtól kölcsönös segítségnyújtás iránti kérelem érkezik a Számvevőszékhez,
akkor a kérelem további kezelését egy ad hoc bizottság ítéli meg, amely a Számvevőszék
elnökéből, az érintett ellenőrzésért felelős számvevőszéki tagból és az érintett ország
állampolgárságával bíró számvevőszéki tagból áll.
42. cikk
A Számvevőszék költségvetésének végrehajtására vonatkozó belső szabályokban meghatározott,
az eljárási szabályzat 15. cikkében szereplő külön rendelkezések sérelme nélkül minden
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számvevőszéki tag meghatalmazást adhat a felelősségi körébe tartozó ellenőrzési feladattal
megbízott egy vagy több tisztviselőnek vagy más alkalmazottnak arra, hogy az ő nevében és
felelősségére írjon alá bármely ezzel a feladattal kapcsolatos iratot, levelet, dokumentumot és
egyéb szöveget, kivéve az olyan leveleket, feljegyzéseket és egyéb dokumentumokat, amelyek
valamely uniós intézmény vagy szerv tagjának, nemzeti számvevőszéki elnöknek vagy tagnak,
illetve valamely miniszternek szólnak, mert ezeket kizárólag számvevőszéki tag írhatja alá.
Ezek a meghatalmazások akkor is érvényben maradnak, ha a meghatalmazást adó tagot az
eljárási szabályzat 6. cikke értelmében ideiglenesen más helyettesíti, kivéve ha ez az ideiglenes
helyettesítést ellátó tag ezzel ellentétes határozatot hoz.
2. SZAKASZ
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
(az eljárási szabályzat 16. cikke)

43. cikk
1.

Az elnököt, a kamarákat, az ellenőrzés-minőségi bizottságot és a főtitkárságot feladataik
ellátásában igazgatóságok segítik.

2.

Az igazgatóságok számáról az igazgatási bizottság javaslata alapján a számvevőszéki
testület határoz.

3.

A kamarákat a Számvevőszék munkaprogramjában hozzájuk rendelt feladatok és
tevékenységek ellátásában igazgatóságok segítik.

4.

Az egyes igazgatóságokon belül egy igazgatóból és ügyvezetőkből álló vezetői csoportot kell
felállítani. Az egyes vezetői csoportok összetételéről az igazgatási bizottság javaslatára a
számvevőszéki testület határoz.

5.

A vezetői csoport általános felelősséget visel az igazgatóságok feladatainak és
erőforrásainak irányításáért, illetve tudásmenedzsmentjéért.

6.

Az egyes munkatársakat a Számvevőszék teljes állományából a Számvevőszék
munkaprogramjával összhangban osztják szét az egyes kamarákhoz és igazgatóságokhoz,
és feladataik kijelölése ez utóbbiak felelőssége.

7.

Szükség esetén a munkatársaknak más kamaránál vagy igazgatóságnál is ki lehet jelölni
feladatot, mint ahová tartoznak.

8.

Az igazgatóságok együttműködnek egymással.

44. cikk
1.

A számvevőszéki tudásmenedzsmentet az igazgatóságok hálózatban végzik, e hálózat
keretrendszerét a főtitkár javaslatára az igazgatási bizottság fogadja el.
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2.

A Számvevőszék munkaprogramja tartalmazza naprakészen, hogy mely fő témákra
vonatkozóan szükséges ismeretek megteremtése, fenntartása és megosztása.

3.

A hálózat tevékenységének figyelemmel kíséréséhez a Számvevőszék munkaprogramja
szolgáltat keretet.
II. CÍM - A SZÁMVEVŐSZÉK MŰKÖDÉSE

I. FEJEZET
A SZÁMVEVŐSZÉK ÉS A KAMARÁK ÜLÉSEI
(az eljárási szabályzat 17–24. cikke)

1. SZAKASZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

45. cikk
Az eljárási szabályzat 11. cikkének értelmében a Számvevőszékhez vagy valamelyik kamarához
benyújtott dokumentumokat a Számvevőszék által meghatározott nyelveken fogalmazzák.
46. cikk
1.

A számvevőszéki vagy kamaraülések ideiglenes napirendjét és az azokhoz kapcsolódó
dokumentumokat el kell juttatni a számvevőszéki tagokhoz. A kellőképpen indokolt
sürgősség esetétől eltekintve – amelynek fennállását az előadóként kijelölt számvevőszéki
tag kérésére az elnök, illetve a kamarai elnök esetenként mérlegeli –, a fenti tájékoztatás
legkésőbb öt munkanappal az ülés előtt megtörténik. E határidő betartásának érdekében a
számvevőszéki tagok ügyelnek rá, hogy a dokumentumokat bejegyzés céljából az előírt
határidőn belül letétbe helyezzék a Számvevőszék főtitkárságán.

2.

Ha a dokumentumokat nem küldték szét a számvevőszéki munkanyelveken legkésőbb az
(1) bekezdésben meghatározott öt munkanappal az ülés előtt, akkor a Számvevőszék
bármely tagja kérheti, hogy a testület vagy a kamara napolja el ennek a napirendi pontnak
a megvitatását, illetve hogy még ne zárják le annak megvitatását.

3.

A számvevőszéki testület vagy kamara egyhangúlag megszavazhatja, hogy valamely
napirendre föl nem vett kérdést megvitat. A napirenddel kapcsolatos bármely más kérdést
a jelenlévő tagok többségi szavazatával döntenek el. A napirend elfogadásakor a tagok
jelzik, hogy melyek azok a korábbi ülések jóváhagyásra eléjük terjesztett jegyzőkönyveiben
szereplő pontok, amelyeket vitára kívánnak bocsátani, illetve hogy milyen más ügyekkel
kapcsolatban szándékoznak szólni az „Egyéb” napirendi pont alatt.
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47. cikk
1.

.A kamarák azon dokumentumait, amelyekkel kapcsolatban az eljárási szabályzat 26. cikke
(4) bekezdésének megfelelően indoklással ellátott kérelmet nyújtottak be, a Számvevőszék
tervezett napirendjére tűzik.

2.

A kamarák által elfogadott egyéb dokumentumokat „A Számvevőszék tevékenysége”
napirendi pont alatt tüntetik fel a Számvevőszék tervezett napirendjén.

48. cikk
A Számvevőszék megállapítja a rendes ülésein, illetve – amennyiben a dokumentumot az eljárási
szabályzat 11. cikkének (1) bekezdése értelmében vitatják meg – a kamarák ülésein alkalmazandó
értelmezési szabályokat.
49. cikk
1.

Az eljárási szabályzat 22. cikkének sérelme nélkül, ha valamely téma bizalmas jellege ezt
indokolja, a Számvevőszék és a kamarák zárt ülésen is megvitathatják azt.

2.

A zárt ülésen megvitatandó témák bizalmas jellegének megítélése a Számvevőszék
elnökére, illetve a kamarai elnökre tartozik.

3.

Ha valamely korábbi számvevőszéki vagy kamaraülésen nem született ezzel ellentétes
határozat, a zárt ülések tolmácsok és számvevőszéki alkalmazottak jelenléte nélkül
zajlanak.

50. cikk
1.

A számvevőszéki ülések jegyzőkönyvtervezetét a főtitkár vagy bármely más erre kijelölt
személy állítja össze. A tervezeteket a lehető leghamarabb eljuttatják a Számvevőszék
tagjainak, és egy későbbi ülésen hagyják jóvá.

2.

A számvevőszéki ülések jegyzőkönyveinek célja, hogy rögzítsék a Számvevőszék
határozatait és vitáinak kimenetelét. A jegyzőkönyvek jóváhagyása kizárólag azt hivatott
biztosítani, hogy azok híven tükrözik a viták értelmét és tartalmát.

3.

Bármely számvevőszéki tagnak jogában áll hozzászólni azokhoz a témákhoz, amelyek egy
adott ülés jóváhagyásra benyújtott jegyzőkönyvében szerepelnek, ám jegyzőkönyvmódosítást csak az ülésen részt vett tagok igényelhetnek.

4.

A jóváhagyott jegyzőkönyveket a főtitkár látja el hitelesítő kézjegyével.

5.

A rendes üléseknek a számvevőszéki testület által jóváhagyott jegyzőkönyveit a
Számvevőszéken belül terjesztik. A zárt ülések jegyzőkönyvei korlátozott terjesztésűek.
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2. SZAKASZ
A KAMARÁK ÜLÉSEI

51. cikk
A kamarák üléseinek éves ütemezésekor számításba veszik, hogy minden számvevőszéki tagnak
meg kell adni a lehetőséget, hogy bármely kamara ülésein részt vehessen. Az ülések ütemtervét
a kamara az elnöke javaslata alapján fogadja el. További ülések megtartását a kamarai elnök
kezdeményezheti, illetve a kamara tagjai kérhetik.
52. cikk
1.

A kamarák ülésein a kamarai elnök, illetve távollétében az őt ideiglenesen helyettesítő
kamarai tag elnököl.

2.

A kamara üléseinek ideiglenes napirendjét az igazgató javaslatára a kamarai elnök állítja
össze. A napirendet az egyes ülések elején a kamara fogadja el.

53. cikk
Az ülésekkel kapcsolatos szervezést és titkári munkát a kamarák végzik. Az ülésen megtárgyalásra
kerülő anyagokat a Számvevőszék főtitkársága küldi szét.
54. cikk
1.

Az eljárási szabályzat 26. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül az előadóként kijelölt
tagokat egy vagy több munkatársuk segítheti a kamara ülésén.
Amennyiben a kamarát alkotó számvevőszéki tagok célszerűnek ítélik, a kamara ülésein
más számvevőszéki alkalmazottak is részt vehetnek.

2.

Az eljárási szabályzat 11. cikkének 3. bekezdésében említett kérdések kamarai ülésen
történő megtárgyalásakor a határozatképesség megállapításához a törtszámokat a
hozzájuk legközelebb eső egész számra kell fölkerekíteni.

55. cikk
1.

Amennyiben a következő bekezdések másként nem rendelkeznek, a kamarai ülések
jegyzőkönyveire az 50. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.

A kamarai ülések jegyzőkönyveit az érintett kamarát támogató igazgató állítja össze.

3.

A jóváhagyott jegyzőkönyveket a kamarai elnök látja el hitelesítő kézjegyével.
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II. FEJEZET
A DOKUMENTUMOK ELŐKÉSZÍTÉSE, ELFOGADÁSA ÉS HITELESÍTÉSE
(az eljárási szabályzat 25–28. cikke)

1. SZAKASZ
A DOKUMENTUMOK ELŐKÉSZÍTÉSE

56. cikk
1.

Az eljárási szabályzat 11. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül valamely dokumentumot
csak azután lehet a számvevőszéki testület elé elfogadásra beterjeszteni, ha azt az illetékes
kamara vagy bizottság már megvitatta és jóváhagyta.

2.

A Számvevőszék külön határozatban szabályozza, hogy az éves jelentés fejezettervezetei
milyen eljárás szerint terjesztendők a Számvevőszék testülete elé.
2. SZAKASZ

AZ ELŐZETES ÉSZREVÉTELEK TANULMÁNYOZÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA AZ ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK
FELÉ

57. cikk
1.

A számvevőszéki testület vagy kamara elé terjesztett észrevétel- és véleménytervezeteken
a következő információkat kell feltüntetni:
a)

a feladatban részt vett személyek felsorolása; mindegyiküknél a feladatra eredetileg
szánt, illetve azzal ténylegesen eltöltött idő hosszúsága; a tervezett ütemterv és
annak betartása, a jelentősebb eltérések indoklása;

b)

a Bizottságnak, a tagállamoknak és minden egyéb ellenőrzött szervnek megküldött
előzetes megállapítások jegyzéke, és az erre adott válaszok;

c)

az igazgató igazolása arról, hogy a vonatkozó szabályoknak megfelelően minden
minőségellenőrzési eljárásra sor került.

2.

Miután áttanulmányozta az elfogadásra beterjesztett észrevétel- és véleménytervezeteket,
a számvevőszéki testület, vagy az eljárási szabályzat 11. cikkének (1) bekezdése szerint
kezelhető dokumentumok esetében a kamara határoz a szükséges intézkedésekről.

3.

A számvevőszéki testület vagy a 11. cikk (1) bekezdése szerinti esetben a kamara
elrendelheti a dokumentáció lezárását, kérheti a tanulmányozási szakasz
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meghosszabbítását, vagy úgy is dönthet, hogy folytatja az eljárást, vagyis az éves jelentés,
illetve egy különjelentés megírásának céljából előzetes észrevételeket mutat be.
4.

Kivételes esetben, az előadóként kijelölt számvevőszéki tag javaslatára a Számvevőszék
bizonyos észrevételeket elnöki levél formájában is küldhet az intézményeknek. Az olyan
észrevételek esetében, amelyeket tekintve az eljárási szabályzat 11. cikkének (1) bekezdése
értelmében a kamarák illetékesek, a kamara terjeszti a Számvevőszék elé a javaslatot.

58. cikk
Azokat az ellenőrzési észrevételeket tartalmazó dokumentumokat, amelyeket a számvevőszéki
testület vagy a kamara nem fogadott el első olvasatban, később újra be kell terjeszteni egy
következő olvasatra. Az olyan dokumentumot, amelyet első olvasat után újabb megvitatásra
terjesztenek be, el kell látni egy arról szóló írásos indoklással, hogy az előadó miért nem tudta
végrehajtani benne a számvevőszéki testület vagy a kamara által az előző olvasatban igényelt
módosításokat. Ha pusztán formai jellegű módosításról van szó, vagy sürgősség esetén az
indoklást szóban is elég előadni.
59. cikk
1.

A kamarai elnök két munkanapon belül köteles értesíteni a Számvevőszék minden tagját a
kamara által a 11. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott előzetes észrevételekről. Az
értesítés elektronikus formában is történhet.

2.

A kamara előzetes észrevételek elfogadására irányuló döntése az (1) bekezdés szerinti
értesítést követő három munkanap elteltével véglegessé válik, amennyiben ezen időszak
alatt legalább öt tag nem küld az elnöknek indoklással ellátott kérelmet arra vonatkozóan,
hogy a szóban forgó dokumentum kerüljön a számvevőszéki testület elé további vitára,
illetve elfogadásra.

3.

A véglegessé vált előzetes észrevételeket a Számvevőszék főtitkársága továbbítja a
megfelelő intézményeknek. Ez a költségvetési rendelet 163. cikkének (1) bekezdésében
leírt egyeztető eljárás kezdete.

60. cikk
1.

A Számvevőszék az éves jelentés elkészítése céljából tett észrevételeit az érintett
intézményeknek a költségvetési rendelet 162. cikkében meghatározott időpontig
megküldi.
Az Európai Bizottság megkapja az észrevételek teljes szövegét. Minden más intézmény,
valamint a Gazdasági és Szociális Bizottság, illetve a Régiók Bizottsága csak az őket illető
bekezdéseket kapja kézhez.

2.

Mihelyt a számvevőszéki testület elfogadta az észrevételeket, azokat megküldik az Európai
Bizottság Költségvetési Főigazgatóságának.
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61. cikk
Az egyeztető eljárás végeztével az előzetes észrevételeknek az eljárási szabályzat 11. cikkének (1)
bekezdése szerint a számvevőszéki testület elé, illetve a kamara elé történő beterjesztésekor
csatolni kell ezekhez az érintett intézmények válaszait. Az előadó egy jegyzéket is készít, amely
összefoglalja az egyeztető eljárás céljára átadott változathoz képest időközben bevezetett
változtatásokat, és adott esetben javaslatot tesz arra, hogy megítélése szerint milyen
számvevőszéki vagy kamarai állásfoglalás felel meg a körülményeknek.
62. cikk
1.

A Számvevőszék ellenőrzési észrevételeire adott hivatalos bizottsági válasznak csak a
költségvetésért felelős bizottsági tag aláírásával átadott dokumentumok tekinthetők.

2.

A Számvevőszék fenntartja magának azt a jogot, hogy ha az érintett intézmény nem
válaszolna a költségvetési rendeletben meghatározott határidőn belül, akkor a vonatkozó
különjelentést az intézmény válaszai nélkül tegye közzé.

63. cikk
1.

Az egyeztető eljárás eredményeinek érvényessége a számvevőszéki testület, illetve az
eljárási szabályzat 11. cikke (1) bekezdése szerint az illetékes kamara általi elfogadástól
függ.

2.

A számvevőszéki testület vagy az (1) bekezdés értelmében illetékes kamara a
jelentéstervezeteiből mind az egyeztető eljárás alatt és után, mind a szóban forgó szöveg
végleges jóváhagyásának pillanatában kihúzhat szövegrészeket; ennek következtében az
érintett intézmény válaszainak megfelelő szövegrészeit is ki kell hagyni.

3.

A Számvevőszék, illetve az illetékes kamara az intézmények válaszaihoz saját megjegyzéseit
is hozzáfűzheti.
3. SZAKASZ
A SZÁMVEVŐSZÉKI TESTÜLET ELFOGADÁSI ELJÁRÁSA

64. cikk
Az alábbiak elfogadásáról a számvevőszéki testületet alkotó tagok többségi szavazattal
határoznak:
a)

az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének (1) pontjában meghatározott éves jelentés;

b)

az éves beszámoló megbízhatóságáról, illetve a beszámoló alapjául szolgáló
tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről szóló, az EUMSZ 287. cikke (1)
bekezdésének (2) pontjában meghatározott megbízhatósági nyilatkozat (DAS);
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c)

az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének (2) pontjában említett, meghatározott
kérdésekre vonatkozó különálló éves jelentések, vélemények és észrevételek,
amelyeket az eljárási szabályzat 11. cikke (2) bekezdésének megfelelően a
Számvevőszék elé terjesztettek, illetve amelyekre vonatkozóan az eljárási szabályzat
26. cikkének (4) bekezdése értelmében indokolással ellátott kérelmet nyújtottak be;

d)

a költségvetés végrehajtására vonatkozó belső szabályok módosításai;

e)

a Számvevőszék kiadás- és bevételtervezete;

f)

az eljárási szabályzat 10. cikke (3) bekezdésének és 13. cikke (1) bekezdésének, illetve
a számvevőszéki testület üléseit illetően a jelen végrehajtási rendelkezések 49. cikke
(3) bekezdésének értelmében meghozandó határozatok;

g)

az eljárási szabályzat módosításai;

h)

jelen végrehajtási rendelkezések módosításai;

i)

a Számvevőszék általános stratégiája és munkaterve.

65. cikk
1.

Az elnök az eljárási szabályzat 25. cikkének (2) bekezdésében említett bármelyik határozat
esetében folyamodhat írásos eljáráshoz, de csak akkor, ha a szóban forgó szöveget a
számvevőszéki testület már megvitatta, és ha gyakorlati megfontolások szólnak amellett,
hogy további vita nélkül fogadják el.

2.

Az eljárási szabályzat 25. cikkének (3) bekezdésében említett bármelyik határozatot el lehet
fogadni írásos eljárással. Ezt az elnök saját kezdeményezésére vagy egy számvevőszéki tag
kérésére lehet lefolytatni.

3.

Az írásos eljárást a főtitkár indítja el, ő felügyel annak lezajlására, és állapítja meg az eljárás
lezárulását.

4.

A határozati javaslat írásos szövegét a Számvevőszék főtitkársága minden számvevőszéki
tagnak eljuttatja, és tudatja velük az esetleges ellenvetéseik közlésére megszabott
határidőt.
Ez a határidő az eljárási szabályzat 25. cikkének (2) bekezdése szerinti esetekben nem lehet
két munkanapnál, az eljárási szabályzat 25. cikkének (3) bekezdése szerinti esetekben pedig
hét napnál rövidebb.
Amennyiben a megszabott határidő lejártáig egy számvevőszéki tag sem juttat el írásos
ellenvetést a Számvevőszék főtitkárságához, a javaslatot a Számvevőszék által
elfogadottnak kell tekinteni. Ezt a legközelebbi számvevőszéki ülés jegyzőkönyvében
rögzítik.
Ellenvetés esetén az írásos eljárásban szereplő javaslatot felveszik egy közeli számvevőszéki
ülés napirendjére.
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4. SZAKASZ
A KAMARÁK ELFOGADÁSI ELJÁRÁSA

66. cikk
1.

Az eljárási szabályzat 26. cikkének (3) bekezdésében előírt értesítésről a dokumentum
kamara általi elfogadását követő három munkanapon belül intézkedni kell.

2.

Arra irányuló, indoklással ellátott kérelmet, hogy valamely dokumentumot az eljárási
szabályzat 26. cikkének (4) bekezdése értelmében a számvevőszéki testület vitasson meg
és hozzon róla határozatot, legalább öt számvevőszéki tagnak kell kérnie

3.

Ha egy dokumentum kamara általi elfogadása véglegessé válik, a dokumentum validálása
azáltal történik meg, hogy a kamarai elnök azt láttamozza, majd erről értesíti a főtitkárt.

67. cikk
1.

A kamara dönthet úgy, hogy az írásos eljárást alkalmazza határozata elfogadásához.
Ellenőrzési terv, jelentés vagy vélemény tervezetének készítésekor azonban ezt az eljárást
csak akkor lehet alkalmazni, ha a kérdéses szöveget már megvitatták a kamarán belül, és
gyakorlati megfontolások szólnak amellett, hogy azt további vita nélkül fogadják el.

2.

Az eljárási szabályzat 11. cikkének (1) bekezdése szerinti dokumentumok esetében a
határozati javaslat írásos szövegét a kamara valamennyi tagjának meg kell küldeni, és
tudatni kell velük az esetleges ellenvetéseik közlésére megszabott határidőt is.
Az ellenvetések közlésére megszabott határidő nem lehet két munkanapnál rövidebb.
Amennyiben a megszabott határidő lejártáig egy kamarai tag sem juttat el írásos
ellenvetést a kamara elnökéhez, a javaslatot elfogadottnak kell tekinteni.
Ellenvetés esetén az írásos eljárásban szereplő javaslatot felveszik egy közeli kamaraülés
napirendjére.

3.

Az eljárás végén az ilyen módon elfogadott dokumentumokat a legközelebbi kamaraülés
jegyzőkönyvében rögzítik.
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III. FEJEZET
A SZÁMEVŐSZÉKI KIADÁNYOK TERJESZTÉSE
(AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT 28. ÉS 29. CIKKE)

1. SZAKASZ
TOVÁBBÍTÁS

68. cikk
1.

A hivatalos nyelvi változatok elfogadása és az eljárási szabályzat 28. cikke szerinti
hitelesítésük után a Számvevőszék kiadványait a Számvevőszék főtitkársága továbbítja az
érintett uniós intézménynek vagy szervnek, illetve nemzeti hatóságoknak. Az eljárási
szabályzat 11. cikkének (1) bekezdése szerinti dokumentumok esetében a számvevőszéki
testület vagy az érintett kamara eseti alapon, a Számvevőszék általános ellenőrzési eljárási
kézikönyvében megállapított eljárásoknak megfelelően határozza meg a kiadványok
címzettjeit.

2.

Az érintett intézménynek vagy szervnek a különjelentésekre adott végleges válaszát a
Számvevőszék valamennyi hivatalos nyelven, a költségvetési rendelet 163. cikkében
megállapított határidő kellő figyelembevételével legkésőbb a különjelentés elfogadása
napján elérhetővé teszi. A szóban forgó jelentés minden nyelvi változatát haladéktalanul
továbbítani kell az érintett intézménynek vagy szervnek, valamint az Európai Parlamentnek
és a Tanácsnak, az abban az időpontban rendelkezésre álló, a jelentés szerves részét képező
válaszokkal együtt.

3.

Kellően indokolt helyzetben, kivételes körülmények között a számvevőszéki testület vagy a
felelős kamara akkor is megküldheti a jelentést az érintett intézménynek vagy szervnek,
valamint az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, ha a fordítás még nem készült el
valamennyi hivatalos nyelven, illetve ha a intézmények még nem adtak végleges választ.
Ebben az esetben a különjelentés hitelesítésére és továbbítására az összes többi nyelvre
történt lefordítás után, a különjelentés első rendelkezésre álló nyelvi változatának
továbbításától számított négy héten belül kerül sor.

69. cikk
1.

A közzétett különjelentések bemutathatók az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző
Bizottságának, az Európai Parlament más bizottságainak, illetve az illetékes tanácsi
munkacsoportoknak.

2.

A hivatalos továbbítással egy időben a Számvevőszék főtitkársága a jelentést az Európa
Unió minden hivatalos nyelvén a Költségvetési Ellenőrző Bizottság titkárságának
rendelkezésére bocsátja, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság elnökének és
előadójának már a titkárság továbbítsa azt. A jelentést ugyanígy a Tanács költségvetési
bizottsága titkárságának is megküldik.
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2. SZAKASZ
KÖZZÉTÉTEL

70. cikk
Az eljárási szabályzat 11. cikkének (1) bekezdése szerinti dokumentumok esetében a
számvevőszéki testület vagy az érintett kamara eseti alapon, a Számvevőszék általános
ellenőrzési eljárási útmutatójában megállapított eljárásoknak megfelelően határozza meg, hogy
közzé kell-e tenni a dokumentumot, és ha igen, hogyan.
71. cikk
1.

A Számvevőszék dokumentumainak és a Számvevőszék beszámolója ellenőrzésével
megbízott könyvvizsgáló jelentéseinek közzétételére vonatkozó eljárásokat a
Számvevőszék kézikönyve tartalmazza.

2.

A Számvevőszék dokumentumainak közzétételéért az elnökségi igazgatóság felel.
3. SZAKASZ
TERJESZTÉS

72. cikk
1.

Még ugyanazon a napon, amelyen a 68. és 69. cikk értelmében az intézményeknek
hivatalosan megküldik a dokumentumokat vagy elektronikus fájlokat, a jelentés hivatalos
nyelveken elkészült fordításait egy sajtóközleményt kíséretében közzéteszik a
Számvevőszék honlapján.

2.

A Számvevőszék által meghatározott kommunikációs és érdekeltségi kapcsolati stratégiával
összhangban a számvevőszéki dokumentumokra vonatkozó médiastratégiát már korai
szakaszban meghatározza az együttműködő elnökségi igazgatóság és az előadóként kijelölt
tag.

3.

Ha az előadó vagy bármely más számvevőszéki tag sajtótájékoztatót vagy más hasonló
bemutatót kíván szervezni, akkor erről tájékoztatja a testületet. Az elnökségi igazgatóság
segíti az elnököt és a Számvevőszék többi tagját a sajtótájékoztatók megszervezésében.
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IV. FEJEZET
A JELENTÉSEK, VÉLEMÉNYEK ÉS ÉSZREVÉTELEK HARMADIK FÉL ÁLTAL TÖRTÉNŐ VITATÁSA
(az eljárási szabályzat 25. és 26. cikke)

73. cikk
A számvevőszéki jelentéseket, véleményeket vagy észrevételeket kifogásoló, illetve vitató
valamennyi levelet tanulmányozásra a számvevőszéki testület, illetve a jelen eljárási szabályzat
11. cikke (1) bekezdésében említett dokumentumok esetében az illetékes kamara elé kell
terjeszteni az érintett feladatért felelős kamarának a Számvevőszék válaszára vonatkozó
javaslatával együtt.
V. FEJEZET
AZ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG
(az eljárási szabályzat 30. és 31. cikke)

1. SZAKASZ
ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

74. cikk
1.

A Számvevőszék elfogadja ellenőrzési irányelveit és standardjait, valamint
munkaprogramját és az ezekből az ellenőrzési feladatok megtervezésére, végrehajtására
és eredményeik terjesztésére vonatkozó részletes szabályokat.

2.

Hogy megkönnyítse a Bizottság számára a helyszíni ellenőrzések összehangolását, a
nemzeti ellenőrzési szervek számára pedig az azokban való részvételt, a Számvevőszék
havonta megküldi a Bizottság érintett részlegeinek, valamint a nemzeti szerveknek a
következő négy hónapra tervezett helyszíni vizsgálatainak ütemtervét.
2. SZAKASZ
AZ ELLENŐRZÉSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSA

75. cikk
1.

Az ellenőrzési feladatok hatékony teljesítésének érdekében a kamarák rendelkezzenek a
számukra a Számvevőszék munkaprogramja alapján kijelölt szükséges forrásokkal.
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2.

Az egyes feladatok csoportfeladatok, a következő cikkekkel összhangban.

76. cikk
1.

2.

Az előadóként kijelölt számvevőszéki tag felelősséggel tartozik a kamarának és a
számvevőszéki testületnek minden olyan intézkedésért és döntésért, amelyet a rá bízott
ellenőrzési feladat kapcsán, az eljárási szabályzat 31. cikkének megfelelően hozott. Végső
soron a következőkért felelős:
a)

a munka minősége és időbenisége;

b)

a feladatra leosztott humán és pénzügyi források felhasználása, beleértve belső és
külső szakértők igénybevételét;

c)

az ellenőrző csoport munkájának felügyelete egészen addig, amíg a zárszámadásért
felelős hatóság megkapja a végleges jelentést;

d)

dokumentumok bemutatása a kamarának és adott esetben a számvevőszéki
testületnek;

e)

a jelentések és vélemények bemutatása a Számvevőszéken kívül.

A feladatfelelőst az igazgató javaslatára, az előadóként kijelölt számvevőszéki taggal
folytatott konzultációt követően a kamara jelöli ki a megfelelő tapasztalattal rendelkező
munkatársak, a számvevőszéki tagok kabinetjének tagjai és a felső vezetői állomány tagjai
közül.
A feladatfelelős felelősséggel tartozik az előadóként kijelölt számvevőszéki tagnak az
ellenőrzés terv szerinti, a standardoknak megfelelő végrehajtásáért.

3.

Az ellenőrző csoport tagjait az előadóként kijelölt számvevőszéki taggal és a
feladatfelelőssel folytatott konzultációt követően a kamara igazgatója jelöli ki, figyelembe
véve a szükséges készségeket és szakértelmet, valamint a munkatársak rendelkezésre
állását.
3. SZAKASZ
IGAZGATÓSÁGI VEZETŐI CSOPORT

77. cikk
1.

Az igazgató felelősséggel tartozik a kamarának, és segíti annak tagjait a rájuk bízott
ellenőrzési feladatok elvégzésében. Az igazgató feladatai közé tartozik különösen:
a)

a feladatnak megfelelő létszám biztosítása;

b)

a feladathoz nyújtott pénzügyi források kezelése;

c)

a minőségtámogatásnak és a feladatok felügyeletének biztosítása;
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2.

d)

a minőségellenőrzési eljárások végrehajtásának biztosítása;

e)

az ellenőrzés-minőségi bizottság igazgatóságával egyeztetve annak biztosítása, hogy
a saját kamarája illetékességébe tartozó egyeztető eljárások gördülékenyen
történjenek.

A vezetői csoport részeként az ügyvezető támogatást nyújt az igazgatónak, és a kamara
döntésétől függően a feladatokkal kapcsolatban egyéb tevékenységeket is végezhet.
III. CÍM - KÖZÖS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

78. cikk
Az 54. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, jelen végrehajtási rendelkezések alkalmazásakor a
törtszámokat a legközelebbi egész számra kell felkerekíteni.
79. cikk
Jelen végrehajtási rendelkezésekben bármely nemre utaló kifejezést úgy kell értelmezni, hogy azt
nőkre és férfiakra egyaránt lehessen érteni.
80. cikk
1.

Jelen végrehajtási rendelkezések a Számvevőszék által 2010. március 11-én elfogadott, a
legutóbb a Számvevőszék 2014. április 3-i ülésén módosított végrehajtási rendelkezéseket
hatályon kívül helyezik és azok helyébe lépnek.

2.

Jelen határozat hatálybalépésének időpontjáig valamennyi folyamatban lévő ellenőrzési
feladatra továbbra is „Az ellenőrzések végrehajtási módja” V. fejezetének II. címében
megállapított rendelkezések maradnak érvényben, a végleges jelentés elfogadásáig.

3.

A jelen végrehajtási szabályok 31. cikke szerinti bizottság felállításakor az elnököt három
évre nevezik ki. A többi tag megbízatása különböző időtartamra szól. Egy tagot két évre
neveznek ki, egyet pedig egy évre.

4.

Jelen végrehajtási szabályokhoz csatolva vannak a számvevőszéki dokumentumokhoz való
nyilvános hozzáféréssel és etikai kérdésekkel kapcsolatos szabályok és határozatok, köztük
a számvevőszéki tagokra vonatkozó magatartási kódex és az Európai Számvevőszék etikai
irányelvei. A mellékelt dokumentumok helyébe lépnek, illetve azokat kiegészítik az új vagy
aktualizált szabályok és határozatok.
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81. cikk
Jelen végrehajtási rendelkezések azonnali hatállyal lépnek életbe. és a Számvevőszék honlapján
is közzétételre kerülnek.
Luxembourg, 2016. június 2.

a Számvevőszék nevében

Vítor CALDEIRA
elnök

I. MELLÉKLET
ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO

IL-QORTI EWROPEA TA’ L-AWDITURI

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

EUROPESE REKENKAMER

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF

TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU

EUROOPA KONTROLLIKODA

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

EUROPEAN COURT OF AUDITORS

CORTE DEI CONTI EUROPEA

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

COUR DES COMPTES EUROPÉENNE

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA

EUROPOS AUDITO RŪMAI

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SCC000596HU01.doc

Az Európai Számvevőszék 2005. március 10-i 2005-12. számú határozata(*) a Számvevőszék
dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK SZÁMVEVŐSZÉKE,
tekintettel működési szabályzatára 1 és különösen annak 30. cikkére,
tekintettel a Tanács 1605/2002/EK, Euratom rendeletére az Európai Közösségek általános
költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről 2 és különösen annak 143. cikke (2)
bekezdésére és 144. cikke (1) bekezdésére,
mivel:
az Európai Unióról szóló szerződés 1. cikkének második albekezdése bevezeti a nyitottság elvét,
megállapítva, hogy a Szerződés új szakaszt jelent az Európa népei közötti egyre szorosabb egység
létrehozásának folyamatában, amelyben a döntéseket a lehető legnyilvánosabban és az
állampolgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten hozzák meg;
az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről
szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK parlamenti és tanácsi rendeletről 3 kiadott együttes
nyilatkozatában 4 az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság az intézményeket az e rendeletben
meghatározott elveket és korlátozásokat figyelembe vevő belső szabályzat elfogadására szólítják
fel a dokumentumaikhoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozólag;
a Számvevőszék 97-18. számú határozata a Számvevőszék birtokában levő dokumentumokhoz
való hozzáférésre irányuló kérelmek kezelésére vonatkozó belső szabályokról 5 a 1049/2001/EK
rendelet előtt keletkezett, ezért át kell dolgozni a rendeletnek és az Európai Bíróság és az Elsőfokú
Bíróság joggyakorlatának megfelelően;
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a nyitottság fokozza a közigazgatás törvényességét, eredményességét és elszámoltathatóságát,
erősítve ezáltal a demokrácia alapelveit. E cél érdekében ösztönözni kell a dokumentumokhoz
való hozzáféréssel kapcsolatos helyes igazgatási gyakorlatot;
bizonyos köz- és egyéni érdekeket azonban védeni kell a dokumentumokhoz való nyilvános
hozzáférés elve alóli kivételek kikötésével. Különösen az ellenőrzési adatok bizalmas természetére
vonatkozó nemzetközi ellenőrzési standardokat kell tiszteletben tartani,
A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:
1. cikk
Cél
E határozat célja azon feltételek, korlátozások és eljárások meghatározása, amelyek keretein belül
a Számvevőszék nyilvános hozzáférést engedélyez dokumentumaihoz.
2. cikk
Kedvezményezettek és hatály
1.

Az e határozatban és az ellenőrzési adatok bizalmasságát szabályozó nemzetközi
standardokban megállapított rendelkezések keretén és korlátozásain belül bármely uniós
polgár, illetve valamely tagállamban lakóhellyel vagy létesítő okirat szerinti székhellyel
rendelkező természetes vagy jogi személy jogosult a Számvevőszék dokumentumaihoz
hozzáférni az e határozatban megállapított elvek, feltételek és korlátozások szerint.

2.

Ugyanezen elvek, feltételek és korlátozások betartásával a Számvevőszék a nem a
tagállamokban lakó, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel azokban nem rendelkező
természetes vagy jogi személyek számára is biztosíthat hozzáférést a dokumentumaihoz.

3.

Ez a határozat a Számvevőszék birtokában lévő dokumentumokra vonatkozik, amely
dokumentumokat a Számvevőszék készített, vagy azok hozzá érkeztek, és a birtokában
vannak.

4.

E határozat nem érinti a Számvevőszék által birtokolt dokumentumokhoz való azon nyilvános
hozzáférési jogokat, amelyek nemzetközi jogi okmányokból vagy az azokat végrehajtó
közösségi jogi aktusokból származhatnak.

-33. cikk
Meghatározások
E határozat alkalmazásában:
a)

„dokumentum”: az adathordozótól (papír, elektronikus forma vagy hang-, kép- vagy
audiovizuális felvétel) függetlenül bármely adattartalom;

b) „harmadik fél”: a Számvevőszéken kívüli bármely természetes vagy jogi személy, vagy
szervezet, beleértve a tagállamokat, más közösségi vagy a Közösségen kívüli intézményeket
és testületeket, valamint harmadik országokat.
4. cikk
Kivételek
1.

A Számvevőszék megtagadja a dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a közzététel
kedvezőtlenül befolyásolná a következők védelmét:
a)

a közérdek tekintetében többek között:
- közbiztonság,
- honvédelmi és katonai ügyek,
- nemzetközi kapcsolatok,
- a Közösség vagy valamely tagállam pénzügyi, monetáris vagy gazdaságpolitikája;

b) a személyiség és a magánszemély becsületének védelme, különösen a személyi adatok
védelmére vonatkozó közösségi joganyagnak megfelelően.
2.

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről
szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 143. cikke (2) bekezdésében és 144. cikke (1)
bekezdésében, valamint a közösségi jog egyéb jogi okmányainak vonatkozó rendelkezéseiben
meghatározott bizalmasságra vonatkozó szabályokkal összhangban a Számvevőszék
megtagadja a hozzáférést ellenőrzései megállapításaihoz. A Számvevőszék megtagadhatja
továbbá a hozzáférést a megállapítások kialakítása során használt dokumentumokhoz.

3.

A Számvevőszék megtagadja a dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a közzététel
kedvezőtlenül befolyásolná a következők védelmét:
- természetes vagy jogi személy kereskedelmi érdekei, beleértve a szellemi tulajdont is,
- bírósági eljárások és jogi tanácsadás,
- vizsgálatok, nyomozások és ellenőrzések.

4.

A Számvevőszék által belső használatra összeállított vagy az intézmény által kapott olyan
ügyre vonatkozó dokumentumhoz való hozzáférést, amellyel kapcsolatosan a Számvevőszék
még nem hozott határozatot, meg kell tagadni, ha a dokumentum közzététele a Számvevőszék
döntéshozatali eljárását veszélyeztetné.

-4A Számvevőszéken belüli tanácskozások és előzetes egyeztetések részét képező, belső
használatra korlátozott állásfoglalásokat tartalmazó dokumentumokhoz való hozzáférést meg
kell tagadni a döntés meghozatalát követően is, amennyiben a dokumentum közzététele a
Számvevőszék döntéshozatali eljárását veszélyeztetné.
5.

Ha a kérelem olyan dokumentumra vonatkozik, amely a Számvevőszék birtokában van, de
amelynek nem a Számvevőszék a szerzője, a Számvevőszék visszaigazolja a kérelem
beérkezését és megadja annak a személynek, intézménynek vagy szervnek a nevét, amelynek
a kérelmet címezni kell.

6.

Ha a kivételek bármelyike a kért dokumentumnak csak részeit érinti, a dokumentum
fennmaradó részei közzétehetők.

7.

Az e cikkben közölt kivételek a Közösségek levéltárainak a nyilvánosság számára történő
megnyitásáról szóló, 354/83/EGK, Euratom tanácsi rendelet 6 sérelme nélkül alkalmazandók.

8.

Az e cikkben közölt kivételek ellenére a Számvevőszék dönthet egy dokumentum egészéhez
vagy részeihez való hozzáférés engedélyezéséről, ha a közzétételhez magasabb közérdek
fűződik.
5. cikk
Kérelmek

A dokumentumhoz való hozzáférés iránti kérelmeket írásban kell előterjeszteni 7, papíron vagy
elektronikus formában, az EK-Szerződés 314. cikkében említett nyelvek 8 valamelyikén és
megfelelő pontossággal ahhoz, hogy a Számvevőszék a dokumentumot azonosítani tudja. A
kérelmező nem köteles megindokolni a kérelmet.
6. cikk
A kérelmek feldolgozása első fokon
1.

A dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmeket az „Ellenőrzéstámogató tevékenység
és kommunikáció” részleg igazgatója bírálja el. Az igazgató átvételi elismervényt küld a
kérelmezőnek, majd megvizsgálja a kérelmet és dönt a megteendő intézkedésről.
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A kérelem tárgyának függvényében az „Ellenőrzéstámogató tevékenység és kommunikáció”
részleg igazgatója tájékoztatja az illetékes tagot, a főtitkárt, a jogi szolgálatot vagy az
adatvédelmi biztost, illetve szükség esetén a véleményüket kéri, mielőtt a kért dokumentum
közzétételének jóváhagyásáról döntene.

3.

A dokumentumhoz való hozzáférés iránti kérelmet haladéktalanul el kell bírálni. A
Számvevőszék a kérelem iktatásától számított 15 munkanapon belül vagy jóváhagyja és
elérhetővé teszi a kért dokumentumot a 9. cikknek megfelelően, vagy írásbeli, indoklással
ellátott válaszban teljesen vagy részlegesen elutasítja a kérelmet, továbbá tájékoztatja a
kérelmezőt arról a jogáról, hogy a 7. cikknek megfelelően kérheti a Számvevőszéket
álláspontjának felülvizsgálatára.

4.

Amikor a kérelem jelentős terjedelmű vagy igen nagyszámú dokumentumra vonatkozik, a
Számvevőszék nem hivatalosan is tárgyalhat a kérelmezővel a megfelelő megoldás kialakítása
érdekében. Ilyen esetekben a 3. bekezdésben előírt határidő 15 munkanappal
meghosszabbítható, feltéve, hogy a kérelmezőt erről előzetesen értesítik és a döntést
megindokolják.
7. cikk
Felülvizsgálat

1.

A részleges vagy teljes elutasítást követően a kérelmező az elutasítás kézhezvételétől
számított 15 munkanapon belül kérheti a Számvevőszéket álláspontjának felülvizsgálására.

2.

Ha a Számvevőszék nem válaszol az előírt határidőn belül, az a kérelmezőt szintén
felülvizsgálat kérésére jogosítja fel.
8. cikk
A felülvizsgálati kérelmek feldolgozása

1.

A felülvizsgálati kérelmeket a Számvevőszék elnökéhez kell benyújtani. A kérelem tárgyának
függvényében a Számvevőszék elnöke tanácskozik az illetékes taggal vagy a főtitkárral,
illetve szükség esetén a jogi szolgálat vagy az adatvédelmi biztos véleményét kérheti, mielőtt
a kért dokumentum közzétételének jóváhagyásáról döntene.

2.

A felülvizsgálati kérelmet haladéktalanul el kell bírálni. A Számvevőszék az ilyen kérelem
iktatásától számított 15 munkanapon belül vagy megadja a hozzáférést a kért
dokumentumhoz, és a 9. cikknek megfelelően ezen időtartamon belül biztosítja a hozzáférést,
vagy írásbeli, indoklással ellátott válaszban teljesen vagy részlegesen elutasítja a kérelmet.
Teljes vagy részleges elutasítás esetén az intézmény tájékoztatja a kérelmezőt a rendelkezésre
álló jogorvoslatokról, nevezetesen arról, hogy bírósági eljárást indíthat a Számvevőszékkel
szemben, és/vagy panasszal fordulhat az ombudsmanhoz az EK-Szerződés 230. cikkében,
illetve 195. cikkében megállapított feltételek szerint.
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Kivételes esetekben, például amikor a kérelem jelentős terjedelmű vagy igen nagyszámú
dokumentumra vonatkozik, a 2. bekezdésben előírt határidő 15 munkanappal
meghosszabbítható, feltéve, hogy a kérelmezőt erről előzetesen értesítik és a döntést
megindokolják.

4.

Elutasító válasznak minősül, ha a Számvevőszék nem válaszol az előírt határidőn belül, amely
arra jogosítja a kérelmezőt, hogy a 2. bekezdésben említett jogorvoslatokkal éljen.
9. cikk
Hozzáférés a kérelem alapján

1.

A kérelmező a Számvevőszék luxembourgi épületeiben történő helyszíni megtekintés vagy
másolat átvétele útján férhet hozzá a jóváhagyott dokumentumokhoz, beleértve adott esetben
az elektronikus másolatot is. Az első esetben a kérelmező az „Ellenőrzéstámogató
tevékenység és kommunikáció” részleg igazgatójával egyezik meg a helyszíni megtekintés
időpontjáról.

2.

A másolatok elkészítésének és elküldésének költsége a kérelmezőre áthárítható. Ez a díj nem
haladhatja meg a másolatok elkészítésének és elküldésének tényleges költségét. Ingyenes a
helyszíni megtekintés, a 20 db A4-es méretű oldalnál kevesebb másolat és a közvetlen
hozzáférés elektronikus formában.

3.

Ha a kért dokumentum a nyilvánosság számára elérhető, a Számvevőszék a
dokumentumokhoz való hozzáférés biztosításának kötelezettségét úgy is teljesítheti, hogy
tájékoztatja a kérelmezőt a kért dokumentumhoz való hozzájutás módjáról.

4.

A dokumentumokat a meglévő változatban és formában kell közzétenni (beleértve az
elektronikus vagy alternatív formákat is), a kérelmező igényeinek teljes mértékű figyelembe
vételével. A Számvevőszék nem köteles új dokumentumot készíteni vagy információkat
összeállítani a kérelmező kívánságára.
10. cikk
Másolatok készítése a dokumentumokról

1.

Az e határozatnak megfelelően rendelkezésre bocsátott dokumentumokat a Számvevőszék
előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos sokszorosítani vagy kereskedelmi célokra felhasználni.

2.

Ez a határozat nem érinti a szerzői jogra vonatkozó azon hatályban lévő szabályokat, amelyek
korlátozhatják harmadik személy másolatkészítési vagy hasznosítási jogát a közzétett
dokumentumok vonatkozásában.

-711. cikk
Záró rendelkezések
1.

A Számvevőszék 1997. február 20-i 18-97. számú határozata hatályát veszti.

2.

Ez a határozat megjelenik az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

3.

Ez a határozat az elfogadását követő hónap első napján lép hatályba.

Készült Luxembourgban, 2005. március 10-én.

A Számvevőszék részéről

Hubert WEBER
elnök

II. MELLÉKLET
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A Számvevőszék tagjaira érvényes magatartási kódex
AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK,
Tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 285. és
286. cikkére,
Tekintettel a Számvevőszék 2010. március 11-én elfogadott eljárási szabályzatára és az
eljárási szabályzat végrehajtási rendelkezéseire,
Mivel a Számvevőszék tagjai az Unió általános érdekében kötelesek feladataikat teljes
függetlenségben ellátni, feladataik elvégzésében nem kérhetnek és nem fogadhatnak el
utasításokat semmilyen kormánytól vagy szervezettől, és tartózkodniuk kell minden, a
hivataluk jellegével összeférhetetlen cselekedettől;
Mivel a Számvevőszék tagjai hivataluk elfoglalása alkalmával ünnepélyesen fogadalmat
tesznek, hogy hivataluk betöltésének időtartama alatt és annak megszűnése után a
hivatalukból eredő kötelezettségeket tiszteletben tartják;
Mivel a Számvevőszék tagjai hivataluk természeténél fogva olyan mérlegelési és
döntési jogkörrel rendelkeznek, amelynek helyes gyakorlásához különféle biztosítékok
kapcsolódnak;
Mivel a Számvevőszék a 2011. október 20-i ülésén a Legfőbb Ellenőrzési Intézmények
Nemzetközi Szervezetének etikai kódexében megfogalmazott elvek (ISSAI 30) alapján
elfogadta a Számvevőszék tagjaira és a Számvevőszék személyzetére érvényes etikai
iránymutatásokat;
Mivel a Számvevőszék tagjait illetően célszerű ezeket az etikai iránymutatásokat olyan
rendelkezésekkel kiegészíteni, amelyek pontosítják az Európai Unió működéséről
szóló szerződésből eredő sajátos kötelezettségeket;
Mivel a Számvevőszék tagjaira vonatkozó bizonyos kötelezettségeknek, ahhoz, hogy
teljes mértékben eredményesek legyenek, a Számvevőszék korábbi tagjaira is
vonatkozniuk kell;
A következő, a Számvevőszék tagjaira érvényes magatartási kódex elfogadásáról határozott:
1. cikk
Függetlenség
1.

A Számvevőszék tagjai a szerződésekben foglalt rendelkezések és az ezekből
származtatott jog értelmében járnak el. Különböző szervezetekkel, valamint
érdekképviseleti
csoportosulásokkal
fenntartott
kapcsolatuk
során
függetlenségüket fenn kell tartaniuk.
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2. A Számvevőszék tagjának hivatalával bármilyen módon összefüggésbe hozható
előnyt, jutalmat vagy juttatást a Számvevőszéken kívüli forrástól kérni, kapni vagy
elfogadni ellentétes a függetlenség elvével.

2. cikk
Elfogulatlanság
1. A tagok kerülnek minden olyan helyzetet, amely összeférhetetlenséget

eredményezhet. Nem foglalkoznak olyan üggyel, amelyhez személyes érdekük
fűződik, különösen ha ez olyan családi vagy pénzügyi érdek, amely csorbíthatná
elfogulatlanságukat. Amennyiben a tagok olyan helyzettel kerülnek szembe, amely
összeférhetetlenséget eredményezhet, erről tájékoztatják a Számvevőszék elnökét.
Az ügyet benyújtják a Számvevőszék testületének, amely meghozza az általa
megfelelőnek ítélt intézkedéseket.

2. A Számvevőszék tagjainak nyilatkozatot kell tenniük olyan anyagi érdekeltségeikről

és vagyonukról, amelyek feladataik ellátása során összeférhetetlenséget
eredményezhetnek. Ilyen érdekeltség, illetve vagyon többek között a személyes
vállalati tőkerészesedés, elsősorban a részvény, de más vagyonrész is, pl. a
részvényre átváltható kötvény, illetve a befektetési igazolás. Befektetési alapok által
kibocsátott olyan befektetési jegyekről, amelyek nem jelentenek közvetlen
érdekeltséget vállalati tőkében, nem kell nyilatkozatot tenni. A nyilatkozatnak ki
kell terjednie valamennyi olyan tulajdonra, amely fölött a számvevőszéki tag
közvetlen vagy ingatlanforgalmazó cégen keresztül gyakorolt tulajdonjoggal
rendelkezik, kivéve azokat a lakóingatlanokat, amelyek a tulajdonos, illetve családja
kizárólagos használatára szolgálnak.

3. A tagoknak, az összeférhetetlenség bármilyen lehetséges kockázatának elkerülése

érdekében, nyilatkozniuk kell házastársuk/élettársuk szakmai tevékenységéről is.

4. Hivataluk elfoglalásakor a tagok a fenti bekezdésekben említett nyilatkozatot –

figyelemmel a Mellékletben szereplő űrlapra – átadják a Számvevőszék elnökének.
A személyes adatok védelmére vonatkozó alapelvet kellő mértékben figyelembe
véve, a nyilatkozatokat közzéteszik a Számvevőszék honlapján. Lényeges
változások esetén az űrlapot módosítani kell, és új nyilatkozatot kell benyújtani. A
tagoknak hivataluk megszűnésekor is nyilatkozatot kell tenniük.

5. A tagok felelősséget vállalnak nyilatkozatukért. Az esetleges összeférhetetlenség

elkerülése érdekében a számvevőszéki tagok kamarai megbízásakor a
Számvevőszék elnöke megvizsgálja a tagok nyilatkozatát és figyelembe veszi annak
tartalmát. Az elnök által az érdekeltségeiről tett nyilatkozatot az eljárási szabályzat
5. cikke értelmében a rangsorban az elnök után következő számvevőszéki tag
vizsgálja meg.
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6.

Amennyiben a tagok kitüntetésben, díjban részesülnek, vagy tiszteletbeli címet
kapnak, arról az elnököt tájékoztatják.
3. cikk
Feddhetetlenség

1.

A tagok nem fogadhatnak el 150 EUR értéket meghaladó ajándékokat. Ha
diplomáciai szokásokból adódóan ennél nagyobb értékű ajándékban részesülnek,
akkor kötelesek azt a főtitkárnak átadni. Ha kétely merül fel, akkor bejelentik a
főtitkárnak, hogy hivataluk gyakorlása során milyen ajándékokat kaptak, és
becslést kérnek azok értékét illetően. A Számvevőszék Titkársága listát vezet a
150 EUR értéket meghaladó ajándékokról, amely kérésre nyilvánosan is
hozzáférhető.

2.

A számvevőszéki tagok nem fogadhatnak el fizetséget semmilyen, hivatali idejük
alatt végzett Számvevőszéken kívüli tevékenységükért, illetve ugyanezen idő alatt
közölt publikációjukért. Amennyiben mégis fizetségben részesülnek, a tagoknak
fel kell ajánlaniuk a kapott összeget a választásuk szerinti jótékonysági célra.
Mindezekről teljes körűen tájékoztatni kell a főtitkárt.
4. cikk
Elkötelezettség

1.

A Számvevőszék tagjai megbízatásuk teljesítésének szentelik magukat. Semmilyen
politikai hivatalt nem tölthetnek be.

2.

A Számvevőszék tagjai nem folytatnak a Számvevőszéken kívül szakmai, illetve
más olyan tevékenységet, amely összeférhetetlen hivataluk gyakorlásával.

3.

A Számvevőszék eljárási szabályzata végrehajtási rendelkezéseinek 5. cikkében
megfogalmazott feltételek szerint a számvevőszéki tagok tiszteletbeli, fizetés
nélküli megbízatásokat vállalhatnak politikai, kulturális, művészeti vagy
jótékonysági területeken működő alapítványokban vagy hasonló szervezetekben,
illetve oktatási intézményekben. „Tiszteletbelinek” tekintjük az olyan megbízatást,
amely semmilyen, az érintett szervezet vezetőségében gyakorolt végrehajtási
jogkörrel nem jár. „Alapítványok és hasonló szervezetek” alatt olyan nonprofit
szervezeteket vagy egyesületeket kell érteni, amelyek a fent említett területeken
közérdekű tevékenységet végeznek. A tagoknak kerülniük kell minden, az ilyen
megbízatásból adódó összeférhetetlenséget, különösen akkor, ha az érintett
szervezet valamilyen formában támogatásban részesül az Európai Unió
költségvetéséből.

4.

Az egyéb elfogadott külső tevékenységek csak az időnként, ingyenesen, az európai
integráció érdekében folytatott oktatást és az európai érdekek körébe tartozó
területeken folytatott előadásokat, konferencián való részvételt, illetve egyéb
hasonló tevékenységet foglalják magukban.
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5.

Az említettekkel összefüggésben a számvevőszéki tagok külső tevékenységeinek
értékeléséért felelős bizottság a Számvevőszék eljárási szabályzata végrehajtási
rendelkezéseinek 5. és 6. cikkében meghatározott szempontoknak és eljárásoknak
megfelelően megvizsgálja a Számvevőszék tagjainak külső tevékenységét.

6. A Számvevőszék tagjainak a 4. bekezdésben említett tevékenységek kivételével,
valamennyi külső tevékenységüket szerepeltetniük kell a 2. cikkben tárgyalt
érdekeltségi nyilatkozatban.
5. cikk
Testületi jelleg
1.

A tagok minden körülmények között kötelesek tiszteletben tartani a
Számvevőszék testületi jellegének elvét és a Számvevőszék által hozott döntéseket.
Mindazonáltal, ha a tagok úgy vélik, hogy ezek a döntések számukra kárt okoznak,
élhetnek az európai uniós jog által számukra biztosított jogi eszközökkel.

2.

Az elnöknek a külkapcsolatok terén fennálló felelősségének sérelme nélkül a tagok
jogosultak minden olyan jelentést, véleményt vagy információt, amelynek
nyilvánosságra hozásáról a Számvevőszék döntést hozott, a Számvevőszéken kívül
ismertetni és magyarázni.

3.

A Számvevőszéken kívül a tagok tartózkodnak minden olyan kijelentéstől, amely a
Számvevőszék jó hírének árthat, illetve amely annak állásfoglalásaként
értelmezhető olyan ügyekben, amelyek a Számvevőszék intézményi szerepkörének
határain kívül esnek, vagy amelyekkel kapcsolatban a Számvevőszék nem foglalt
állást. A tagok hivataluk megszűnése után is tartózkodnak minden olyan
nyilvánosság előtt tett kijelentéstől, amely a Számvevőszéket jogvitába sodorhatja.
6. cikk
Bizalmas információk kezelése

1.

A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy tiszteletben tartják a számvevőszéki
tevékenység bizalmas jellegét, valamint nem osztanak meg bizalmas információkat
illetéktelen személyekkel. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés
339. cikke értelmében a számvevőszéki tagok erre vonatkozó kötelessége
fennmarad hivataluk megszűnése után is.

2.

A tagok a számukra hozzáférhető bizalmas információkat magáncélokra sem saját,
sem mások érdekében nem használhatják fel.
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7. cikk
Felelősség
1.

A Számvevőszék tagjainak tudatában kell lenniük kötelességeik és felelősségeik
fontosságának, szem előtt kell tartaniuk megbízatásuk közérdekű jellegét, és olyan
módon kell viselkedniük, hogy fenntartsák és erősítsék a közvéleménynek a
Számvevőszékbe vetett bizalmát.

2. Ennek megfelelően, a rendelkezésükre bocsátott erőforrásokat az e célból hozott
általános és egyedi szabályok, különösen a számvevőszéki tagok kabinetjére való
munkaerő-felvétellel, a fogadási és reprezentációs költségekkel és a Számvevőszék
szolgálati járműveinek használatával kapcsolatban hozott számvevőszéki
határozatok teljes körű betartásával használják.
3.

A számvevőszéki tagoknak a kabinetjükhöz rendelt munkatársakat az említett
szabályok kellő tiszteletben tartásával, objektív szempontok alapján kell
kiválasztaniuk, figyelembe véve a feladat magas fokú hozzáértést igénylő jellegét, a
szükséges szakmai követelményeket, valamint azt, hogy a tagoknak kölcsönös
bizalmon alapuló kapcsolatot kell kialakítaniuk kabinetjük munkatársaival. A
számvevőszéki tag házastársa, élettársa, valamint családtagjai nem dolgozhatnak a
számvevőszéki tag kabinetjében.

4. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés vonatkozó rendelkezéseinek,
különösen a kiváltságokról és mentességekről szóló jegyzőkönyvnek és az annak
végrehajtására vonatkozó szövegeknek a sérelme nélkül, a Számvevőszék tagjai
teljes mértékben együttműködnek az Európai Csaláselleni Hivatallal az utóbbi által
végzett, csalás, korrupció vagy bármilyen egyéb, az Unió pénzügyi érdekeit sértő
jogellenes tevékenység elleni küzdelemmel kapcsolatos vizsgálat során.

8. cikk
A számvevőszéki tagok kötelezettségei hivataluk megszűnését követően

1. Amennyiben a Számvevőszék korábbi tagjai a hivataluk megszűnését
követő három évben új hivatalt kívánnak betölteni, erről haladéktalanul,
lehetőség szerint legalább négy héttel a hivatal kezdete előtt tájékoztatniuk
kell a Számvevőszék elnökét.
2. Amennyiben az elnök úgy ítéli meg, hogy a betölteni kívánt hivatal
összeférhetetlenséget okozhat, erről ki kell kérnie a számvevőszéki testület
véleményét. Ha a korábbi számvevőszéki tag közhivatalt kíván betölteni,
elviekben nem áll fenn összeférhetetlenség.
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3. Ha a számvevőszéki testület úgy véli, hogy a betölteni kívánt hivatal
összeférhetetlenséget okoz, az elnök erről haladéktalanul tájékoztatja a
korábbi tagot, akinek tartózkodnia kell a hivatal betöltésétől.
4. Ha a korábbi tag a Számvevőszék negatív véleménye ellenére megkezdi
hivatalát, a Számvevőszék eljárási szabályzata végrehajtási rendelkezéseinek
6. cikke (6) és [1) bekezdését kell értelemszerűen alkalmazni.

9. cikk
A kódex alkalmazása és értelmezése
A Számvevőszék elnöke és a Számvevőszék tagjai gondoskodnak jelen magatartási
kódex betartásáról és annak jóhiszemű, az arányosság elvét megfelelően
figyelembe vevő alkalmazásáról. Az elnök és a Számvevőszék tagjai a magatartási
kódex értelmezésére vonatkozó bármilyen etikai kérdéssel kapcsolatban tanácsot
kérhetnek a 4. cikk (5) bekezdésében említett bizottságtól.
10. cikk
Hatálybalépés
Jelen magatartási kódex hatályon kívül helyezi a 2004. december 16-i magatartási
kódexet és annak azonnali hatállyal helyébe lép.
Luxembourg, 08/02/2012.

a Számvevőszék nevében

Vítor CALDElRA
elnök
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Melléklet
A TAGOK ÉRDEKELTSÉGEINEK BEJELENTÉSE
(a Számvevőszék tagjaira érvényes magatartási kódex 2. és 4. cikke szerint)

BEJELENTÉSI ŰRLAP
VEZETÉKNÉV .....................................................................................................................
Keresztnév ..............................................................................................................................
I. Anyagi érdekeltségek
Birtokolt részvények
Egyéb
II. Vagyon
II.1. Ingatlan
II.2. Egyéb tulajdon
III. Házastárs/élettárs szakmai tevékenységei
IV. A Számvevőszéken kívüli tevékenységek
IV.1. Megbízatások alapítványokban, ahhoz hasonló szervezetekben, illetve oktatási intézményekben:
(Kérjük, jelölje meg a megbízatás jellegét, a szervezet nevét, valamint annak célját/tevékenységét)
IV.2. További lényeges információ (pl. egyéb tiszteletbeli, illetve egész életre szóló megbízatások)
Kijelentem, hogy az általam megadott információk megfelelnek a valóságnak.
Dátum és aláírás

III. MELLÉKLET

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO

IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

EUROPESE REKENKAMER

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF

TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU

EUROOPA KONTROLLIKODA

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

EUROPEAN COURT OF AUDITORS

CORTE DEI CONTI EUROPEA

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

COUR DES COMPTES EUROPÉENNE

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA

EUROPOS AUDITO RŪMAI

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN
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66-2011. sz. határozat az Európai Számvevőszék etikai iránymutatásáról
AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
MIVEL

küldetésének a Számvevőszék csak akkor felelhet meg, ha
objektív, független és magas szakmai színvonalú intézményként
működik – és olyannak is tekintik –, amely iránt az érdekelt felek
teljes bizalommal lehetnek;

MIVEL

a Számvevőszék ellenőrzési politikája és standardjai előírják,
hogy az Európai Számvevőszék az INTOSAI Etikai Kódexével
(ISSAI 30) összhangban járjon el;

MIVEL

az etikai iránymutatás segít abban, hogy a Számvevőszék napi
szintű döntései megfeleljenek az ISSAI 30 standardban rögzített
elveknek;

MIVEL

a függetlenség, a feddhetetlenség, a pártatlanság, a magas
szakmai színvonal, az értékteremtés, a kiválóság, a hatékonyság
és a helyes hivatali magatartás az Európai Számvevőszék, a
számvevőszéki tagok és munkatársak tevékenységét vezérlő
alapelvek;

TEKINTETTEL

az Európai Unió működéséről szóló szerződésre;

TEKINTETTEL

az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatára
és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeire;

TEKINTETTEL

az INTOSAI Etikai Kódexre (ISSAI 30);

TEKINTETTEL

az egyéb legfőbb ellenőrzési intézmények bevált gyakorlataira;
A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
Az Európai Számvevőszéknél alkalmazni kell a mellékelt etikai iránymutatást.

12, RUE ALCIDE DE GASPERI

TÉLÉPHONE (+352) 43 98 – 1

E-MAIL: euraud@eca.europa.eu

L - 1615 LUXEMBOURG

TÉLÉFAX (+352) 43 93 42

INTERNET: www.eca.europa.eu
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2. cikk
A Számvevőszék főtitkársága az intranet-hálózaton közzétesz és folyamatosan aktualizál egy
listát olyan etikai dilemmákról, amelyekkel mindennapi munkánk során szembesülhetünk. E
szemléltető jellegű felsorolás nem törekszik teljességre, célja az iránymutatás megértésének és
alkalmazásának segítése. A számvevőszéki tagjai és munkatársai további példákkal bővíthetik a
listát.
3. cikk
Ez a határozat hatályon kívül helyezi az Európai Számvevőszék személyzetére érvényes helyes
hivatali magatartási kódexet (az Európai Számvevőszék eljárási szabályzatának végrehajtási
rendelkezéseiről szóló 26-2010. sz. határozat IV. melléklete), és annak helyébe lép.
A határozat az aláírás napján lép érvénybe.
Kelt Luxembourgban, 2011. Október 26.
a Számvevőszék nevében

Vítor Caldeira
elnök

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO
EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET
EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF
EUROOPA KONTROLLIKODA
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO
EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉ
CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA

CORTE DEI CONTI EUROPEA
EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
EUROPOS AUDITO RŪMAI

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI
EUROPESE REKENKAMER
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU
CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ
EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE
EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN
EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Az Európai Számvevőszék etikai iránymutatása

Az Európai Számvevőszék ezt a dokumentumot
2011. október 20-án fogadta el.

12, rue Alcide De Gasperi
L - 1615 Luxembourg

Téléphone (+352) 43 98 – 1
Téléfax (+352) 43 93 42

E-mail: euraud@eca.europa.eu
Internet: www.eca.europa.eu

Előszó
Az Európai Számvevőszék a következő küldetésnyilatkozatot fogadta el:
Az Európai Számvevőszék küldetése
Az Európai Számvevőszék a Szerződés által az Unió pénzügyeinek ellenőrzése céljából létrehozott uniós intézmény. A
Számvevőszék az Unió külső ellenőreként elősegíti az Unió pénzügyi gazdálkodásának javítását, és egyben az uniós polgárok
pénzügyi érdekeinek független őre.
Ellenőrzési szolgáltatásai révén a Számvevőszék értékeli az uniós pénzeszközök beszedését és kiadását. Megvizsgálja, hogy
megfelelően tartják-e nyilván és teszik-e közzé, illetve jogszerűen és szabályszerűen hajtják-e végre a pénzügyi műveleteket,
és hogy e műveletek során érvényesülnek-e a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elvei. Ellenőrzéseinek
eredményeit a Számvevőszék egyértelmű, releváns és tárgyilagos jelentésekben teszi közzé. A Számvevőszék pénzgazdálkodási
témákról véleményeket is ad ki.
A Számvevőszék előmozdítja a jobb elszámoltathatóságot és átláthatóságot, illetve segíti az Európai Parlamentet és a
Tanácsot az uniós költségvetés végrehajtásának felügyeletében, különösen a zárszámadási eljárás során. A Számvevőszék
elkötelezi magát amellett, hogy a közellenőrzés és közigazgatás terén a fejlődés élvonalában, hatékony szervezetként
működjék.

E küldetésének a Számvevőszék csak akkor felelhet meg, ha objektív, független és magas
szakmai színvonalú intézményként működik – és olyannak is tekintik –, amely iránt az
érdekelt felek teljes bizalommal lehetnek. Ennek érdekében a Számvevőszék elfogadta az
INTOSAI Etikai Kódex (ISSAI 30) előírásait, illetve most etikai iránymutatást bocsát ki.
Az etikai iránymutatás segít abban, hogy napi szintű döntéseink – akár az ellenőrzés, akár az
intézmény mindennapos működése terén – megfeleljenek az INTOSAI Kódexében rögzített
elveknek. Az iránymutatás ezeken az értékeinken alapszik: függetlenség, feddhetetlenség,
pártatlanság, magas szakmai színvonal, értékteremtés, kiválóság és hatékonyság. Az
iránymutatás a Számvevőszék minden munkatársára vonatkozik: a tagokra 1, a vezetőkre, az
ellenőrökre és az adminisztratív munkakört betöltőkre egyaránt, és felöleli a Szerződés 2 ,
illetve a Személyzeti Szabályzat vonatkozó rendelkezéseit 3 , valamint a helyes hivatali
magatartás alapelveit is.
Az etikai alapelvek be nem tartása kötelességszegésnek minősülhet és fegyelmi eljárás
megindítását vonhatja maga után.
Ez a dokumentum irányadó elvekkel szolgál, ám kinek-kinek saját egyéni felelőssége, hogy
megtalálja egy adott etikai probléma legalkalmasabb megoldását: mivel minden kérdésre
nem lehet kész válasz, ezért ki-ki járjon el a józan ész jegyében, és beszélje meg gondjait
nyíltan feletteseivel és kollégáival. A számvevőszéki tagok és a vezető beosztású
munkatársak etikai ügyekben külön felelősséggel tartoznak, mivel az ő személyes
példaadásuk nagyban befolyásolja a szervezet belső kultúráját. Nekik ezért különös
figyelemmel kell eljárniuk.
Luxembourg, 2011. október
Vítor Caldeira
az Európai Számvevőszék elnöke
1
2
3

A számvevőszéki tagok esetében a Szerződés, a Számvevőszék eljárási szabályzata, valamint a tagokra
vonatkozó magatartási kódex további etikai előírásokat szab meg.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 285. és 286. cikke.
A Személyzeti Szabályzat 11., 11a. és 12. cikke.
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1. Bizalom, megbízhatóság és hitelesség 4
Legyünk tisztában a Számvevőszék etikai előírásaival és ezekkel összhangban járjunk
el. Szükség esetén etikai kérdésekben kérjünk tanácsot.
1.1.
Ez az iránymutatás az Európai Számvevőszéknél alkalmazandó. A számvevőszéki
tagok esetében a Szerződés, a Számvevőszék eljárási szabályzata, valamint a tagokra
vonatkozó magatartási kódex is megszab egyes etikai előírásokat. A Számvevőszék
alkalmazottjaira nézve a Személyzeti Szabályzatban is találhatók etikai előírások.
1.2.
Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy a Számvevőszék a
munkája által érintettek, az ellenőrzött felek és az Európai Unió polgárainak körében
bizalomnak örvendjen, ők a Számvevőszéket megbízhatónak és hitelesnek tekintsék. E célt
szem előtt tartva cselekedjünk etikus módon, és kerüljük a Számvevőszéket veszélyeztető
helyzeteket. Ez a szabály a Számvevőszéktől való távozásunk után is érvényben marad.
1.3.
Ismerkedjünk meg alaposan a Számvevőszék etikai előírásaival. Etikai ügyekben
nem lehet minden kérdésre kész válasszal előállni, és személyes érintettség esetén nehezebb
helyes döntést hozni. Kétség esetén hasznos lehet nyitottan, több szempontból is
megvizsgálni az adott etikai kérdést, és nyíltan megbeszélni azt feletteseinkkel és
munkatársainkkal.

2. Feddhetetlenség 5
Feladataink teljesítése során kellő gondossággal, feddhetetlen módon járjunk el.
2.1.
Kövessük a Számvevőszék ellenőrzési politikáját és standardjait, az ellenőrzési
kézikönyveket, valamint a Számvevőszék által elfogadott minden más ellenőrzési eljárást;
ha ezektől bármilyen módon eltérünk, arról tájékoztassuk feletteseinket.
2.2.
A Számvevőszék forrásainak felhasználásakor jogszerűen, szabályszerűen, a
hatékony és eredményes gazdálkodás jegyében járjunk el. A Számvevőszék a
pénzgazdálkodást tekintve járjon elől jó példával: forrásait kezelje a költségvetési rendelettel
és minden más alkalmazandó szabállyal teljes összhangban; céljainak elérése során tartsa
szem előtt a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség elveit.

3. Függetlenség, objektivitás és pártatlanság 6
Magatartásunkkal növeljük a Számvevőszék függetlenségébe, objektivitásába és
pártatlanságába vetett bizalmat.

4
5
6

INTOSAI Etikai Kódex, 7–11. bekezdés.
INTOSAI Etikai Kódex, 12–13. bekezdés.
INTOSAI Etikai Kódex, 14–26. bekezdés.
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3.1.
Rendkívül
fontos,
hogy
függetlenségünkhöz,
objektivitásunkhoz
és
pártatlanságunkhoz ne férhessen kétség. Munkánk során tartózkodjunk bármely olyan
szakmai tevékenységben való részvételtől, amelyhez személyes érdekünk fűződik. Kétség
esetén értesítsünk felettesünket, aki megteszi a szükséges lépéseket a helyzet megoldására.
3.2.
Feladataink végrehajtása során vonjuk ki magunkat mindenfajta politikai, nemzeti
vagy egyéb külső hatás alól.
3.3.
Kerüljünk el mindennemű összeférhetetlenséget, illetve annak a látszatát is. Ilyen
helyzet állhat elő például politikai szervezetek tagságával, politikai tisztségekkel,
igazgatósági tagsággal vagy valamely ellenőrzött szervezethez fűződő személyes pénzügyi
érdekekkel kapcsolatban. Figyeljünk tehát különösen oda az ilyen kérdésekre, és arra, hogy
milyen benyomást kelthetnek külső szemlélőkben.
3.4.
Kerüljünk minden olyan kapcsolatot az ellenőrzött szervezetekkel, amely
csorbíthatja függetlenségünket. A függetlenségünket befolyásoló ilyen tényező lehet az
ellenőrzött szervezet munkatársaival fennálló rokoni vagy egyéb személyes kapcsolat,
amely kihatással lehet munkánk eredményére. Az ellenőrzési megbízatás elvégzése
előtt mérjük fel az ilyen személyes kapcsolatok potenciális hatását és tájékoztassuk róla
felettesünket; erre a célra a Számvevőszék éves megerősítési eljárást vezetett be 7.
3.5.
Ne tevékenykedjünk túl soká ugyanazon az ellenőrzési területen; ennek elkerülésére
a Számvevőszék mobilitási programot vezetett be 8.
3.6.
Ha korábban egy ellenőrzött szervezet alkalmazásában álltunk, akkor ne vállaljunk
olyan feladatot, amely kétségessé teheti korábbi munkaadónkkal szembeni
pártatlanságunkat. Ha valamely ellenőrzött szervezetben pályázunk meg állást, illetve ha
ilyen állást kínálnak fel nekünk, kerüljünk el minden olyan helyzetet, amely csorbíthatja
függetlenségünket. Ilyen esetben azonnal értesítsük felettesünket, akinek a helyzet felmérése
után meg kell tennie a szükséges lépéseket. A vezetőknek különösen oda kell figyelniük az
ilyen esetekre.
3.7.
Bármely külső tevékenységet csak a Személyzeti Szabályzat adta keretek között
végezzünk, szem előtt tartva a Számvevőszék iránti lojalitásunkat és elkötelezettségünket.
Tartózkodjunk minden olyan tevékenységtől, amely árthat a Számvevőszék jó hírének,
kétségessé teheti pártatlanságunkat, vagy zavarhatja munkánkat.
3.8.
Ne fogadjunk el sem magunk, sem más nevében olyan ajándékot vagy előnyt, amely
befolyásolhatja, befolyásolni szándékozik, vagy látszólag befolyásolhatja munkánkat 9 .
Szakmai környezetben azonban (pl. konferenciák, helyszíni ellenőrzések, látogatók fogadása
stb. alkalmával) elfogadhatunk vendéglátásra irányuló meghívást, illetve olyan apróbb
ajándékokat, amelyek értéke és jellege megfelel az udvariassági szokásoknak.
3.9.
Ilyen esetekben először azt kell mérlegelnünk, hogy az ajándék, illetve előny
elfogadása csorbíthatja-e pártatlanságunkat vagy a Számvevőszékbe vetett bizalmat.
Esetleges kétségeinket beszéljük meg feletteseinkkel. A helyszíni ellenőrzések során
elfogadott bármely reggeli-, ebéd- vagy vacsorameghívást fel kell tüntetni az ellenőrzést
követő költségelszámolásban 10.

7
8
9
10

Lásd: a Számvevőszék 36-2011. sz. határozata.
Lásd: a Számvevőszék 14-2010. sz. határozata.
Személyzeti Szabályzat, 11. cikk.
Lásd: Helyszíni ellenőrzési útmutató.
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4. Hivatali titoktartás 11
Munkánk során eleget kell tennünk titoktartási kötelezettségünknek 12. Ez a kötelezettség
azonban nem jelentheti az egyéni véleménynyilvánítás szabadságának korlátozását.
4.1.
Az ellenőrzött szervezetekkel kapcsolatban számos információ jut tudomásunkra, és
e szervezetek bizalmának fenntartása alapvető fontosságú. Ennek érdekében, és a
Személyzeti Szabályzattal összhangban, a Számvevőszékhez belépve titoktartási
nyilatkozatot írtunk alá, melyet tiszteletben kell tartanunk.
4.2.
A munkánk során birtokunkba jutott információkat ne hozzuk harmadik felek
tudomására, kivéve, ha ezt valamely számvevőszéki eljárás megköveteli, illetve a vonatkozó
szabályok előírják.
4.3.
Tartsuk tiszteletben az információbiztonság elveit és a személyes adatok védelméről
szóló 45/2001/EK rendelet rendelkezéseit. Kétség esetén azonnal értesítsük a Számvevőszék
adatvédelmi tisztviselőjét.
4.4.
A Számvevőszék az intézményen belüli nyitottság pártján áll. Alapvető jogunk a
véleménynyilvánítás és olyan témák felvetése, amelyek szerintünk hozzájárulhatnak a
Számvevőszék teljesítményének a javításához. Ezt a jogot a Személyzeti Szabályzat
biztosítja; gyakorlásakor tartsuk szem előtt az intézmény iránti lojális elkötelezettségünket 13.
A titoktartási kötelezettség a Számvevőszéktől való távozásunk után is érvényben marad.

5. Szakértelem és szakmai továbbképzés 14
Mindig cselekedjünk szakmailag megfelelően és tartsuk be a legmagasabb szintű szakmai
elvárásokat.
5.1.
Feladataink szakszerű és tárgyilagos elvégzéséhez ismerjük és alkalmazzuk a
vonatkozó jogszabályi és működési eljárásokat. Különösen ellenőrként alkalmazzuk a
Számvevőszék ellenőrzési politikáját és standardjait, valamint az INTOSAI és az IFAC
szakmai standardjait és vonatkozó ellenőrzési módszereit. Olyan feladatot ne vállaljunk el,
amelynek elvégzése nem tartozik hatáskörünkbe. Fejlesszük tovább szaktudásunkat és
vegyünk részt szakmai tanfolyamokon.
5.2.
Elsősorban a számvevőszéki tagok és a vezetők felelőssége, hogy a munkatársak az
intézmény érdekében szakképzésben részesüljenek. Az egyéni szakképzési igényeket
szerepeltetni kell a személyzeti teljesítményértékelési rendszerben.

11
12
13
14

INTOSAI Etikai Kódex, 27. bekezdés.
Személyzeti Szabályzat, 17. cikk.
Személyzeti Szabályzat, 17a. cikk, és a Számvevőszék 7-2010. sz. határozata.
INTOSAI Etikai Kódex, 28–33. bekezdés.
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6. A kiválóság és a hatékonyság előtérbe helyezése a szervezeten belül
Járuljunk hozzá a Számvevőszék – mint a kiválóságot és a hatékonyságot előtérbe helyező
szervezet – fejlődéséhez.
6.1.
A megfelelő munkahelyi környezet mind a Számvevőszék céljainak elérése, mind az
alkalmazottak elégedettsége szempontjából alapvető fontosságú. E cél érdekében helyezzük
előtérbe a szakmai és a személyes együttműködést: legyünk nyitottak, osszuk meg
ismereteinket, legyünk a Számvevőszék valamennyi osztályán dolgozó kollégáink
segítségére. A jó munkahelyi körülmények megteremtésének elősegítése elsősorban a tagok
és a vezetők felelőssége.
6.2.
Kerüljük el a hátrányos megkülönböztetés minden formáját, és járuljunk hozzá a
valamennyi munkatársra vonatkozó esélyegyenlőség politikájának megvalósításához.
A tagok és a vezetők ügyeljenek arra, hogy valamennyi munkatárs egyenlő elbánásban
részesüljön, és egyenlő lehetőségeket kapjon a szakmai fejlődés terén. A feladatok
felosztásakor figyelembe kell venni az egyes munkatársak szakértelmét és tehetségét. Ha
egyes munkatársak között szoros kapcsolat áll fenn, az megnehezítheti az egyenlő elbánás
elvének alkalmazását; a házastársak, illetve élettársak ezért lehetőleg ne dolgozzanak
egyazon részlegnél, illetve alá-fölérendeltségi viszonyban.
6.3.
Viselkedjünk tiszteletteljes módon kollégáinkkal, magatartásunkkal ne sértsük
méltóságukat, és tartózkodjunk a zaklatás minden formájától 15. Tartsuk tiszteletben mások
véleményét, és az ésszerűség határain belül fogadjuk el a munkával kapcsolatos
véleménykülönbségeket. Visszajelzést tiszteletteljes, tisztességes és konstruktív módon
adjunk.
6.4.
Mindig a Számvevőszék érdekeivel összhangban járjunk el, ám ne tegyünk eleget
jogellenes vagy nem etikus tevékenységre irányuló felszólításnak 16 . Egy adott döntés
meghozatala előtt konstruktív módon fejezzünk ki véleményünket, a döntés meghozatala
után pedig eredményesen hajtsuk végre azt.
6.5.
A tagok és a vezetők biztosítsák a munkatársak érdekeinek védelmét. Külön
felelősséggel tartoznak azon munkatársak védelmét illetően, akik – a Személyzeti
Szabályzatban foglaltakat követve – szabálytalanságot tárnak fel, és arról jelentést tesznek 17.
6.6.
Kötelesek vagyunk jelentést tenni feletteseinknek minden olyan tudomásunkra jutó
körülményről, amely bármilyen kárt okozhat a Számvevőszéknek, illetve bármely
munkatársának. Ilyenkor mindig alapos okkal, jóhiszeműen és bizalmas módon járjunk el.
6.7.
Járuljunk hozzá a nyitott belső és a külső kommunikáció számvevőszéki elvének
megvalósulásához. A nyitottság gyümölcsözőbbé teszi az együttműködést. A fontos
információkat osszuk meg kollégáinkkal: legyünk tisztában azzal, hogy milyen információ
van a birtokunkban, és hogy kinek lehet arra szüksége munkája során. Az információ
megosztásánál mérlegeljük titoktartási kötelezettségünket, de ez utóbbi ne korlátozzon
minket jobban, mint az feltétlenül szükséges.
6.8.
15
16
17

Kérjük ki kollégáink véleményét és szakmai megítélését.
Személyzeti Szabályzat, 12a. cikk. Lásd: a Számvevőszék 61-2006. és 95-2008. sz. határozata.
Személyzeti Szabályzat, 21. cikk.
Személyzeti Szabályzat, 22a. és 22b. cikk
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7. Helyes hivatali magatartás
Alkalmazzuk a helyes hivatali magatartás elveit.

7.1.
Kötelezzük el magunkat az európai uniós állampolgárok érdekeinek szolgálatára,
akik magas színvonalú ellenőrzést és elérhető hivatali ügyintézést várnak el tőlünk.
7.2.
A nagyközönséggel való kapcsolattartásunkban az elkötelezettség, a kompetencia, az
udvariasság és a segítőkészség vezéreljen.
7.3.
A minket érintő ügyekben adjunk választ az információkérésekre, egyéb esetekben
pedig irányítsuk az információkérőt az illetékes kollégához.
7.4.
Kérés beérkezésekor igazoljuk vissza azonnal annak kézhezvételét; a visszaigazolás
tartalmazza az adott témában illetékes személy eléréséhez szükséges információkat is (név,
e-mail cím, telefonszám). Haladéktalanul – elvben tizenöt munkanapon belül – válaszoljunk
minden kérésre, a kérelmező által használt nyelven (amennyiben az az Európai Unió egyik
hivatalos nyelve). Ha e határidőn belül nem tudunk válaszolni, küldjünk előzetes választ, és
jelezzük, hogy ésszerűen mikorra várható a lényegi válasz.
7.5.
Bármely információ megküldése előtt ellenőrizzük, hogy a Számvevőszék már
nyilvánossá tette-e azt 18 . Amennyiben nem, a kérést továbbítsuk a Számvevőszék
kommunikációért felelős osztályára. Nyilvános információnyújtás megtagadása csak azzal
indokolható, hogy az ellenkezője potenciálisan sértheti az intézmények érdekeit.
7.6.
Az újságíróktól érkező kéréseket a munkatársak továbbítsák a Számvevőszék
sajtókapcsolatokkal megbízott osztályára. A tagok sajtókapcsolataikról tájékoztassák a
sajtókapcsolati osztályt.
7.7.
Fogadnunk kell a postán, e-mailben, faxon vagy telefonon érkező kéréseket. Mi is e
módok bármelyikén válaszolhatunk a kérésekre, ám tartsuk mindig szem előtt a potenciális
jogi következményeket (pl. jogszabályban meghatározott határidők, a válasz kézhez
vételéről szóló bizonyíték stb.).
7.8.
Ha a Számvevőszéken kívülre küldünk információt, járjunk el mindig óvatosan;
bármikor felkereshetjük ezzel kapcsolatban feletteseinket, illetve a Számvevőszék
kommunikációs osztályát.
7.9.
Minden olyan döntésről, amely személyek jogait vagy érdekeit érinti
(pl. előléptetések, kinevezések, pénzügyi jogok és egyéb személyzeti ügyek) írásos értesítést
kell küldeni, elsősorban a közvetlenül érintetteknek. Az erről szóló közleményben
szerepelnie kell, hogy mely módokon lehet tiltakozni a döntés ellen, mely szervekhez lehet
fellebbezést benyújtani, és mindezt milyen határidőkkel kell megtenni (különösen a bírói
szervek és az Ombudsman tekintetében).
7.10. Nem helyénvaló (pl. ismétlődő, értelmetlen, durván megfogalmazott stb.)
információkérés vagy panasz esetén azt udvariasan, de határozottan utasítsuk vissza, és
elutasításunkat mindig kellően indokoljuk meg. A Számvevőszék munkatársai ne éljenek
vissza a panasztevés lehetőségével.

18

A Számvevőszék dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférést a Számvevőszék 12-2005. és a
14-2009. sz. határozata szabályozza.
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