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Egy olyan 
munka, amely 
igazán számít

Vonzó  
perspektíva

Az Európai Számvevőszék azt a kivételes lehetőséget nyújtja munkatársainak, hogy 
egy az Unió pénzügyeinek őreként létrehozott intézmény kötelékében dolgozhatnak.

A Számvevőszék az Unió független külső ellenőreként elősegíti az Unió 
pénzgazdálkodásának javítását, az elszámoltathatóság és az átláthatóság 
fokozását, és az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őreként 
tevékenykedik. Ellenőrzési munkánk során azt vizsgáljuk, hogy az Európai Unió 
költségvetését megfelelően hajtották-e végre, valamint, hogy az uniós forrásokat 
jogszerűen és a gondos pénzgazdálkodás elveivel összhangban szedték-e be és 
költötték-e el. 

A Számvevőszék székhelye Luxembourgban található, munkatársainak 
száma mintegy 1000 fő. Európai intézményként versenyképes fizetést és 
átfogó juttatási csomagot kínálunk, amely csomag része egy szabadságolási 
és nyugdíjrendszer, egy globális szintű, mind a munkatársakat, mind 
családtagjaikat magába foglaló egészségügyi biztosítás, továbbá élet- és 
rokkantsági biztosítás. A személyzeti szabályzat értelmében az arra jogosult 
munkatársaknak ezen felül további juttatások is járhatnak.

European Court of Auditors
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Hogyan  
dolgozunk? 

Munkakörnyezetünk nyitott és ösztönzi az együttműködést. Az 
alkalmazottaink közötti együttműködés és a közös célok elérése tekintetében 
aktívan elkötelezzük magunkat a sokszínűség mellett.

- Ellenőrzési kézikönyveink részletes útmutatásokat tartalmaznak az ellenőrzések 
elvégzéséhez, tükrözve a vonatkozó nemzetközi és szakmai standardokat, valamint 
az elvárt minőséget. Kézikönyveink mindhárom fő ellenőrzéstípussal – pénzügyi, 
szabályszerűségi és teljesítmény-ellenőrzés – foglalkoznak. 

- Olyan, az ellenőrzési módszerekről szóló gyakorlati iránymutatásokat is 
kidolgoztunk, amelyek célja, hogy segítsék a számvevők munkáját az ellenőrzési 
folyamat különböző szakaszai során. Ezen iránymutatások az ellenőrzési 
kézikönyveket kiegészítve a bevált módszerekről adnak tanácsokat a számvevőknek. 

Tanulás  
és szakmai 
előmenetel

A tanulás és a fejlődés az Európai Számvevőszéken belüli szakmai előmenetel 
szerves részét képezik, s ezek érdekes kihívások, coaching, mentorálás, valamint 
házon belüli és külső továbbképzési lehetőségek révén valósulnak meg. A 
számvevőszéki munka dinamikus folyamat, munkatársainkat szerteágazó feladatokkal 
bízzuk meg, a különböző helyszíni ellenőrzések célja pedig annak megállapítása, 
hogy mire és hogyan költik el az uniós pénzforrásokat. Felvételi politikánk úgy lett 
kialakítva, hogy biztosítsa, munkatársaink igény esetén álláshelyet változtathassanak, 
és lehetőségük legyen több különböző szakpolitikai területen is dolgozni.

Az alkalmazottak számára ezenkívül számtalan tanulási lehetőség is nyílik, 
amelyek elősegítik egyéni fejlődésüket, és amelyek révén megszilárdíthatják 
és felfrissíthetik technikai és szakmai tudásukat. Egész évben a számvevők és 
minden más alkalmazottunk számára is kínálunk mind kötelező, mind fakultatív 
képzéseket.
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Munkatársaink mondták

CHARLOTTA, számvevő:

Az Európai Számvevőszék ellenőrei számára nemzetközi 
karrierlehetőség nyílik, munkájukat az Unió minden tagállamából 
érkező kollégákkal, soknyelvű környezetben végzik. Az uniós 
költségvetés különböző területeivel foglalkozhatunk és többféle 
típusú ellenőrzéseket végezhetünk: munkánk során gyakoriak 
a kihívások, a pozitív visszajelzések, és a karrierlehetőségek is 
széles körűek. 

VIKTORIJA, fordító:

Az Európai Számvevőszék fordítójaként nap mint nap 
találkozom kihívásokkal, rengeteg különböző területtel foglalkozó 
szöveget kell fordítanom az anyanyelvemre, litván honfitársaim 
számára. Ebben a kihívásban Európa minden részéből érkező 
kollégáim is részesülnek dinamikusan működő, emberközpontú 
uniós intézményünknél, amely soha nem alszik! Hogy 
tanácsolnám-e másoknak, hogy jöjjenek a Számvevőszékhez 
dolgozni? Mindenképpen!

ALFREDO, számvevő:

Az európai számvevőszéki munka révén betekintést 
nyerhetünk abba, hogy az Európai Unió hogyan tudja 
ténylegesen megváltoztatni az emberek életét. Nem csupán 
arról van szó, hogy lehetőségünk nyílik egy olyan sokszínű, 
multikulturális környezetben dolgozni, amely hangsúlyt helyez 
mind a szakmai, mind az egyéni fejlődésre, hanem arról is, hogy a 
helyszínre látogathatunk, találkozhatunk hétköznapi emberekkel, 
és tanulhatunk a tapasztalataikból, így hozzájárulhatunk egy 
jobb Unió építéséhez.

JITKA, számvevő:

Amit különösen szeretek a Számvevőszéknél végzett 
munkámban, az az ellenőrzési feladatok változatossága. 
Szakpolitikai területek széles körét vizsgáljuk, és minden 
ellenőrzés többé-kevésbé egyedi. Ugyanakkor a Számvevőszék 
ASPIRE programja lehetővé teszi a hozzám hasonló újonnan 
érkező munkatársak számára, hogy az első három év során 
pénzügyi- és teljesítmény-ellenőrzés terén egyaránt tapasztalatot 
szerezzenek. Ez nagyszerű kezdő lépés egy uniós számvevő 
szakmai pályafutásában. 

Litvánia

Portugália

Cseh 
Köztársaságból

Svédország
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Fizetés
Az alapfizetés meghatározása a felelősségi szint és a korábban szerzett 

tapasztalatok alapján történik, és azt az Európai Unió személyzeti 
szabályzatában szereplő szabályok szerint éves rendszerességgel felülvizsgálják.

Juttatások

Támogatások – munkatársaink egyéni körülményeiktől függően külföldi 
munkavégzési támogatásban, háztartási támogatásban, illetve gyermeknevelési 
támogatásban részesülnek.

Egészségbiztosítás – munkatársaink (és az arra jogosult hozzátartozóik) 
foglalkoztatásuk kezdetétől, azonnali hatállyal egészségbiztosításban 
részesülnek, a juttatások kifizetését nem előzi meg várakozási időszak.

Rokkantsági biztosítás – a balesetek és betegségek esetére nyújtott 
rokkantsági biztosítás munkatársaink számára standard alapjuttatás. 

Nyugdíj – munkatársaink számára nyugdíjrendszert biztosítunk, amely 
egy előre rögzített juttatás-összetevőből és egy szintén előre rögzített járulék-
összetevőből áll.

Szabadság és munkaszüneti napok – 24 nap éves szabadság és 17 
munkaszüneti nap. Bizonyos feltételek mellett a származási országba történő 
utazásra további szabadnapok járnak. 

Beilleszkedési támogatás – a szolgálati helyére hozzánk érkező új 
munkatársaink, bizonyos feltételek mellett, részesülnek az utazási és költözési 
költségek megtérítésében, továbbá beilleszkedési támogatásban.

Oktatás – munkatársaink eltartottnak minősülő gyermekeiket beírathatják 
a luxembourgi Európai Iskolába.

Létesítmények – Hozzáférés a parkolókhoz, a munkahelyi étteremhez és 
kávézóhoz, a sportlétesítményekhez, a könyvtárhoz.

Olyan kiváló minőségű munkakörülményeket kínálunk, amelyek stabil és 
egészséges munkakörnyezetet biztosítanak (sportlétesítmények, kulturális 
események, érdekes témákat érintő konferenciák stb.)

Egyéb  
létesítmények

Közlekedés: ingyenes tömegközlekedés Luxembourg központi kerületeiben, 
ingyenes városi kerékpárkölcsönzés, telekocsi-rendszer.

Távmunka: az informatikai rendszerekhez való külső hozzáférés még 
rugalmasabbá teszi a munkakörülményeket.

Tájékoztatás nyújtása a házastársak munkalehetőségeiről.

Etika

Tevékenységeink a következő értékeken alapulnak: függetlenség, integritás, 
pártatlanság, szakmai hozzáértés, többletérték, kiválóság és hatékonyság. Etikai 
iránymutatásaink minden számvevőszéki tagra és valamennyi munkatársunkra 
vonatkoznak.

- Az iránymutatások értelmében a Számvevőszéknek objektív, független 
és professzionális intézménynek kell lennie, amely teljes mértékben élvezi 
az érdekeltek bizalmát. Ezenkívül elfogadtuk az INTOSAI etikai kódexében 
(ISSAI 30) megállapított kötelezettségeket is, és azokat beépítettük etikai 
iránymutatásainkba. Iránymutatásaink célja annak elősegítése, hogy mindennapi 
döntéseink – mind az ellenőrzés munkát, mind intézményünk általában véve 
vett működését tekintve – megfeleljenek az INTOSAI kódexében lefektetett 
alapelveknek. 


