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ELNÖKI ELŐSZÓ

Az átláthatóság és elszámoltathatóság terjesztésére irányuló küldetésünk részeként egyik legfontosabb célkitűzésünk, 
hogy az Európai Számvevőszék tevékenységét közelebb hozzuk az Unió polgáraihoz. Örömmel nyújtom át tehát 
az olvasónak az Európai Számvevőszék első éves tevékenységi jelentését. A jelentés áttekintést ad arról, hogyan 
tevékenykedett a Számvevőszék 2007-ben, abban az évben, amikor a pénzgazdálkodás javítása mellett elkötelezett 
intézményünk, az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őre, az Unió külső ellenőreként fennállásának 
30. évfordulóját ünnepelte.

A Számvevőszék munkájának fő eredménye az ellenőrzései és a jelentései, amelyekkel egyrészt az ellenőrzött feleket 
segítjük pénzügyi irányításuk javításában, másrészt a mentesítésért felelős hatóságot (az Európai Parlamentet és 
a Tanácsot) támogatjuk az uniós költségvetés végrehajtásának felügyeletében. E jelentésünk összefoglalót ad 
2007-ben közzétett ellenőrzési jelentéseinkről, és kiemeli az Unió 2006-os költségvetésének végrehajtásával, illetve 
az uniós forrásokkal való hatékony és eredményes pénzgazdálkodással kapcsolatos főbb következtetéseinket.

A Számvevőszék a múltbeli pénzgazdálkodásról való beszámolás mellett tevékenyen hozzájárul az uniós pénzügyi 
kontroll keretrendszerének kiépítéséhez is. A 2007-es év jelentősnek bizonyult az uniós forrásokkal való gazdálkodás 
szempontjából. A „Számvevőszéki állásfoglalás” című rész összefoglalja, miként vélekedik a Számvevőszék a 
tagállamok elszámoltathatósága terén bekövetkezett fontos fejleményekről, és beszámol róla, hogyan járultunk 
hozzá a költségvetési reformnak az Európai Bizottság által elindított nyilvános vitájához.
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A Számvevőszék 2007-es eredményei nem jöhettek volna létre 850 munkatársunk elkötelezettsége, tudása és 
tehetsége nélkül. Jövőbe tekintő, folyamatos fejlődésre törekvő szervezetünk sikerének ők az igazi kulcsa. Az 
első éves tevékenységi jelentés leírja a Számvevőszék megreformálására irányuló folyamatot, amely 2006-ban 
önértékeléssel vette kezdetét. Az önértékelés alapján elkészített cselekvési terv végrehajtása jól haladt 2007-ben, és 
az év végén megkezdődött a norvég, a kanadai, az osztrák és a portugál nemzeti számvevőszékek ellenőreiből álló 
csoport vezette szakértői értékelés. Ennek a reformfolyamatnak az egyik korai terméke az itt következő nyilatkozat 
a Számvevőszék küldetéséről, jövőképéről, értékeiről és stratégiai célkitűzéseiről. Ez a nyilatkozat szolgál majd 
útmutatásul tevékenységeinkhez, amelyekről örömmel tudósítunk az elkövetkező években is.

Remélem, hogy szívesen és haszonnal forgatják majd a Számvevőszék első éves tevékenységi jelentését.

 Vítor Manuel da Silva Caldeira
 elnök
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KÜLDETÉS, JÖVŐKÉP, ÉRTÉKEK 
ÉS STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEK

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Az Európai Számvevőszék a Szerződés által az Európai Unió pénzügyeinek ellenőrzése céljából létrehozott 
uniós intézmény. A Számvevőszék az Unió külső ellenőreként elősegíti az uniós pénzgazdálkodás javítását, 

és egyben az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őre.

JÖVŐKÉP

Független és dinamikus, feddhetetlenségéről és pártatlanságáról ismert Számvevőszék, melynek 
szakértelme, munkájának minősége és hatása tiszteletet ébreszt, és az uniós pénzgazdálkodás javítása terén 

nyújtott közreműködése nélkülözhetetlen a munkájában érdekelt felek számára.
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ÉRTÉKEK

Függetlenség, 
feddhetetlenség 
és pártatlanság

Szakmai színvonal
A tevékenységéből 

származó értéktöbblet
Kiválóság és 
hatékonyság

Az intézmény, annak tagjai 

és személyzete független, 

feddhetetlen és pártatlan.

A Számvevőszék semmilyen 

külső utasításnak vagy 

nyomásnak nem engedve 

megfelelő outputot szolgáltat az 

érintettek számára.

A szakmai tevékenység minden 

szempontból kimagasló és 

példás színvonalon zajlik.

A Számvevőszék az Unióban 

és világszerte részt vesz a 

közpénzek ellenőrzésének 

továbbfejlesztésében.

A Számvevőszék releváns, 

időszerű és kiváló minőségű 

jelentéseket készít, amelyek 

szilárd megállapításokon és 

bizonyítékokon alapulnak, 

érdemben foglalkoznak az 

érintettek gondjaival, és 

erőteljes, irányadó üzenetet 

közvetítenek.

Hozzájárul az Unió irányításának 

tényleges javításához és az 

uniós pénzeszközök kezelésének 

elszámoltathatóbbá tételéhez.

A Számvevőszék meglátja az 

egyénekben rejlő értékeket, 

fejleszti képességeiket, és 

jutalmazza a teljesítményt.

Eredményes kommunikációval 

erősíti a csapatszellemet.

Munkájában minden 

szempontból a lehető 

leghatékonyabban jár el.

STRATÉGIAI CÉLOK
Az Európai Számvevőszék az alábbi stratégiai célokat tűzte ki küldetése megvalósításához:

Szakmai színvonal Output Az érintett felek Tanulás és növekedés

Szilárd alapozást adó 

módszerek, megfelelő 

ellenőrzési stratégia, a 

közellenőrzés gyakorlatának 

fejlesztése, közös ellenőrzési 

standardok és ellenőrzési 

kritériumok az uniós források 

tekintetében, együttműködés 

az Unió országainak legfőbb 

ellenőrzési intézményeivel, 

eredményes „közösségi 

ellenőrzési keretrendszer”

Megfelelő ellenőrzési témák 

kiválasztása, időszerű, 

egyértelmű és közérthető 

jelentések, minőségi 

teljesítmény-ellenőrzés, a 

jelentések hatásának erősítése

Az ellenőrzött felekkel 

fenntartott intenzívebb 

kapcsolat révén az ellenőrzési 

folyamat jobb megértetése 

és az ellenőrzési eredmények 

szélesebb körben való 

elfogadtatása; az Európai 

Parlamenttel mint mentesítési 

hatósággal, illetve a Tanáccsal 

mint költségvetési hatósággal 

fenntartott kapcsolatok 

fejlesztése; hatékony 

kommunikáció az uniós 

polgárokkal

A szakértői értékelés 

tapasztalatainak hasznosítása 

a szervezet, a módszerek, a 

folyamatok és az outputok 

erősítése és fejlesztése, illetve 

a hatékonyság maximalizálása 

érdekében; hatékony és 

dinamikus humánerőforrás-

politika megvalósítása; minőségi 

szakképzés; az infrastruktúra 

korszerűsítése; informatikai 

politika megvalósítása
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A SZÁMVEVŐSZÉK FELADATAI 
ÉS MUNKÁJA

 MILYEN FELADATOKAT LÁT EL A SZÁMVEVŐSZÉK?

Az Európai Unió költségvetése megközelítőleg 120 milliárd eurót tesz ki, ez a 27 tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 
(GNI) kb. 1%-a. A nemzeti költségvetésekhez képest ez csupán szerény hányad. Egyes tagállamokban azonban az 
uniós források fontos szerepet játszanak a köztevékenységek fi nanszírozásában, és az uniós költségvetés teljes 
összege megközelíti, sőt esetenként el is éri egyes tagállamok, pl. Románia GNI-jét. A költségvetés összetétele az 
idők során változáson ment át, legfőbb összetevői ma a mezőgazdasági és a kohéziós politika (lásd: 1. keretes 

szöveg).

A költségvetésről – a hétéves pénzügyi tervek részeként – évente hoz döntést a Tanács, azaz a tagállamok képviselői, 
valamint a közvetlenül megválasztott Európai Parlament. Az Európai Bizottság javaslatot terjeszt elő a költségvetésre, 
és rá hárul a felelősség a végrehajtásért is. A költségvetés igen jelentős része – a mezőgazdasági és kohéziós 
kiadások – a tagállamokkal együttműködésben kerül végrehajtásra. Finanszírozási programtól függően a nemzeti 
hatóságok feladata lehet a fi nanszírozási stratégia kidolgozása, a kedvezményezettek és a projektek kiválasztása, 
illetve a kifi zetések teljesítése. A közösségi kiadások sajátossága, hogy a kifi zetések jelentős százalékára olyan 
költségelszámolások alapján kerül sor, amelyeket – gazdálkodóktól projektmenedzserekig – maguk az uniós végső 
kedvezményezettek nyújtanak be.
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1. KERETES SZÖVEG – MIRE KÖLTI AZ UNIÓ A PÉNZÉT? 

Az uniós költségvetés finanszírozása (többségében a nemzeti 

GNI-n alapuló) tagállami pénzügyi hozzájárulások, valamint vámok 

és mezőgazdasági illetékek révén történik. Részben az eltérő 

feladatkörökből adódik, hogy az uniós költségvetés javarészt más 

területeket finanszíroz, mint a nemzeti költségvetések. Az Unió 

például nem felel a társadalombiztosítási rendszerekért, míg a 

nemzeti kiadásoknak ez rendszerint jelentős tétele.

A hatvanas évektől kezdve a költségvetés legjelentősebb tétele a 

mezőgazdasági kiadás (jellemzően az uniós gazdálkodóknak folyósított 

kifi zetések formájában), bár ennek aránya jelenleg csökkenőben van. 

2008-ban a költségvetésnek csaknem felét fordítják a természeti 

erőforrások megőrzésére és az azokkal való gazdálkodásra, elsősorban 

mezőgazdaságra és vidékfejlesztésre.

A nyolcvanas évektől mindmáig jelentős összegeket szánnak a 

kohéziós politikára – azaz a regionális és szociális fejlesztésekre –, 

amelynek keretében szlovákiai útépítéstől dániai munkanélküli-

képzésig a legkülönbözőbb projektek társfi nanszírozására kerül sor. A 

tervek szerint 2008-ban a költségvetés 38%-át fordítják fenntartható 

fejlődésre, ennek is az oroszlánrészét a kohéziós politikára. Ebbe a 

fejezetbe tartozik a kutatásra fordított uniós pénzeszközök jelentős 

része is.

Az Unió emellett jelentős összegeket költ fejlesztési és humanitárius 

segélyekre, valamint a hozzá földrajzilag közel fekvő vagy tagjelölt 

országok támogatására is. A költségvetés kb. 6%-át köti le a közösségi 

intézmények igazgatásának fi nanszírozása.

Állampolgárság, szabadság, biztonság, jogérvényesülés

Az EU mint globális partner

Igazgatás

Kohézió – Fenntartható fejlődés

Mezőgazdaság – Természeti erőforrások 

megőrzése és kezelése 

Az Unió kiadásai

1%

6%

6%

38%

49%
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Demokratikus társadalmakban mind a pénzgazdálkodás javítása, mind az elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
szükség van teljes és pontos, a köz számára elérhető információkra a kérdések megvitatásának és a döntéshozatalnak 
a megalapozásához. Az Unióban csakúgy, mint a tagállamokban, létezik a polgárok pénzügyi érdekeinek független 
őreként fellépő külső ellenőr. Az Európai Számvevőszék az Unió külső ellenőreként megvizsgálja, hogy az uniós 
pénzeszközökkel, bárhol is használták fel azokat, helyesen számoltak-e el, illetve a szabályokkal és jogi előírásokkal 
összhangban, a lehető legeredményesebb gazdálkodást szem előtt tartva költötték-e el.

A számvevőszéki munka eredményét a Bizottság, a Parlament, a Tanács és a tagállamok használják fel az uniós 
költségvetésre irányuló pénzgazdálkodás javításához. A Számvevőszék munkája fontos szerepet játszik az éves 
mentesítési eljárás megalapozásában. Az eljárás során a Tanács javaslatai alapján eljáró Parlament dönt arról, hogy 
a Bizottság eleget tett-e az előző évi költségvetés végrehajtására irányuló kötelezettségének. A Számvevőszék, bár 
egyes nyelveken a neve bíróságéra hasonlít, bírói jogkörrel nem bír.

A költségvetés azon területein, amelyek irányítása megosztottan történik, a tagállamok a források helyes és 
szabályszerű felhasználása érdekében együttműködnek a Bizottsággal a felügyeleti és kontrollrendszerek (belső 
kontroll) kiépítésében. A belső kontrollnak tehát mind nemzeti, mind uniós vonatkozása is van. A Számvevőszék 
munkáján kívül sok nemzeti ellenőrzési intézmény maga is ellenőrzi az országos közigazgatási szervek által kezelt 
és elköltött uniós forrásokat.

 Uniós szinten

 Tagállami szinten

 
B

e
ls

ő
 k

o
n

tr
o

ll  
K

ü
lső

 e
lle

n
ő

rzé
s

Bizottság 

(főigazgatóságok, 

belső ellenőrzési 

szolgálat)

Európai 

Számvevőszék

Tagállamok, 

végrehajtó hatóságok
Nemzeti ellenőrzési 

intézmények

Az uniós költségvetésre irányuló belső kontroll és külső ellenőrzés áttekintése
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 MI A SZÁMVEVŐSZÉKI MUNKA VÉGTERMÉKE?

A Számvevőszék három különböző típusú ellenőrzést végez1: pénzügyi, szabályszerűségi és teljesítmény-ellenőrzést. 
Ezek az alábbi három kérdésre keresik a választ:

Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzéseinek többségét a Számvevőszék az uniós költségvetés végrehajtásáról szóló 
éves jelentésében közzétett éves megbízhatósági nyilatkozathoz kapcsolódóan hajtja végre. Az EK-Szerződés előírja, 
hogy a Számvevőszék ilyen nyilatkozatot – avagy véleményt – adjon a beszámoló megbízhatóságáról, valamint 
az annak alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről. Ezek a tranzakciók rendszerint az 
uniós költségvetésből a végső kedvezményezetteknek folyósított kifi zetéseket jelentik. Az éves megbízhatósági 
nyilatkozatot francia rövidítéssel általában DAS-nak („Déclaration d’assurance”) szokás nevezni.

1 A Számvevőszék által alkalmazott módszerekről további tájékoztatást a Számvevőszék honlapján elérhető kézikönyvekben találhat 
(www.eca.europa.eu).

Minden lényegi szempontból valós, a vonatkozó pénzügyi beszámolási elveknek megfelelő • 
képet adnak-e az elszámolások az év során kialakult pénzügyi helyzetről, eredményekről és 
készpénzforgalomról? (pénzügyi ellenőrzés)

Minden lényegi szempontból összhangban vannak-e a tevékenységek, a pénzügyi tranzakciók • 
és az információk az őket meghatározó jogi és szabályozási keretekkel? (szabályszerűségi 
ellenőrzés)

Hatékony és eredményes-e a pénzgazdálkodás, azaz a lehető legkevesebb pénzeszközt • 
használják-e fel (gazdaságosság), az eredményeket a lehető legkevesebb erőforrás 
igénybevételével érik-e el (hatékonyság), és megvalósulnak-e a célok (eredményesség)? 
(teljesítmény-ellenőrzés)
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 HOGYAN ELLENŐRIZ A SZÁMVEVŐSZÉK?

Az uniós beszámolók számvevőszéki ellenőrzése a magán-, illetve közszektorban is alkalmazott nemzetközi 
könyvvizsgálati standardokkal (ISA) összhangban történik. A Számvevőszék szabályszerűségi ellenőrzései esetében 
azonban a hatályos nemzetközi ellenőrzési standardok nem alkalmazhatók ugyanilyen mértékben. A Számvevőszék a 
nemzeti ellenőrzési intézményekkel együtt aktívan részt vesz a standardalkotó testületek (INTOSAI, IFAC)2 nemzetközi 
standardok kidolgozására irányuló munkájában.

A Számvevőszék a jogszerűségi és szabályszerűségi hibák megelőzésére, illetve feltárására és kijavítására szolgáló 
felügyeleti és kontrollrendszerek ellenőrzése mellett a tranzakciók (kifi zetések) mintavételen alapuló vizsgálatára 
is támaszkodik ahhoz, hogy ezek eredményei alapján bizonyosságot nyújtson a kifi zetések jogi és szabályozási 
kereteknek való megfelelését illetően (lásd: 2. keretes szöveg). Ha a rendszerek a tesztelés alapján megbízhatónak 
minősülnek, akkor a Számvevőszék kevesebb tranzakció ellenőrzésével is érvényes következtetést vonhat le ezek 
jogszerűségéről és szabályszerűségéről. A Számvevőszék egyéb forrásokat, például más ellenőrök munkáját is 
felhasználja következtetései alátámasztásához.

Teljesítmény-ellenőrzéskor a Számvevőszék többféle ellenőrzési módszert alkalmaz annak értékelésére, hogy az 
irányítási és monitoringrendszerek, illetve a teljesítménnyel kapcsolatos információk összhangban vannak-e a 
jogszabályok, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvei alapján megszabott kritériumokkal.

Amikor a Számvevőszék arról dönt, hogy mely teljesítmény-ellenőrzéseket végezzen el, ellenőrzési témáit igyekszik 
úgy megválasztani, hogy a lehető legtöbb javítási lehetőségre tudjon rámutatni az uniós kiadások kezelésének 
gazdaságosabbá, hatékonyabbá és eredményesebbé tétele érdekében.

2 INTOSAI – Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Nemzetközi Szervezete (International Organisation of Supreme Audit institutions); IFAC – 
Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Accountants).
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2. KERETES SZÖVEG – AZ UNIÓS KÖLTSÉGVETÉSBŐL FOLYÓSÍTOTT KIFIZETÉSEK 

SZÁMVEVŐSZÉKI HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSE

A Számvevőszék nem rendelkezik elegendő erőforrással ahhoz, hogy 

az uniós költségvetéssel kapcsolatos összes tranzakciót részletesen 

ellenőrizze. A DAS keretében ezért statisztikai mintavételi technikák 

révén szolgáltat olyan eredményt, amely az alapsokaság egészére 

nézve reprezentatív. Ennek során részletes ellenőrzés céljára a 

költségvetés valamennyi területéről, például a mezőgazdaságból 

választ ki alapul szolgáló tranzakciókat egy véletlenszerű, reprezentatív 

mintába. A Számvevőszék ezeket a tranzakciókat egészen a támogatás 

végső felhasználóiig, például egy dél-németországi termelőig nyomon 

követi. Ezután pedig a helyszínen végzett ellenőrzések, például a 

művelt terület nagyságának lemérése révén vizsgálja meg, hogy az 

elszámolt költségek megfelelnek-e a valóságnak.

A számvevőszéki minta statisztikai jellegének köszönhetően az 

eredmények a vizsgált alapsokaság – vagyis egy adott bevételi vagy 

kiadási terület – egészére kivetíthetők, és a rendszerek értékeléséből 

származó információval együtt átfogó ellenőrzési vélemény alapjául 

szolgálhatnak. A Számvevőszék a gyakorlatban a statisztikai minta 

vizsgálatának eredményeit az általa elfogadhatónak tekintett szinttel, 

azaz a lényegességi küszöbbel összevetve határozza meg, hogy milyen 

jellegű véleményt fog kiadni.

Ez az ábra azt mutatja be, hogy a Számvevőszék miként választ ki 

tranzakciókat részletes ellenőrzésre. A gyakorlatban alkalmazott 

mintavételi módszerek ennél összetettebbek, pl. az ellenőrzési munka 

hatékonyságának növelése érdekében a mintavétel két lépcsőben 

történik.

Véletenszerű kiválasztás 

reprezentatív mintába

Kifi zetés egy dél-németországi 

gazdaságnak

Az összes mazőgazdasági kifi zetést magába foglaló alapsokaság
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IRÁNYÍTÁS ÉS SZERVEZETI 
FELÉPÍTÉS

 A SZÁMVEVŐSZÉK FELÉPÍTÉSE

A Számvevőszék minden tagállamból egy-egy, tehát 27 tagból álló testületként látja el feladatait. Valamennyi 
ellenőri jelentést és véleményt a testület fogadja el, és ez hoz döntéseket a Számvevőszék szervezeti felépítését 
és igazgatását illetően is.

A Számvevőszék öt ellenőrzési csoport köré épül, amelyekhez számvevőszéki tagokat osztanak be. Amint a szervezeti 
ábrán látható (lásd: 17. oldal), négy ágazati csoport foglalkozik a költségvetés különböző területeivel (természeti 
erőforrások megőrzése és természetierőforrás-gazdálkodás – strukturális politika, közlekedés, kutatás és energia – 
külső fellépések – saját források, banki tevékenységek, működési kiadások, közösségi intézmények és szervezetek, 
valamint belső politikák). Az egyes csoportok élén csoportelnökök állnak, akiket a csoporthoz tartozó számvevőszéki 
tagok maguk közül választanak meg, két évre szóló, megújítható időtartamra.

Az ötödik ellenőrzési csoport (CEAD, avagy koordináció, kommunikáció, értékelés, minőségbiztosítás és fejlesztés) 
olyan „horizontális” témakörökkel foglalkozik, mint a megbízhatósági nyilatkozat koordinálása, a minőségbiztosítás, 
a számvevőszéki ellenőrzési módszerek fejlesztése, valamint a Számvevőszék munkájának és eredményeinek 
kommunikálása.

Az igazgatási bizottság, amelyben az egyes ellenőrzési csoportokat számvevőszéki tagok képviselik, mindenfajta 
adminisztratív ügyet készít elő hivatalos számvevőszéki döntéshozatalra.

 A SZÁMVEVŐSZÉKI TAGOK

A Számvevőszék tagjait az egyes tagállamok jelölése alapján az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően 
a Tanács nevezi ki. A tagok kinevezése hatéves, megújítható időtartamra szól. A számvevőszéki tagoknak teljes 
függetlenségben kell ellátniuk feladatukat, és az Európai Unió általános érdekében kell eljárniuk.

Amellett, hogy a számvevőszéki testület tagjaként végleges döntéseket hoznak az ellenőrzésekről és véleményekről, 
illetve általános stratégiai és adminisztratív kérdésekről, az egyes tagoknak saját, elsősorban ellenőrzési jellegű 
feladataik is vannak. Magát az ellenőrzési munkát általában az ellenőrök végzik el az egyes egységeken belül, 
amelyeket az illetékes számvevőszéki tag a titkársága közreműködésével irányít. Az illetékes tag ezután mind 
csoport-, mind számvevőszéki szinten bemutatja a jelentést, majd annak elfogadása után az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és a többi érintett félnek is előterjeszti azt.

2007. január 1-jén Bulgária és Románia csatlakozásával két új tag, Nadezsda Szandolova és Ovidiu Ispir csatlakozott 
a Számvevőszékhez. Egy évvel később, 2008. január 1-jén három új tag, Michel Cretin (Franciaország), Henri Grethen 
(Luxemburg) és Harald Noack (Németország) lépett be a Számvevőszékhez, mivel elődeik hivatali megbízása lejárt. 
A Tanács emellett négy tag (Ausztria, Hollandia, Egyesült Királyság és Görögország) megbízását további hat évre 
meghosszabbította.
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 AZ ELNÖK

Az Európai Számvevőszék élén elnök áll, akit a számvevőszéki tagok maguk közül választanak hároméves, megújítható 
időtartamra. Szerepe szerint az elnök primus inter pares, első az egyenlők között. Ő elnököl a számvevőszéki üléseken, 
és ő gondoskodik a Számvevőszék döntéseinek végrehajtásáról, valamint az intézmény és annak tevékenységei 
hatékony és eredményes irányításáról.

Az elnök képviseli a Számvevőszéket annak külkapcsolataiban, különösen a mentesítésért felelős hatóságnál, más 
uniós intézményeknél és a tagállamok, illetve a kedvezményezett országok legfőbb ellenőrzési intézményeinél.

2008. január 16-án Vítor Manuel da Silva Caldeirát, a Számvevőszék portugál tagját választották a Számvevőszék 
11. elnökévé.

 A FŐTITKÁR

Az intézmény munkatársai közül a legmagasabb beosztás a főtitkáré, akit a Számvevőszék nevez ki hatéves, 
megújítható időtartamra. A főtitkár irányítja a számvevőszéki személyzetet és az ügyvitelt, ideértve a szakmai képzést 
és a fordítószolgálat ügyeit, amely hivatalos nyelvenként (22 nyelv, az ír kivételével) egy egységből áll. A főtitkár 
felel továbbá a Számvevőszék titkárságáért is.

2007. július 1-jén a Számvevőszék jelenlegi főtitkára, Michel Hervé megbízását megújították.

 A SZÁMVEVŐSZÉK SZEMÉLYZETE

Az Európai Számvevőszék munkatársainak létszáma kb. 850 fő (2007. december 31-én 836 fő): ellenőrökön (484 fő) 
kívül vannak közöttük fordítók (162 fő) és ügyviteli alkalmazottak. A Számvevőszék ellenőrei mind a köz-, mind a 
magánszektort illetően széles körű és sokrétű szakmai tapasztalattal bírnak pl. a könyvvizsgálat, a pénzgazdálkodás, a 
belső és külső ellenőrzés, a jog és a közgazdaságtan terén. A Számvevőszék a többi uniós intézményhez hasonlóan 
valamennyi tagállamból vesz föl alkalmazottakat.
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ELNÖKSÉG
I. ELLENŐRZÉSI CSOPORT 

A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK MEGŐRZÉSE ÉS 
TERMÉSZETIERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS

Hubert WEBER, 
csoportelnök

Gejza HALÁSZ
Olavi ALA-NISSILÄ
Július MOLNÁR
Kikis KAZAMIAS
Michel CRETIN

II. ELLENŐRZÉSI CSOPORT
STRUKTURÁLIS POLITIKA, KÖZLEKEDÉS, 

KUTATÁS ÉS ENERGIA

David BOSTOCK, 
csoportelnök

Massimo VARI
Harald NOACK
Kersti KALJULAID
Ovidiu ISPIR
Henri GRETHEN
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III. ELLENŐRZÉSI CSOPORT
KÜLSŐ FELLÉPÉSEK

Maarten B. ENGWIRDA,
csoportelnök

Jacek UCZKIEWICZ
Karel PINXTEN
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Jan KINŠT

IV. ELLENŐRZÉSI CSOPORT
SAJÁT FORRÁSOK, BANKI TEVÉKENYSÉGEK, 

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK, KÖZÖSSÉGI 
INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK, BELSŐ 

POLITIKÁK

Ioannis SARMAS, 
csoportelnök

Irena PETRUŠKEVIČIENĖ
Juan RAMALLO MASSANET
Morten Louis LEVYSOHN
Igors LUDBORŽS
Nadejda SANDOLOVA

CEAD CSOPORT
KOORDINÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ, ÉRTÉKELÉS, 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS FEJLESZTÉS

Josef BONNICI, a DAS-ért felelős 
számvevőszéki tag, csoportelnök

Vojko Anton ANTONČIČ, 
az ADAR-ért felelős számvevőszéki tag

Lars HEIKENSTEN, a kommunikációért 
felelős számvevőszéki tag

Olavi ALA-NISSILÄ (I. ECS)

Jacek UCZKIEWICZ (III. ECS)

Kersti KALJULAID (II. ECS)

Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( IV. ECS)

FŐTITKÁRSÁG

Michel HERVÉ, 
főtitkár

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA, 
elnök

EMOGA – pénzügyi ellenőrzés• 
KAP – központi rendszerek• 
EMOGA – piacok• 
EMVA• 
IIER• 
EHA, környezetvédelem és • 
egészségügy

Felügyel a Számvevőszék • 
feladatainak ellátására 
Kapcsolatot tart a közösségi • 
intézményekkel 
valamint a nemzeti • 
számvevőszékekkel és a nemzetközi 
könyvvizsgáló szervezetekkel
Jogi kérdések• 
Belső ellenőrzés• 

Strukturális politika – Pénzügyi • 
ellenőrzés
Strukturális politika – Teljesítmény-• 
ellenőrzés
Közlekedés, kutatás és energia – • 
Pénzügyi ellenőrzés
Közlekedés, kutatás és • 
energia – Teljesítmény-ellenőrzés

Fejlesztési együttműködés (az EU • 
általános költségvetése)
Előcsatlakozási és • 
szomszédságpolitika
Európai Fejlesztési Alapok (afrikai, • 
karibi és csendes-óceáni államok)

Az Európai Unió saját forrásai• 
Az Európai Unió intézményeinek • 
működési kiadásai
Az Európai Unió belső politikái• 
Hitelfelvétel, hitelnyújtás és banki • 
tevékenységek
Közösségi ügynökségek és más • 
decentralizált szervezetek

Ellenőrzési módszertan és támogatási • 
tevékenység
Minőség-ellenőrzés• 
Közlemények és jelentések• 
Ellenőrzés-felügyelet és a pénzügyi/• 
szabályszerűségi ellenőrzést 
támogató tevékenység
Az elszámolások és a vezetői • 
állásfoglalások megbízhatósága

Humánerőforrás • 
Informatika és távközlés• 
Pénzügyek és ügyintézés • 
Fordítás• 
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AZ ELLENŐRI JELENTÉSEK 
ÉS VÉLEMÉNYEK ÁTTEKINTÉS3

3 Ez a rész nem ad összefoglalót a számvevőszéki jelentésekről és véleményekről, csupán rövid betekintést kíván nyújtani. Az olvasó 
további részleteket a Számvevőszék által elfogadott szövegek teljes változatában találhat, a Számvevőszék internetes honlapján (www.
eca.europa.eu).

A Számvevőszék a pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzéseinek eredményeit elsősorban az Unió általános 
költségvetéséről, valamint az Európai Fejlesztési Alapokról (EFA) szóló éves jelentésekben, illetve az uniós 
ügynökségekre vonatkozó éves különjelentésekben teszi közzé. Teljesítmény-ellenőrzéseinek eredményei az év 
során megjelenő különjelentésekben olvashatók. A Számvevőszék véleményeket tesz közzé a pénzgazdálkodást 
befolyásoló jogszabálytervezetekről is.

 ÉVES JELENTÉSEK A 2006-OS PÉNZÜGYI ÉVRŐL

 ÉVES JELENTÉS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Amint azt a Számvevőszék az EU általános költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentéseiben már többször is 
kifejtette, az uniós költségvetés megfelelő kezelésének kulcsát a tagállamok és a Bizottság által működtetett, elégséges 
és megfelelő belsőkontroll-rendszerek jelentik. A Számvevőszék pozitívan értékelte a Bizottságnak az utóbbi években 
tapasztalható azon törekvését, hogy olyan továbbfejlesztett belsőkontroll- és irányítási eljárásokat támogasson 
és alkalmazzon, amelyek mind az uniós elszámolások megbízhatóságára, mind az azokban rögzített tranzakciók 
jogszerűségére és szabályszerűségére kiterjednek. A 2006-os évre vonatkozó éves jelentés e hagyományhoz híven 
rámutatott a – helyenként jelentős – javulást mutató területekre, de azokra a széles kiadási területekre is, ahol a 
helyzet továbbra sem kielégítő.

A Számvevőszék megállapította, hogy az Unió 2006-os költségvetésének végrehajtásáról szóló „Európai 
Közösségek végleges éves beszámolója” – az egyéb kötelezettségeknek és az előfi nanszírozásnak a mérlegben 
történő túlértékelése kivételével – minden lényegi szempontból híven tükrözi a Közösségek pénzügyi helyzetét és 
eredményeit. A Számvevőszék tehát úgy értékelte, további előrelépés szükséges ahhoz, hogy az újonnan bevezetett 
eredményszemléletű elszámolás valóban kielégítő és teljes mértékben megbízható vezetői és ellenőrzési adatokkal 
szolgálhasson.
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A Számvevőszék a jogszerűség és szabályszerűség tekintetében elutasító véleményt adott az „Európai Közösségek 
végleges éves beszámolójában” szereplő kifi zetések többségét magukban foglaló költségvetési területekről – 
úgymint a mezőgazdaság (főleg a nem az IIER kontrollrendszer alá tartozó kiadási területek), a strukturális politikák, a 
belső politikák, valamint a külső fellépések egy jelentős része –, mivel úgy találta, hogy ezeken a kiadási területeken 
a kifi zetéseket továbbra is lényeges hibaszint jellemzi. E területek kifi zetéseinél a felügyeleti és kontrollrendszerek 
csak részben kezelték sikeresen a tranzakciók jogszerűségével és szabályszerűségével kapcsolatos hibák kockázatát. 
A Számvevőszék hangsúlyozta, hogy a bonyolult és nem egyértelmű támogatási feltételek, illetve az összetett jogi 
követelmények számottevően befolyásolták a tranzakciók jogszerűségét és szabályszerűségét.

A Számvevőszék ugyanakkor jelentős csökkenést állapított meg a mezőgazdasági tranzakciók becsült hibaszintjében, 
és úgy találta, hogy az IIER rendszer – megfelelő alkalmazása esetén – eredményesen korlátozza a szabálytalan 
kiadások kockázatát. Azt is megállapította, hogy a kötelezettségvállalások és bevételek alapjául szolgáló tranzakciók – 
az adminisztratív kiadásoknak, az előcsatlakozási stratégiák többségének és a külső fellépések egyes területeinek a 
kifi zetéseivel együtt – mentesek a lényeges hibáktól (lásd: 3. keretes szöveg).
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3. KERETES SZÖVEG – ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ TRANZAKCIÓK JOGSZERŰSÉGÉRŐL ÉS 

SZABÁLYSZERŰSÉGÉRŐL KIADÁSI TERÜLETENKÉNT

A táblázat a 2006-os éves jelentés vonatkozó fejezeteiben vázoltaknak 

megfelelően összefoglalja a felügyeleti és kontrollrendszerek általános 

értékelését, és nagy vonalakban ismerteti a tranzakciókból vett 

reprezentatív minták számvevőszéki ellenőrzésének eredményeit. 

„Részben kielégítő” értékelést azok a rendszerek kaptak, amelyeknél 

egyes kontrollmechanizmusok működése megfelelőnek volt ítélhető, 

másoké viszont nem. Az ilyen rendszerek ezért összességükben véve 

nem feltétlenül képesek elfogadható szintre csökkenteni az alapul 

szolgáló tranzakciók hibaarányát. Az adminisztratív kiadásokra 

vonatkozó felügyeleti és kontrollrendszerek működésével kapcsolatban 

a jelentés bizonyos hiányosságokra hívja fel a fi gyelmet.

A táblázat nem tér ki az összes vonatkozó részlet bemutatására, csupán 

a főbb megállapításokat emeli ki. Teljes körű elemzést az érdeklődők 

a 2006-ra vonatkozó éves jelentés szövegében találhatnak.

A 2006-os éves jelentés külön értékelései
A felügyeleti és kontrollrendszerek 

működése
Hibaarány

Saját források

Közös agrárpolitika

IIER
KAP 
összesen

IIER

IIER-en 
kívüli

IIER-en 
kívüli

 Strukturális alapok

Belső politikák

Külső fellépések

Központ és 
küldöttségek

Végrehajtó 
szervezetek

Előcsatlakozási stratégia

Phare/ 
ISPA

SAPARD

Adminisztratív kiadások

A felügyeleti és kontrollrendszerek 
működése

Megfelelő Részben megfelelő Nem megfelelő

Hibaarány
2%-nál kevesebb 
(lényegességi küszöb alatt)

2% és 5% között 5% fölött
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 ÉVES JELENTÉS AZ EURÓPAI FEJLESZTÉSI ALAPOKRÓL (EFA)

A Számvevőszék 2007-ben éves jelentést tett közzé az Európai Fejlesztési Alapokról (EFA) is. Míg az EFA-kkal 
kapcsolatos beszámoló megbízhatóságára a Számvevőszék hitelesítő véleményt adott, az alapul szolgáló tranzakciók 
jogszerűségére és szabályszerűségére korlátozó vélemény vonatkozik, mivel a kedvezményezett országokban, a 
küldöttségek hatáskörében engedélyezett kifi zetések körét lényeges hibaszint jellemezte.

 EGYÉB ÉVES JELENTÉSEK

2007-ben a Számvevőszék 28 további éves különjelentést fogadott el az európai ügynökségekről és egyéb 
decentralizált szervekről, egy éves jelentés pedig az Európai Központi Bank ügyvezetésének működési hatékonyságát 
tárgyalta.
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 A 2007-BEN KÖZZÉTETT KÜLÖNJELENTÉSEK

A Számvevőszék 2007-ben összesen kilenc különjelentést tett közzé. A jelentések pénzgazdálkodási kérdéseket 
vizsgáltak a legkülönbözőbb területeken, mint pl. az uniós tagállamok együttműködése a HÉA-val kapcsolatban 
(8/2007), vagy a távoli országokban, például Angolában és Vietnamban megvalósuló kapacitásfejlesztés (6/2007).

A Számvevőszék a munkája során számos különböző típusú, eltérő következményekkel járó problémára mutat 
rá. Az, hogy a Számvevőszék hiányosságokat tárt fel az európai intézmények saját épületekre fordított kiadásaival 
kapcsolatban (2/2007), arra utal, hogy ezen a területen egyes uniós pénzeszközöket feleslegesen költöttek el. A 
halászati erőforrásokra vonatkozó ellenőrzési, felügyeleti és szankciórendszerekről szóló jelentésben (7/2007) leírt 
hiányosságok súlyos következményekkel járhatnak mind a halászati erőforrásokra, mind a halászati iparág jövőjére 
nézve. Habár az uniós költségvetés különböző területeire más-más kiadástípusok jellemzőek, az egyes számvevőszéki 
jelentésekben több téma rendszeresen visszatér, például az alábbiak:

Noha • a pénzeszközöket gyorsan és hatékonyan kell elkölteni, e két cél egyidejű megvalósítása 
feszültségeket okozhat. Erről a kérdésről szó esik a strukturális alapok félidős eljárásairól (1/2007), 
illetve a Nyugat-Balkánra kiterjedő CARDS program bizottsági irányításáról (5/2007) szóló 
jelentésekben.

Noha a tervezés sosem garantálhatja az eredményességet, jelentősége mégis nagy. A • 
stratégiai és hosszú távú tervezéssel kapcsolatos kérdéseket vizsgálták az uniós intézmények 
épületekre fordított kiadásairól (2/2007), illetve az uniós kutatási és technológiafejlesztési (KTF) 
keretprogramok értékeléséről (9/2007) szóló jelentések, valamint a külső fellépésekkel kapcsolatos 
két jelentés, amelyek közül az egyik a CARDS programra, a másik pedig a kapacitásfejlesztés 
keretében nyújtott technikai segítségnyújtás eredményességére vonatkozott (5/2007 és 
6/2007).

A bizottsági teljesítménymenedzsment-rendszerben mind a teljesítmény mérése, mind az • 
esetleg szükséges tökéletesítések céljából lényegi elem a Bizottság által végzett értékelés. Ha 
erre a programozási ciklus túl korai szakaszában kerül sor, akkor az előrehaladás még túl csekély, 
a felhasználható adat pedig még túl kevés az értékeléshez. Ha viszont később történik meg 
az értékelés, akkor esetleg már kevésbé lesz lehetséges időben kiigazításokat tenni a jelenlegi 
időszakra nézve, illetve tökéletesítésekkel felkészülni a következő időszakra. Az értékelések 
időzítésével kapcsolatos kérdésekről szó esik mind a strukturális alapok félidős eljárásairól 
(1/2007), mind a KTF értékeléséről (9/2007) szóló jelentésben.
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Az értékeléseket, akárcsak az ellenőrzést, nehezebb elvégezni, ha nem • egyértelműek a kiadási 
programok célkitűzései – a fenti két ellenőrzési jelentés ezt a témát is tárgyalja. Ha a programok 
célkitűzései nem egyértelműek, az nem csupán az értékelést és a monitoringot nehezíti meg, 
de ami fontosabb, kockázatot jelent az eredményesség szempontjából is.

Az uniós kiadások irányítására és ellenőrzésére összetett szabályozás vonatkozik, amely csak • 
úgy biztosítja a pénzeszközök rendeltetésszerű felhasználását, ha világos és egyértelmű. A 
pénzeszközök tervszerű beszedése és felhasználása szempontjából fontos, hogy egyértelmű 
defi níciók és szabályok legyenek hatályban. Ezt a kérdést az Európai Menekültügyi Alapról (3/2007), 
illetve a mezőgazdasági termékek kivitele során végzett tagállami ellenőrzésekről (4/2007) szóló 
jelentések vizsgálták. Közös defi níciók híján csorbulhat a különböző tagállamokban gyűjtött 
adatok teljeskörűsége, összevethetősége és megbízhatósága. Ez következményekkel járhat 
olyankor, amikor ezen adatok alapján hoznak döntéseket például pénzeszközök odaítéléséről.

Az • adatminőséggel kapcsolatos szempontokat a Menekültügyi Alapról (3/2007), illetve a 
halászatról (7/2007) szóló jelentések tárgyalták.
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2007-ben közzétett különjelentések: 

1/2007. sz. különjelentés  a félidős eljárások végrehajtásáról – Strukturális alapok 2000–2006

2/2007. sz. különjelentés  az intézmények ingatlankiadásairól

3/2007. sz. különjelentés  az Európai Menekültügyi Alap irányításáról (2000–2004)

4/2007. sz. különjelentés  az export-visszatérítési kérelemmel érintett szállítmányok fi zikai és kicserélési ellenőrzéseiről

5/2007. sz. különjelentés  a CARDS program Bizottság által történő irányításáról

6/2007. sz. különjelentés  a kapacitásfejlesztés keretében nyújtott technikai segítség eredményességéről

7/2007. sz. különjelentés  a közösségi halászati erőforrások védelmére irányuló jogszabályokra vonatkozó ellenőrzési, 

felügyeleti és szankciórendszerekről

8/2007. sz. különjelentés  a hozzáadottérték-adó terén folytatott közigazgatási együttműködésről

9/2007. sz. különjelentés  az uniós kutatási és technológiai fejlesztési (KTF) keretprogramok értékeléséről – 

Tökéletesíthetné-e módszereit a Bizottság?

 2007-BEN KÖZZÉTETT VÉLEMÉNYEK 

A Számvevőszék azáltal is hozzájárul az uniós forrásokkal való pénzgazdálkodás javításához, hogy pénzgazdálkodási 
javaslatokat, illetve kérdéseket véleményez. Ezek a vélemények születhetnek az egyes pénzügyi jogszabályok 
elfogadási folyamatának részeként4, de készülhetnek egy vagy több uniós intézmény külön kérésére is5. A 
Számvevőszék saját kezdeményezésre is adhat ki véleményeket.

A Számvevőszék véleményei meghatározott kiadási területekkel kapcsolatos kérdésekre vonatkoznak, 2007-ben 
például az Európai Fejlesztési Alapokra irányuló új rendeleteket vizsgálta két vélemény (2/2007 és 9/2007). 
Vélemények készülhetnek emellett az Unió általánosabb pénzgazdálkodási kérdéseiről is, ilyen például az éves 
összefoglalókról, a nemzeti nyilatkozatokról és a nemzeti ellenőrző szervek ellenőrzési munkájáról szóló (6/2007. sz.) 
számvevőszéki vélemény.

A számvevőszéki vélemények az uniós pénzgazdálkodással kapcsolatban merítenek a Számvevőszék sokéves 
ellenőrzési tapasztalatából: egyes esetekben konkrét ellenőrzésekre történik hivatkozás. A vám- és mezőgazdasági 
jogszabályok helyes alkalmazásának biztosításáról szóló véleményben (3/2007) például a Számvevőszék hivatkozott 
arra a korábbi, különjelentésben megfogalmazott ajánlására, hogy a Bizottság tegyen intézkedéseket a csalásra 
vonatkozó információforrások megbízhatóságának javítására. Visszatérő téma a számvevőszéki véleményekben, 
hogy egyszerűsítésre van szükség (lásd pl. a 7/2007. sz. véleményt az Európai Közösségek általános költségvetésére 
alkalmazandó költségvetési rendeletről).

Egy 2007-es véleményében (6/2007) a Számvevőszék kifejti állásfoglalását az éves összefoglalókról, valamint egyes 
tagállamok azon önkéntes kezdeményezéséről, hogy az uniós pénzeszközökről ún. „nemzeti nyilatkozatokat” adjanak 
ki. Ezt a véleményt lentebb a „Számvevőszéki állásfoglalás” c. részben mutatjuk be részletesen.

4 A Szerződés 279. cikke.
5 248. cikk, (4) bekezdés.
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2007-ben elfogadott vélemények6 

1/2007. sz. vélemény  az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat megállapító 

2342/2002/EK, Euratom rendeletet módosító bizottsági EK, Euratom rendelettervezetről

2/2007. sz. vélemény  a kilencedik Európai Fejlesztési Alap pénzügyi szabályzatát módosító tanácsi rendelettervezetről

3/2007. sz. vélemény  a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és 

mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a 

Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendeletet módosító európai parlamenti 

és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

4/2007. sz. vélemény  a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra 

vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a 

végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályozásáról szóló 1653/2004/EK bizottsági rendelet módosításáról 

szóló EK bizottsági rendelettervezetről (SEC(2007) 492 végleges)

5/2007. sz. vélemény  az Euratom Ellátási Ügynökségre alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló tanácsi rendeletre 

irányuló javaslatról 

6/2007 sz. vélemény  a tagállamok éves összefoglalóiról, „nemzeti nyilatkozatairól” és a nemzeti ellenőrző szervek uniós 

pénzeszközökkel kapcsolatos ellenőrzési munkájáról

7/2007. sz. vélemény  az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 

2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendeletet módosító tanácsi rendelettervezetről

8/2007. sz. vélemény  az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési 

keretrendeletről szóló 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletet módosító EK, Euratom 

rendeletre irányuló bizottsági javaslatról

9/2007. sz. vélemény  a tizedik Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzatról szóló tanácsi 

rendelettervezetről

6 A Számvevőszék a vélemények nyilvános közzétételéről eseti alapon, a bizalmasság és a közérdek szempontjainak 
megfontolásával dönt. A számvevőszéki vélemények többsége megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és elérhető a 
Számvevőszék honlapján.
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A SZÁMVEVŐSZÉK MUNKÁJÁNAK 
UTÓKÖVETÉSE ÉS HATÁSA

A modern demokráciák eredményes működésében a közpénzek ellenőrzése központi szerepet játszik. A leginkább 
érintettek, ebben az esetben Európa polgárai, az ellenőrzési tevékenységek révén tájékozódhatnak arról, hogy 
az Unió szabályosan és hasznos célokra költi-e el a pénzüket. A közpénzek ellenőrzése ebben az értelemben az 
elszámoltathatóság kulcsfontosságú része, és a közéleti viták fontos alkotóeleme. Ilyen értelemben a Számvevőszék 
munkája jelentős hatással bír.

A Számvevőszék ellenőrzései közvetlenül az érintett intézmények döntéshozóit látják el információval – a 
közösségi környezetben ez elsősorban a Bizottságot, a Parlamentet, a Tanácsot és a tagállamokat jelenti. Ezek 
azután – akár hivatkoznak az ellenőrzési következtetésekre, akár nem – a kapott információ alapján hozhatják meg 
intézkedéseiket.

Valamely számvevőszéki ellenőrzés hatása elsősorban a róla közzétett jelentésben jut érvényre, ám ez a hatás 
mindvégig jelentkezik már az ellenőrzési folyamat során is. Vonatkozik ez kiváltképp arra, hogy az ellenőrzéseknek 
mindig részét képezi a részletes megállapítások bemutatása, amelyeket a számvevőszéki észrevételek valódiságának 
megerősítése céljából megküldenek az ellenőrzött félnek. A jelentés végleges szövege kétoldalú egyeztetés tárgyát 
is képezi. Az ellenőrzött fél – az esetek többségében a Bizottság – válaszai a jelentéssel együtt jelennek meg. Az 
ellenőrzött fél számos esetben elismeri válaszában a Számvevőszék által megállapított problémát, és megjelöli, 
hogy milyen lépéseket tervez annak kezelésére.

Az ellenőrzési munka befejeztével kiadott jelentést a Parlament és a Tanács elemzi, és tanulságait hasznosítja 
a költségvetés felhasználásának politikai felügyelete során. A Számvevőszék jelentései alapot képeznek az éves 
költségvetési mentesítéssel kapcsolatos tanácsi ajánláshoz és parlamenti határozathoz.

A 2006-os költségvetési mentesítési eljárás során különösen a strukturális politikák területén megfogalmazott 
számvevőszéki következtetések részesültek jelentős figyelemben. A 2006-os évre vonatkozó parlamenti 
mentesítési határozat hivatkozik arra a cselekvési tervre, amelyet a Bizottság közvetlenül a számvevőszéki éves 
jelentés következtetéseiből kiindulva javasolt. A Parlament emellett negyedéves jelentéseket kért a cselekvési terv 
végrehajtásáról, továbbá azt is, hogy nagyobb rálátása legyen a hibák és hiányosságok kiküszöbölése érdekében 
hozott intézkedésekre.

A mentesítési eljárás során a különjelentéseket is fi gyelembe veszik. Mivel azonban ezek közzététele az év során 
elszórtan történik, bemutatásukra és megvitatásukra rendszerint már korábbi parlamenti és tanácsi üléseken sor 
kerül.

A lehetséges hatásra jó példa az épületekre fordított kiadásokról a közelmúltban közzétett jelentés (2/2007. sz. 
különjelentés). Az erre adott válaszában a Parlament osztotta a Számvevőszék intézményközi együttműködéssel 
kapcsolatos aggodalmait; sőt, korábban már maga is utasította adminisztrációját, hogy jelentésben vizsgálja meg 
egy európai ingatlanhatóság létrehozásának lehetőségét, amely feladatul kapná az uniós intézmények és szervek 
épületeinek megépítését és karbantartását.

Példának hozhatnánk a mezőgazdasági termékek kivitele során végzett tagállami ellenőrzésekről szóló számvevőszéki 
ellenőri jelentést (4/2007. sz. különjelentés) is. A Tanács és a Bizottság gyorsan reagált a Számvevőszék javaslataira, 
és kiigazította a vonatkozó jogszabályokat.

Az ellenőrzési jelentések hatását csak növeli, ha az érintett médiába bekerülve nagyobb érdeklődést és szélesebb 
körű vitát váltanak ki. Az információ legrövidebb útja a polgárokhoz a médián keresztül vezet. A Számvevőszék éves 
jelentése rendszerint nagy sajtóvisszhangot kap, de érdeklődéssel kísértek az újságírók több különjelentést is.
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Igen nagy visszhangot keltett a médiában a halászatról szóló jelentés (7/2007. sz. különjelentés). A Halászati Tanács 
rendkívüli ülést tartott a számvevőszéki jelentés megvitatására, a Bizottság pedig elindított egy olyan folyamatot, 
amely valószínűleg a feltárt hiányosságok kezelését célzó jogszabály-módosításokhoz fog vezetni. Ez a jelentés példa 
volt arra, hogy egy fontos téma jól időzített tárgyalása rendkívül értékesen járulhat hozzá a döntéshozatalhoz.

Ez a rész néhány példával érzékeltette, hogy milyen hatást váltottak ki a 2007-ben megjelent számvevőszéki 
jelentések. A Számvevőszék korábbi észrevételeinek utókövetéséről az éves jelentés vonatkozó fejezetei nyújtanak 
tájékoztatást. Legutóbbi éves jelentésében a Számvevőszék leggyakrabban azt az észrevételt tette, hogy ha történtek 
is egyes intézkedések, a korábban feltárt hiányosságok részben vagy egészben orvosolatlanok maradtak.

A számvevőszéki munka hatásának felméréséhez figyelembe kell venni a Számvevőszék véleményeit is. A 
Számvevőszék fejleszteni kívánja a munkája – ideértve mind az ellenőrzéseket, mind a véleményeket – hosszabb 
távú hatásainak elemzését. Ilyesfajta hatásra hoz példát a 4. keretes szöveg.

4. KERETES SZÖVEG – A SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNYE AZ EGYSZERES ELLENŐRZÉSI MODELLRŐL

A Számvevőszék az évek során több véleményt tett közzé arról, 

hogyan fejleszthető az uniós költségvetés belső kontrolljának átfogó 

rendszere. E témában mérföldkőnek számít az egyszeres ellenőrzésről 

2004-ben kibocsátott vélemény (2/2004). A Számvevőszék ebben azt 

javasolta, hogy az egész belső ellenőrzést egy közös standardokon 

alapuló, a megfelelő költség/haszon arányt szem előtt tartó, egységes 

integrált keretrendszerbe foglalva hajtsák végre. Az egyszeres 

ellenőrzésről szóló vélemény viszonyítási alapként szolgált a Bizottság, 

de maga a Számvevőszék számára is, például a költségvetési rendelet 

módosított végrehajtási szabályaiban meghatározott belső kontroll 

eredményességéről és hatékonyságáról 2007-ben tett megjegyzéseit 

illetően (1/2007. vélemény). A 2006-os, integrált belsőkontroll-

keretrendszerre irányuló bizottsági cselekvési terv a kontroll integrált 

megközelítésén alapul. A Bizottság az utóbbi időben mindjobban 

igyekezett rámutatni, hogy mi a szerepe és mik a kötelességei a 

tagállamoknak a belső ellenőrzéssel kapcsolatban; példa erre az az 

új előírás, hogy a különböző kiadási területekre vonatkozó rendeletek 

értelmében kiadott véleményekről és nyilatkozatokról, illetve az ezen 

rendeletek alapján elvégzett ellenőrzésekről éves összefoglalót kell 

készíteni.
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SZÁMVEVŐSZÉKI ÁLLÁSFOGLALÁS

 NEMZETI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS NYILATKOZATOK

A Bizottság és a tagállamok lépéseket tettek annak érdekében, hogy növeljék a tagállami részvételt az uniós 
pénzeszközökkel való elszámoltatás folyamatában. Ez részben választ adhat arra a problémára, hogy a költségvetés 
nagy részét, nevezetesen a Bizottság és a tagállamok által megosztottan irányított területeket, jogszerűségi és 
szabályszerűségi szempontból lényeges hibaszint jellemzi.

Fontos újdonság, hogy a tagállamoknak éves összefoglalót kell benyújtaniuk a meglévő ellenőrzésekről és 
nyilatkozatokról, minként az is, hogy egyes tagállamok önkéntes kezdeményezésük alapján nemzeti nyilatkozatokat 
nyújtanak be, és hogy egyes nemzeti ellenőrzési intézmények úgy határoztak, külön ellenőrzési jelentésekben 
számolnak be az uniós pénzeszközök kezeléséről. A Számvevőszék 6/2007. sz. véleményében úgy ítélte meg, hogy 
ezek az új elemek megfelelő végrehajtásuk esetén ösztönzően és jobbítóan hathatnak az uniós pénzeszközök 
irányítására és kontrolljára. A vélemény tisztázza, milyen feltételek mellett lehetséges, hogy a felsorolt újítások külön 
haszonnal járjanak, illetve a nemzetközi ellenőrzési standardok követelményeivel összhangban a Számvevőszék 
számára is felhasználhatóvá váljanak.

Tekintve, hogy az éves összefoglalók a belsőkontroll-rendszer szerves részét képezik, a Számvevőszék a standard 
ellenőrzési eljárásai részeként értékelni fogja, hogyan járulnak ezek hozzá az általános belső kontrollhoz. Az erős és 
gyenge pontok kiemelése révén az éves összefoglalók elősegíthetik az uniós pénzeszközök felett gyakorolt kontroll 
hatékonyabbá tételét a megosztott irányítású területeken.

A nemzeti nyilatkozatok egyes tagállamok önkéntes kezdeményezései, melyeket legfelső szinten állítanak 
ki a nemzeti parlamentek részére. Bár önmagukban nem képeznek döntő erejű ellenőrzési bizonyítékot, ezek 
a nyilatkozatok a belső kontroll új elemeinek tekinthetők, és hasznos információkat tartalmazhatnak az uniós 
költségvetés végrehajtásáról.

A Számvevőszék elismeréssel tekint arra, hogy a nemzeti nyilatkozatoknak és a nemzeti ellenőrzési tevékenységnek 
köszönhetően a tagállamokon belül jobban tudatosulhat az uniós pénzeszközök belső kontrolljának jelentősége.

A nemzeti ellenőrző szerveknek az uniós kiadások jogszerűségével és szabályszerűségével, illetve a nemzeti 
nyilatkozatokkal kapcsolatos ellenőrzési eredményei (nemzeti ellenőrzési igazolások) ellenőrzési bizonyítékul 
szolgálhatnak a Számvevőszék számára, amennyiben az úgy találja, hogy az ellenőrzési eredmények kielégítőek, jó 
minőségűek, és a nemzetközi ellenőrzési standardoknak megfelelően születtek. Ebben az esetben a Számvevőszék 
a nemzeti ellenőrző szervek ezen igazolásait fi gyelembe veszi munkájának tervezése és végrehajtása során.

A nemzeti nyilatkozatok és a nemzeti ellenőrzési igazolások a kontrollrendszerekről vonnak le következtetéseket. A 
nemzeti nyilatkozatok a tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről is tartalmazhatnak külön véleményeket. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy az utóbbival kapcsolatos fő kockázatot nem a tagállami vagy bizottsági 
információfeldolgozás, hanem a kedvezményezettek által az uniós pénzeszközök igénylésekor szolgáltatott 
információk megbízhatósága jelenti. Egy arról szóló nyilatkozat, hogy a rendszerek az uniós szabályoknak 
megfelelően működnek, önmagában még nem jelent bizonyosságot a szóban forgó tranzakciók jogszerűségére 
és szabályszerűségére nézve.

Az Unió legfőbb ellenőrzési intézményeinek kapcsolattartó bizottsága, miután felismerte, hogy növelni kell a 
nemzeti ellenőrző szervek szerepét az uniós kiadásokkal való elszámoltatás általános rendszerében, munkacsoportot 
állított fel az uniós környezethez igazított ellenőrzési standardok és kritériumok harmonizálása céljából. Közös 
megközelítésbeli és módszertani standardok megléte esetén a Számvevőszék nagyobb eséllyel veheti alapul a 
nemzeti ellenőrző szervek eredményeit, feltéve, hogy adott esetben közvetlen bizonyítékokat is szerezhet a munka 
minőségére vonatkozóan.
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 AZ UNIÓS KÖLTSÉGVETÉS FELÜLVIZSGÁLATA

A Bizottság 2007 szeptemberében a költségvetés széles körű felülvizsgálatának részeként egy konzultációs anyag 
közzétételével nyílt vitát kezdeményezett az Unió pénzügyi kérdéseiről.

A Számvevőszék 2008 áprilisának elején tette közzé hozzászólását a vitához. Ebben kifejtette, mely fő elveket kell 
fi gyelembe venni a tervezés során ahhoz, hogy az új programok külön hasznot tudjanak hozni Európának, például 
a célkitűzések egyértelműsítése, az egyszerűsítés, a realisztikus hozzáállás, az átláthatóság és az elszámoltathatóság 
javítása révén. A Számvevőszék többek között az alábbiak megfontolását javasolta:

a kiadási programokat a források (inputok) helyett a végtermékekre (outputokra) összpontosítva • 
dolgozzák át;

a kiadási programok tervezési, illetve döntéshozatali szakaszában tartsák jobban szem előtt az • 
elfogadható kockázat fogalmát;

mérlegeljék, hogy mekkora önállóságuk legyen a nemzeti vagy regionális hatóságoknak a kiadási • 
programok irányítása, illetve az azokkal való elszámolás terén;

vizsgálják meg, hogy a HÉA-alapú saját forrás továbbra is beleillik-e a saját források rendszerébe; • 
a Számvevőszék javasolta azt is, hogy valamennyi kompenzációs megállapodást a saját források 
rendszerének vezérelvei – a méltányosság, átláthatóság, költséghatékonyság, egyszerűség és a 
tagállamok hozzájárulási képessége – szellemében vizsgálják felül.
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A SZÁMVEVŐSZÉK MUNKÁJA 
2007BEN ÉS AZUTÁN

 ELLENŐRZÉSI MUNKA 2007-BEN

A Számvevőszék minden évben munkaprogramban vázolja fel jövendő ellenőrzési munkáját, amelyet bemutat az 
Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának, és a Számvevőszék honlapján is közzéteszi. A munkaprogram 
révén az érintettek tájékozódhatnak az új és a folyamatban lévő ellenőrzésekről, illetve a készülő jelentésekről. A 
Számvevőszék szoros fi gyelemmel kíséri a munkaprogram megvalósulását, hogy a következő években a tanulságok 
alapján tökéletesíthesse azt.

2007-ben jelentősen megnőtt az uniós ügynökségekről és egyéb decentralizált szervekről elfogadott éves 
különjelentések száma. Az egyéb különjelentések és a vélemények száma a korábbi évekhez hasonló volt. Az általános 
költségvetésről, illetve az Európai Fejlesztési Alapról szóló éves jelentések a terveknek megfelelően jelentek meg.

A pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzések tekintetében a 2007-es volt az első év, amikor a Számvevőszék az 
új megbízhatósági modelljét alkalmazta a vizsgálatokhoz, hogy ezáltal a lehető leghatékonyabb módon jusson 
megfelelően megalapozott eredményekhez.

A Számvevőszék emellett úgy döntött, hogy több információt szolgáltat a DAS-eredményekről, különösen a tranzakciók 
teszteléséből származó eredményekről. A Számvevőszék véleménye szerint ez – a rendszerértékelések eredményeiről 
adott vázlatos tájékoztatással együtt – hasznos monitoringinformációt szolgáltat a pénzgazdálkodásban tett 
előrelépések mérhetővé tételéhez.

Végső output 2004 2005 2006 2007

Különjelentések 10 6 11 9

Éves jelentések (EFA is) 1 1 1 1

Külön éves jelentések 23 20 23 29

Vélemények 2 11 8 9
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 CSELEKVÉSI TERV ÉS SZAKÉRTŐI ÉRTÉKELÉS

A Számvevőszék folytonos fejlődésre törekszik munkája minden területén. 2005-ben úgy határozott, hogy szakértői 
értékelésnek veti alá magát. Ennek keretében néhány legfőbb ellenőrzési intézményből érkezett magas beosztású 
tisztviselő a standardok, illetve saját szakmai tapasztalata alapján értékeli a szervezetet és/vagy egy rokon intézmény 
teljesítményét. Mivel a legfőbb ellenőrzési intézmények hasonló feladatokat végeznek, a szakértői értékelések 
kivételes segítséget nyújthatnak ezen intézmények fejlesztéséhez.

A szakértői értékelésre való felkészülés részeként a Számvevőszék 2006-ban önértékelést végzett, ami alkalmat 
adott az intézménynek az erősségei és hiányosságai feltérképezésére.

A Számvevőszék 2007-ben cselekvési tervet fogadott el a feltárt hiányosságok orvoslására. Ez a terv összesen 
23 intézkedést tartalmazott, amelyből az alábbi hat vizsgálatára alakultak munkacsoportok számvevőszéki tagokból, 
illetve az intézmény különböző területein és szintjein dolgozó munkatársakból: 

1. Küldetés, jövőkép, stratégiai célkitűzések és tervezés

2. Irányítás (vezetés), szervezeti struktúra és felépítés

3. Belső teljesítménymutatók

4. Humán tőke és belső kommunikáció

5. Külső érdekelt felek és kommunikációs módszerek, külső kommunikációs politika

6. A jelentések minőségének javítása

A munkacsoportok 2007-es eredményei között szerepeltek a küldetésre, a jövőképre és az értékekre vonatkozó 
új nyilatkozatok, stratégiai célok a Számvevőszéknek, új stratégia és útmutatás a belső kommunikációhoz és egy 
jelentés a jelentések minőségének javításáról. A szakértői értékelés 2007 végén kezdődött meg.
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 AZ ELLENŐRZÉSI MUNKA MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI FEJLESZTÉSE

Az elfogadott stratégiai célok közül sok az intézmény teljesítményével kapcsolatos. A Számvevőszék azáltal kívánja 
növelni pénzügyi és teljesítmény-ellenőrzéseinek hatását, hogy releváns témákat választ, és javítja a jelentések 
időszerűségét, egyértelműségét és közérthetőségét. Emellett célul tűzte ki azt is, hogy növeli a teljesítmény-
ellenőrzések számát, és javítja azok minőségét.

2007-ben komoly erőfeszítések történtek a számvevőszéki munka módszertani alapjainak továbbfejlesztése 
érdekében, ami a minőségi ellenőrzési munka fontos előfeltétele. A Számvevőszéknek nem kevés munkájába 
került a pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzésekre vonatkozó új ellenőrzési kézikönyv kidolgozása. A kézikönyv 
a tervek szerint 2008-ban készül el.

A Számvevőszék 2006 végén fogadta el az új teljesítmény-ellenőrzési kézikönyvét, így a 2007-es volt az első olyan 
év, amikor ez az útmutatás az ellenőrök rendelkezésére állt. A számvevőszéki teljesítmény-ellenőrzési munka 
minőségének további javítása végett kiegészítő útmutatásokat is kidolgoztak, szemináriumokat és képzéseket 
tartottak.

A Számvevőszék az információs technológia alkalmazása terén is merészebb célokkal állt elő. 2007-ben elfogadott 
új informatikai stratégiájában célként tűzte ki az informatikai ellenőrzésekhez szükséges kapacitásainak fejlesztését, 
illetve azt, hogy a pénzügyi és teljesítmény-ellenőrzések terén általános gyakorlattá teszi a számítógéppel támogatott 
ellenőrzési eszközök (CAAT) alkalmazását.

Fontos, hogy megfelelő módszerek álljanak rendelkezésre a számvevőszéki output mennyiségi és minőségi 
értékeléséhez. A Számvevőszék jelenleg dolgoz ki olyan teljesítménymutatókat, amelyek révén elkövetkező éves 
tevékenységi jelentéseiben széles körű tájékoztatást nyújthat majd a teljesítményéről. A Számvevőszék olyan 
módszertan kidolgozását is tervezi, amellyel értékelheti saját költséghatékonyságát.
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30 éves a Számvevőszék

Az Európai Számvevőszék az Európai Unió külső ellenőrzési 

intézményeként 2007-ben ünnepelte fennállásának 

30. évfordulóját.

Az ünnepi események sorában először a 2007-es Európa-

nap említendő, amelynek rendezvényein a Számvevőszék a 

legtöbb uniós tagállam fővárosában jól láthatóan jelen volt 

(szemináriumok, információs pult stb.).

Emellett 2007. október 17-én kiállítás nyílt a Számvevőszék 

történetének első 30 évéről. A kiállításon tematikus tablók, 

több mint 150 fényképből, illetve videofelvételekből 

álló vetítés, valamint számos dokumentum volt 

megtekinthető.

A Luxemburgi Központi Bank ezüst emlékérme kibocsátá-

sával emlékezett meg az eseményről.

2007. október 18-án az Európai Számvevőszék 

szemináriumot tartott „A közpénzek ellenőrzésének jövője 

az Európai Unióban” címmel, amelyen és az intézmény 

vezető beosztású tisztviselői mellett magas rangú, uniós 

szinten elismert szakértők vettek részt. Az egyik ülésszak 

„Az uniós pénzeszközök ellenőrzésének kihívásaival” 

foglalkozott, míg a másik „A közintézmények ellenőrzésének 

és elszámoltathatóságának jövőjét” vitatta meg.
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 A SZÁMVEVŐSZÉK NEM ELLENŐRZÉSI VONATKOZÁSÚ FEJLESZTÉSEI

A cselekvési tervben szereplő feladatok jó része a kommunikációval kapcsolatos, és 2007-ben ezen a területen 
jelentős fejlesztések történtek. Többek között megújult az internetes honlap, kezelhetőbb formátumú tájékoztató 
anyagok jelentek meg az éves jelentésről, és a Számvevőszék új eljárást hagyott jóvá ahhoz, hogy különjelentéseit 
az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elé terjessze.

A cselekvési tervhez többnyire közvetlenül vagy részben kapcsolódtak egyéb fejlesztések is: a Számvevőszék 
számviteli rendszerének korszerűsítése, vagy új stratégiai dokumentumok kidolgozása az emberi erőforrás és az 
informatika témakörében. A Számvevőszék megkezdte az ellenőrzés, a fordítás, a tudás és kommunikáció, a vezetői 
információ és az emberi erőforrás területén működő információs rendszereinek korszerűsítését is.

2007-ben előrehaladtak a számvevőszéki főépület második kibővítésének előkészületei is: ez az alkalmazotti állomány 
legutóbbi, illetve tervezett növekedése miatt vált szükségessé.

 A 2008-RA TERVEZETT ELLENŐRZÉSI MUNKA7

A Számvevőszék 2008-ban a korábbi évekhez hasonlóan elkészíti az Unió 2007-es általános költségvetéséről szóló 
éves jelentését, az Európai Fejlesztési Alapokról szóló éves jelentést, valamint az uniós ügynökségekre és egyéb 
szervekre vonatkozó különjelentéseket.

Az általános uniós költségvetés kiadásainak tervezését hétéves ciklusok, ún. pénzügyi tervek ütemezik. Az új pénzügyi 
terv középpontjában már az első évben, 2007-ben is a szakpolitikák megvalósulásának kérdése állt. Az ebben 
rejlő alkalmat megragadva a Számvevőszék most kézzelfoghatóbbá tesz egy korábbi változást, nevezetesen azt, 
hogy a Bizottság a költségvetés-tervezést és a költségvetési gazdálkodást tevékenységalapúvá tette, és magát 
a költségvetést kb. 220 tevékenységet felölelő 31 politikaterületre osztotta fel. A 2007-es évre vonatkozó éves 
jelentés tagolása így a politikaterületek egyes csoportjainak fog megfelelni, túlnyomórészt, de nem kizárólagosan 
a pénzügyi terv új fejezeteinek alapján.

Az 5. keretes szöveg ellenőrzési csoportok szerinti bontásban sorolja fel az elvégzésre kiválasztott, már befejezett 
vagy befejezés előtt álló ellenőrzési feladatokat, amelyekről 2008-ban vagy 2009 elején várhatóan különjelentés 
is megjelenik.

7 A Számvevőszék jövőbeli munkájáról teljesebb és részletesebb beszámolót a 2008-as munkaprogramban olvashat, amely megtalálható 
a Számvevőszék internetes honlapján (www.eca.europa.eu).
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5. KERETES SZÖVEG 

Természeti erőforrások megőrzése és természetierőforrás-gazdálkodás

A tejkvótarendszer végrehajtása az Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozott tagállamokban

A gabonák közraktározásához nyújtott uniós támogatás kezelése

A KAP záróelszámolási eljárásai

Strukturális politika, közlekedés, kutatás és energia

Az 1994–1999-es és a 2000–2006-os programozási időszak nagyberuházási projektjeinek előzetes vizsgálati és értékelési 

eljárásai

Az EU Szolidaritási Alapja: mennyire gyors, hatékony és rugalmas?

Intelligens Energia 2003–2006

A strukturális intézkedések szennyvízkezelési projekteket fi nanszírozó kiadásainak eredményessége az 1994–1999-es és a 

2000–2006-os programozási időszakban

Az Előcsatlakozási Strukturális Politikai Eszköz (ISPA), 2000–2006

Megfelelő eszközei-e a végrehajtó ügynökségek az uniós költségvetés végrehajtásának?

Külső fellépések

A szökőárat, illetve a Mitch nevű hurrikánt követő európai bizottsági helyreállítási segély

A szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés terén megvalósuló uniós támogatás eredményessége Fehéroroszország, Moldova 

és Ukrajna esetében

Saját források, banki tevékenységek, igazgatási kiadások, közösségi intézmények és szervek, valamint 

belső politikák

A kötelező érvényű tarifális felvilágosítás 

Európai uniós ügynökségek: középpontban az eredmények

Banki tevékenységek a mediterrán térségben

A pénzállomány Bizottság általi kezelése

Új ellenőrzési feladatait a Számvevőszék úgy választotta meg, hogy 2008-ban különös fi gyelmet fordíthasson többek 
között ezekre a kiemelt területekre:

innováció és belső piac; • 
humán tőke;• 
fenntartható energia;• 
az uniós vállalkozásokra és polgárokra vonatkozó szabályozási keret egyszerűsítését célzó • 
bizottsági stratégia.
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INTÉZMÉNYKÖZI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS

 EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ UNIÓ NEMZETI ELLENŐRZÉSI INTÉZMÉNYEIVEL

Az EK-Szerződés kimondta, hogy a Számvevőszék az ellenőrzéseit a legfőbb ellenőrzési intézményekkel (SAI-kkal) 
„kapcsolatot tartva” végzi el. Az Amszterdami Szerződés ezt később kiegészítette azzal, hogy „a Számvevőszék 
és a nemzeti ellenőrző szervek függetlenségük megőrzése mellett a bizalom szellemében együttműködnek”. 
Ezen továbbmenve a Nizzai Szerződés a záróokmányához csatolt 18. sz. nyilatkozatban kifejezetten felkérte a 
Számvevőszéket, hogy hozzon létre Kapcsolattartó Bizottságot, amelynek keretében a legfőbb nemzeti ellenőrző 
intézmények (SAI), illetve a Számvevőszék vezetői évente találkoznak a közös érdeklődésre számot tartó ügyek 
megvitatása céljából. A napi kapcsolattartás az egyes intézmények által kinevezett összekötő tisztviselők feladata. 
A közös állásfoglalások és eljárásmódok kidolgozása érdekében munkacsoportokat hoztak létre.

A Számvevőszék küldöttsége részt vett az európai uniós számvevőszékek vezetőit tömörítő Kapcsolattartó Bizottság 
éves ülésén, amelyet 2007. december 3–4-én Helsinkiben a fi nn számvevőszék látott vendégül. Az ülés fő témájának 
(„Kockázatkezelés, elfogadható kockázati szint és integrált belsőkontroll-rendszer az uniós pénzeszközök kezelésének 
vonatkozásában”) keretében megvitatták a legfőbb ellenőrzési intézmények szerepét ezeken a területeken.

A Kapcsolattartó Bizottság következő, 2008. december 1–2-i ülését a Számvevőszék rendezi meg.

2007-ben az összekötő tisztviselők két találkozón készítették elő a Kapcsolattartó Bizottság ülését. Első találkozójukra 
április 23–24-én Hágában, a másodikra pedig október 11–12-én Luxembourgban került sor; ez utóbbin a 
Számvevőszék elnökölt. Mindkét találkozón megvitatták az uniós pénzeszközök kezelésének legújabb fejleményeit, 
illetve áttekintették az együttműködési munkacsoport tevékenységét, amely magának a Kapcsolattartó Bizottságnak 
a működésére, illetve a működési hatékonyságot célzó javaslatok révén annak fejlesztésére irányul. A találkozókon 
áttekintették azoknak a különböző szakértői és munkacsoportoknak a tevékenységét is, amelyeket a Kapcsolattartó 
Bizottság egyes közös érdeklődésre számot tartó témák megvizsgálása céljából hozott létre.

A Számvevőszék képviseltette magát a tagjelölt és a lehetséges tagjelölt országok (Törökország, Horvátország, 
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Albánia és Bosznia-Hercegovina) hálózatának ülésein is. A tagjelölt és 
lehetséges tagjelölt országok számvevőszékeinek, illetve az Európai Számvevőszéknek a vezetői 2007. június 11–12-én 
Szkopjéban (Macedónia VJK) találkoztak.

Az uniós pénzeszközök ellenőrzésére irányuló gyakorlati együttműködés elmélyítéséhez fontos megegyezni az 
alkalmazandó ellenőrzési standardokról. Ennek fényében határozta el 2006-ban a Kapcsolattartó Bizottság, hogy Josef 
Bonnici számvevőszéki tag elnökletével munkacsoportot állít fel, hogy az „a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési 
standardokat az uniós környezethez igazítva közös ellenőrzési standardokat és összevethető ellenőrzési kritériumokat 
fejlesszen ki”. 2007 során az Európai Számvevőszéknél, Luxembourgban sor került a munkacsoport első üléseire. A 
csoport eddigi eredményeiről szóló első jelentést 2007 decemberében, Helsinkiben terjesztették a Kapcsolattartó 
Bizottság elé, amely állásfoglalást adott ki arról.
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 A NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS EGYÉB FORMÁI

A közellenőrzési intézmények európai és nemzetközi szervezeteiben, azaz az EUROSAI-ban és az INTOSAI-ban 
való tagsága révén a Számvevőszék továbbra is tevékenyen hozzájárul a nemzetközi ellenőrzési standardok és az 
ellenőrzés gyakorlatának fejlesztéséhez.

A Számvevőszék képviselteti magát az EUROSAI környezetvédelmi, illetve informatikai munkacsoportjaiban, és részt 
vesz az EUROSAI képzési bizottságában. A Számvevőszék 2007. április 17–18-án Luxembourgban „A számvevőszékek 
leggyakoribb informatikai problémáinak elemzése” címmel, 2007. december 4–6-án pedig „Teljesítmény-ellenőrzés – 
hol tartunk most?” címmel szervezett konferenciát.

Amióta 2004-ben az INTOSAI teljes jogú tagjává vált, a Számvevőszék tevékenyen részt vesz mind a Pénzügyi 
Ellenőrzési Albizottság (FAS), mind a Szabályszerűségi Ellenőrzési Albizottság (CAS) és a Teljesítmény-ellenőrzési 
Albizottság (PAS) munkájában. A Számvevőszék képviseltette magát a FAS összes 2007-es ülésén, és tevékenyen 
hozzájárult az ott kiadott, illetve megvitatott útmutatásokhoz. A FAS a Számvevőszék képviselőjét (Jesús Lázaro 
Cuencát) bízta meg azzal, hogy legyen a FAS egyik képviselője a szakmai standardalkotó bizottság ellenőrzési 
minőséggel kapcsolatos projektjének irányítóbizottságában. A Számvevőszék képviseltette magát a CAS 2007. januári 
újdelhi ülésén is. Ezenfelül a Számvevőszék fordítói szolgálata elvállalta spanyol és német nyelvű szövegek 
lektorálását.

A Számvevőszék részt vett az INTOSAI XIX. Kongresszusán (INCOSAI) is 2007. november 5–10-én, Mexikóban, amely 
két fő témát vitatott meg: „Igazgatás, elszámoltathatóság és az államadósság ellenőrzése”, illetve „Általánosan 
elfogadott alapvető mutatókra építő teljesítményértékelési rendszerek”.

A Számvevőszék 2008-ban is folytatja aktív részvételét az EUROSAI és az INTOSAI munkacsoportjaiban, szemináriumain 
és ülésein.

A Kapcsolattartó Bizottság 2007 decemberében Helsinkiben
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EMBERI ERŐFORRÁS

 EMBERIERŐFORRÁS-POLITIKA

A Számvevőszék mindenekelőtt a munkatársaira számíthat. A számvevőszéki alkalmazottak széles körű tudományos 
és szakmai tapasztalattal bírnak: az intézmény teljesítménye az ő önfeláldozó és magas szintű munkájukat tükrözi. 
A Számvevőszék a közelmúltban korszerűsítette emberierőforrás-politikáját, annak középpontjába helyezve a 
munkaerő-felvételt, a képzést, a szakmai előrelépést és a munkafeltételek javítását.

2001/12 2007/12
NŐ 

FÉRFI 

46% 50%54% 50%

A számvevőszéki alkalmazottak nemek szerinti megoszlása

 NEMEK SZERINTI MEGOSZLÁS

2007. december 31-én a Számvevőszéknél aktív foglalkoztatásban álló 836 dolgozó (tisztviselők, valamint 
ideiglenes és szerződéses alkalmazottak, leszámítva a számvevőszéki tagokat, a kiküldött nemzeti szakértőket és a 
gyakornokokat) nemek szerinti megoszlása majdnem egyenlő volt. Amint az alábbi ábrán is látható, az intézmény 
női alkalmazottainak aránya a nemek közötti egyensúly eléréséért tett számvevőszéki erőfeszítéseknek köszönhetően 
2001 óta nőtt.
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Az alábbi ábra a női és férfi  alkalmazottak beosztási szint szerinti megoszlását mutatja 2007. december 31 én. 
A Számvevőszék a többi uniós intézményhez hasonlóan esélyegyenlőségi politikát folytat az emberi erőforrás 
igazgatása és a munkaerő-felvétel során, és tudatában van annak, hogy aktívabban kell előmozdítania a nők számának 
növelését a Számvevőszék felsőbb vezetői beosztásaiban. Az 56 igazgatói és osztály-, illetve részlegvezetői állásból 
13-at töltenek be nők (23%), ez 2006-hoz képest 3%-os növekedést jelent. Többségük a Fordítási Igazgatóságon 
vagy az adminisztratív részlegeknél dolgozik.

 MUNKAERŐ-FELVÉTEL

A Számvevőszék munkaerő-felvételi politikája az uniós intézmények általános alapelveit és foglalkoztatási feltételeit 
követi, alkalmazotti állománya állandó köztisztviselőkből és ideiglenes szerződéssel alkalmazott munkaerőből áll. 
A számvevőszéki állások betöltésére az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) szervez nyílt versenyvizsgákat. 
A Számvevőszék korlátozott számban háromtól öt hónapig terjedő időtartamra szakmai gyakorlatokat is szervez 
egyetemi végzettséggel rendelkező személyek számára.

A Számvevőszék 2007-ben 179 alkalmazottat vett fel: 117 köztisztviselőt, 35 ideiglenes és 27 szerződéses alkalmazottat. 
Ezek a számok mutatják, hogy 2007-ben nagy előrelépés történt az üres állások betöltése terén. A munkaerő-felvétel 
nagyban függ attól, hogy van-e elég jelölt az EPSO-versenyvizsgák tartaléklistáin; ha a felvételi folyamat elhúzódik, 
szokatlanul sok állás maradhat betöltetlenül. A Számvevőszék folyamatosan törekszik a munkaerő-felvételi eljárás 
lerövidítésére.

NŐ 

FÉRFI 

2006/12

F 32%

2006/12 2006/12 2007/12 2007/12 2007/12

Asszisztensek – 

titkárok 

(AST-szint)

Ellenőrök – 

tisztviselők 

(AD-szint)

Igazgató 

és 

egységvezető 

Asszisztensek – 

titkárok 

(AST-szint)

Ellenőrök – 

tisztviselők 

(AD-szint)

Igazgató 

és 

egységvezető 

N 68%

F 67%

N 33%

F 80%

N 20%

F 32%

N 68%

F 64%

N 36%

F 77%

N 23%

Nemek szerinti megoszlás az egyes funkciócsoportokban

kg806730inside.indd   39 7/07/08   13:03:13



40

 KOR SZERINTI MEGOSZLÁS – SZAKMAI ELŐMENETEL

Az alábbi ábrából látható, hogy a Számvevőszék „fi atal” intézmény (a személyzet 63%-a 44 évnél fi atalabb). A 
Számvevőszék 55 évnél idősebb 102 alkalmazottja tölt be az 56 igazgatói, illetve részleg- vagy osztályvezetői 
állás közül 27-et, ami azt jelenti, hogy az elkövetkező 5–10 évben a vezetői állomány alapos megújuláson fog 
keresztülmenni.

 HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK

A Számvevőszék ellenőrzési munkája megköveteli, hogy az ellenőrök megfelelő ellenőrzési bizonyíték gyűjtése 
érdekében a tagállamokban, illetve az uniós pénzeszközöket fogadó más országokban helyszíni vizsgálatokat 
végezzenek. A látogatások során rendszerint az uniós pénzeszközök kezelését és igazgatását végző, illetve az azokból 
kifi zetéseket folyósító központi és helyi közigazgatási szerveket, valamint a források végső kedvezményezettjeit 
keresik fel. Az ellenőrzési csoport rendszerint két vagy három ellenőrből áll, a vizsgálat hossza pedig a földrajzi 
távolságtól és az ellenőrzés típusától függően két hétig terjedhet. Az Unión belül a helyszíni ellenőrzések gyakran 
a hasznos logisztikai és gyakorlati támogatást nyújtó nemzeti számvevőszékekkel együttműködve történnek.

2007 során a helyszíni ellenőrzésekre fordított utazási költségek 0,49 millió eurót (2006-ban 0,43 millió eurót) tettek 
ki. Erre az alapvető befektetésre azért van szükség, hogy az uniós pénzgazdálkodás valamennyi szintjén és helyszínén 
megfelelő mennyiségű ellenőrzésre kerüljön sor.
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A lenti ábrák a tagállamokban, illetve az Unión kívül 2007-ben végzett számvevőszéki helyszíni ellenőrzéseket 
mutatják be.

Helyszíni vizsgálatok 2007-ben – tagállamok

Helyszíni vizsgálatok 2007-ben – Tagjelölt országok és nem tagországok
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 SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 

Az ellenőri foglalkozás folyamatos képzést kíván. Az ellenőröknek emellett a Számvevőszék ellenőrzési környezetének 
jellegzetességeiből adódóan jó nyelvi készségre van szükségük.

2007-ben a számvevőszéki alkalmazottak átlagosan 12 napot töltöttek szakmai továbbképzéssel. A gyakorlati képzés 
aránya 2006-hoz képest jelentősen nőtt. A tanfolyamokkal kapcsolatban jelentős fejlemény volt, hogy képzések 
indultak a Számvevőszék teljesítmény-ellenőrzési kézikönyvéről és útmutatójáról, a Bizottság számviteli szabályairól, 
az eredményszemléletű számvitel alkalmazásáról, a SAP pénzügyi rendszerekről, valamint az egyéb informatikai és 
IT-ellenőrzési alkalmazásokról. A nyelvtanfolyamok 2007-ben a képzéssel töltött napok 52%-át tették ki.

A Számvevőszék általános képzési tervet fogadott el a 2008–2011-es időszakra. A terv az elkövetkező néhány 
évben a szakképzést fejlesztve különösen az egyes munkatársak egyéni képzési terveinek megvalósítására igyekszik 
összpontosítani. A Számvevőszék egy európai közellenőri diploma (European Public Sector Auditor Diploma, PSAD) 
létrehozásának lehetőségét is fontolgatja.

A 6. keretes szöveg egy számvevőszéki egység vagy részleg személyzetének bemutatása révén betekintést nyújt 
a munkába és abba, hogy kik végzik azt, és milyen háttérrel, illetve szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
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6. KERETES SZÖVEG – JELENTÉS A HALÁSZATRÓL – A SIKERES CSAPATMUNKA EREDMÉNYE

A halászati erőforrásokra vonatkozó ellenőrzési, felügyeleti és 

szankciórendszerekről szóló számvevőszéki jelentés (7/2007) nagy 

visszhangot váltott ki mind a politikaformálók, mind a média 

körében. A számos újságcikk, akárcsak a Bizottság és a Tanács gyors 

reagálása, megerősítette a jelentés témájának fontosságát és a jó 

időzítést. A siker kulcsa egy tucat ellenőrből álló csoport volt, amely 

szorosan együttműködött a jelentéstevő számvevőszéki taggal, Kíkisz 

Kazamíasszal és titkárságával.

A vizsgálócsoportot 2005 őszén, az előkészítési munkálatok idején 

az évek óta a Számvevőszéken dolgozó Emmanuel Rauch francia 

ellenőr és kollégája, a spanyol Alejandro Ballester vezette. Az 

ellenőrzés során Dániától Olaszországig hat tagállamban került sor 

helyszíni vizsgálatra, melynek során a központi igazgatási szerveknél 

a kontrollrendszereket, a főbb kikötőkben pedig azok gyakorlati 

működését igyekeztek megismerni. A csoport nyelvi ismereteit 

szükség esetén a Számvevőszék fordítói pótolták ki.

Az ellenőri csapatot nagy büszkeséggel töltötte el, hogy hozzájárulása 

révén a politikaalkotók fokozatosan ráébrednek a közösségi halászati 

politika végrehajtásának súlyos következményeire. E vizsgálat iránt 

más ellenőrzési intézmények is nagy érdeklődést mutattak, így például 

ennek ösztönzésére és eredményeiből merítve már a közeljövőben sor 

kerülhet egy hasonló témájú ellenőrzésre a Baltikum országaiban.

Balról jobbra, lentről felfelé

Első sor

Alejandro BALLESTER GALLARDO, adminisztrátor (ES – 5 éves munkaviszony a Számvevőszéknél); Kíkisz KAZAMÍASZ, számvevőszéki tag 

(CY – 3 éves munkaviszony); Riemer HAAGSMA, adminisztrátor (NL – 30 éves munkaviszony); Emmanuel RAUCH, ellenőr (FR – 14 éves 

munkaviszony)

Második sor

Jean-Marc DANIELE, titkársági attasé (FR – 5 éves munkaviszony); François OSETE, ellenőr (FR/ES – 23 éves munkaviszony); Robert MARKUS, 

ellenőr (NL – 13 éves munkaviszony); Bertrand TANGUY, adminisztrátor (FR – 3 éves munkaviszony); Pietro PURICELLA, ellenőr (IT – 11 éves 

munkaviszony)

Harmadik sor

Anne POULSEN, fordító (DA – 16 éves munkaviszony); Maria del CARMEN JIMENEZ, segédellenőr (ES – 15 éves munkaviszony); 

Cécile RAMIREZ – titkárnő (FR – 5 éves munkaviszony); Neofi tosz NEOFITU, titkársági attasé (CY – 3 éves munkaviszony); Krzysztof ZALEGA, 

adminisztrátor (PL – 4 éves munkaviszony)

A csoport további tagjai (a képen nem szerepelnek)

Valéria ROTA, adminisztrátor (IT – 8 éves munkaviszony); Adeline DOMINGUES, titkárnő (FR – 8 éves munkaviszony); Juha VANHATALO, 

adminisztrátor (FI – 3 éves munkaviszony); Paul STAFFORD, adminisztrátor (UK – 18 éves munkaviszony)
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PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÁS

 KÖLTSÉGVETÉS

A Számvevőszék költségvetése az Unió teljes költségvetésének kb. 0,1%-át, avagy az adminisztrációra és az 
intézményekre fordított uniós költségvetés közel 1,8%-át teszi ki. A Számvevőszék költségvetése az elmúlt három 
évben 17%-kal nőtt, elsősorban az Unió 2004-es és 2007-es bővítése következtében.

További jelentős növekedés származott a Számvevőszék épületekhez kapcsolódó előirányzataiból (a befektetett 
eszközök állománya 2006 és 2008 között majdnem megkétszereződött), amelyek ahhoz az igényhez kapcsolódnak, 
hogy a felveendő új alkalmazottakat el lehessen helyezni a főépület 2013-ig elkészülő második bővítményében, 
a K3 épületben.

A lenti táblázat az előirányzatok különböző költségvetési sorok közötti megoszlását mutatja. A személyi juttatások 
2007-ben a teljes összeg kb. 72%-át teszik ki.

KÖLTSÉGVETÉS 2006 2007 2008

Előirányzatok felhasználása
Végleges előirányzatok

(ezer EUR)

Számvevőszéki tagok 11 350 11 270 12 061

Köztisztviselők és ideiglenes 
alkalmazottak

77 907 82 583 88 712

Egyéb alkalmazottak 
és külső részlegek

4 223 4 014 4 248

Kiküldetések – utazás 3 100 3 000 3 212

Az intézménynél dolgozó személyekkel 
kapcsolatos egyéb kiadások

1 923 2 056 2 286

1. cím összesen 98 503 102 923 110 519

Ingatlanok 6 287 8 126 12 110

Informatika és telekommunikáció 4 575 5 518 5 879

Ingóságok és kapcsolódó költségek 1 320 1 396 1 147

Folyó adminisztratív kiadások 807 435 425

Ülések, konferenciák 352 872 876

Tájékoztatás és kiadványok 1 353 1 810 1 813

2. cím összesen 14 694 18 157 22 250

Európai Számvevőszék 
mindösszesen

113 197 121 080 132 769
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 BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLAT

A Számvevőszék belső ellenőrzési szolgálatának feladata, hogy a kockázatkezelés, a belső kontroll és az igazgatási 
eljárások rendszeres módszertani értékelése révén támogassa a Számvevőszéket céljai elérésében. A belső ellenőrzési 
szolgálat a Számvevőszék hatékonyságának javítását célzó ajánlásokat is tesz. Ehhez folyamatosan értékelnie kell 
a Számvevőszéken belüli belsőkontroll-rendszereket, hogy felmérje azok eredményességét. Általánosabban 
fogalmazva a folyamatos fejlődés érdekében annak értékelésére van szükség, hogy az egyes szervezeti egységek 
milyen teljesítményt nyújtanak az egyes politikák, programok és intézkedések végrehajtása terén.

A Számvevőszék belső ellenőrzési szolgálatának 2007-es munkája a következőkre összpontosult: (a Számvevőszék 
külső ellenőrének nyújtott segítséget is magába foglaló) pénzügyi ellenőrzés, az előzetes engedélyek felülvizsgálata, 
a belső ellenőrzési standardok végrehajtása, a számvevőszéki főépület közelmúltban eszközölt bővítése (az ún. 
K2 épület), valamint a Számvevőszék munkaerő-felvételi eljárásai.

A Számvevőszék három tagjából, valamint egy megfelelően kvalifi kált külső személyből álló ellenőrzési bizottság 
felügyeli a belső ellenőr tevékenységét, és szavatolja annak függetlenségét. Emellett megvitatja és tudomásul veszi 
a belső ellenőr munkaprogramját és jelentéseit, illetve (szükség esetén) felkéri a belső ellenőrt, hogy végezzen külön 
ellenőrzéseket. A bizottság 2007-ben nyolc ülést tartott.

 A SZÁMVEVŐSZÉK KÜLSŐ ELLENŐRZÉSE

A 2006-os évre vonatkozó (2007. szeptember 28-i keltezésű) ellenőrzési véleményében a Számvevőszék külső 
ellenőre az alábbiakat jelentette ki:

„Véleményünk szerint a pénzügyi kimutatások a 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek, e 
rendelet végrehajtási rendelkezéseinek, az általánosan elfogadott számviteli alapelveknek és az Európai Számvevőszék 
belső szabályainak megfelelően valós képet adnak az Európai Számvevőszék 2006. december 31-én fennálló 
pénzügyi helyzetéről, illetve az ezen időponttal végződő év műveleteinek eredményeiről”.8

Az ellenőrzési munka nem tárt fel továbbá semmi olyan tényt, amely kétségessé tehetné akár az igazgatási és 
számviteli eljárások, illetve a belső kontroll megfelelő voltát, akár azt, hogy a pénzügyi irányítás az alkalmazandó 
szabályoknak megfelelően zajlott.

8 HL C 292., 2007.12.5.
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http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/splash_pagehttp://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/splash_page

Hogyan juthat hozzá az EU hivatalos kiadványaihoz?
A Kiadóhivatal gondozásában megjelent kiadványok megvásárolhatók az 
EU-Könyvesboltban (EU Bookshop), azaz megrendelhetők a http://bookshop.europa.eu/ 
címen, megjelölve az Ön által kiválasztott értékesítési pontot.

A (352) 29 29-42758-as számra küldött faxban kérheti a nemzetközi értékesítési 
hálózathoz tartozó boltok listáját.
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