
2008. ÉVI ÉVES TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS

HU

E
u

ró
p

a
i S

zá
m

ve
vő

szé
k

Q
J-A

A
-09-001-H

U
-C

Európai Számvev�szék

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

www.eca.europa.eu

ISBN 978-92-9207-211-7

ISSN 1831-130X

ld904078_cover.indd   1 14/05/09   16:40:19



Hogyan lehet hozzájutni az EU kiadványaihoz?

Térítés ellenében hozzáférhető kiadványok:

• az EU-könyvesbolt (EU Bookshop) útján (http://bookshop.europa.eu);

• könyvkereskedőjétől a könyv címe, kiadója és/vagy ISBN száma alapján;

•  közvetlenül értékesítési ügynökeinktől. Elérhetőségeik megtalálhatóak 
a http://bookshop.europa.eu honlapon, vagy lekérdezhetőek a +352 2929-42758 
faxszámra küldött üzeneten keresztül.

Ingyenes kiadványok:

• az EU-könyvesbolt útján (http://bookshop.europa.eu);

•  az Európai Bizottság képviseleteitől és küldöttségeitől. Elérhetőségeik 
megtalálhatóak a http://ec.europa.eu honlapon, vagy lekérdezhetőek 
a +352 2929-42758 faxszámra küldött üzeneten keresztül.

www.eca.europa.eu
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Jelentős mennyiségű további információt talál az Európai Unióról az interneten.
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Az EU független ellenőrzési intézményeként a Számvevőszék egyedülálló szerepet ját-
szik azzal, hogy hozzájárul az unió pénzügyi irányításának javításához, valamint elősegíti 
az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot. Teszi ezt mind ellenőrzési szolgáltatásai, 
mind saját példamutatása révén.

A 2008-as évet a Számvevőszék életében számos jelentős eredmény, illetve az uniós pénz-
gazdálkodás fontos fejleményei jellemezték. Ezekről számol be ez az éves tevékenységi 
jelentés. Itt említendő, hogy „Az Európai Számvevőszék nemzetközi szakértői felülvizsgá-
lata” kedvező eredményre vezetett a Számvevőszék ellenőrzés-irányítási keretrendszeré-
nek alkalmasságát, valamint munkájának független és tárgyilagos voltát illetően.

Ami a Számvevőszék 2008 novemberében megjelent, 2007. évi éves jelentését illeti, 
a Számvevőszék ebben először adott olyan véleményt, hogy az uniós beszámoló meg-
bízhatósága magas fokú. A korábbi évekhez hasonlóan azonban a Számvevőszék ezúttal 
is túl magas arányban tárt fel jogszerűtlenségeket és szabálytalanságokat olyan terüle-
teken, amelyek együtt már az uniós költségvetés kiadásainak többségét teszik ki.

A Számvevőszék 2008-ban is elismerte azokat az uniós és nemzeti szintű fejleményeket, 
amelyek hatására a jövőben jelentősen javulhat az Unió pénzgazdálkodása. Két példa 
erre ebben az éves tevékenységi jelentésben: az uniós költségvetés most folyamatban 
lévő felülvizsgálata, amelyhez a Számvevőszék beadványban tette meg észrevételeit, 
illetve „Az elfogadható hibakockázatról” szóló bizottsági közlemény kibocsátása.

ELNÖKI ELŐSZÓ
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A nemzetközi kapcsolatok terén a Számvevőszék élen járó szerepet vállalt azzal, hogy 
az uniós országok legfőbb nemzeti ellenőrző intézményeinek vezetőit tömörítő Kap-
csolattartó Bizottság keretében vitákat szervezett az uniós költségvetés reformjáról és 
a felülvizsgált lisszaboni stratégiáról, nemrég pedig egy arról szóló műhelyvitának volt 
a házigazdája, hogy milyen szerepet vállalhatnak az uniós országok számvevőszékei 
a jelenlegi pénzügyi válsággal szemben hozott intézkedések fényében.

A Számvevőszék ellenőrzési környezete gyorsan változik. Intézményünk tisztában van 
vele, hogy a Szerződésben előírt kötelezettségeinek és alapvető küldetésének csak úgy 
tud mind jobban eleget tenni, ha folyamatosan megújul. Küldetésének és jövőképének 
megvalósítása felé a Számvevőszék fontos lépést tett 2008-ban, amikor ellenőrzési stra-
tégiát dolgozott ki a 2009–2012-es időszakra. E stratégiában két cél kap elsőbbséget: 
az ellenőrzések átfogó hatásának maximalizálása, illetve a hatékonyság növelése a for-
rások legjobb felhasználásával. Ez a két cél hatja majd át az egész időszakban a Szám-
vevőszék munkaprogramjait, és e két cél áll a tökéletesítésre irányuló állandó törekvése 
mögött is, amikor igyekszik megfelelni a szakértői értékelés jelentős kihívásainak és 
megragadni az abban kiemelt jelentős fejlődési lehetőségeket.

Hozzáértő, elkötelezett munkatársai nélkül a Számvevőszék képtelen volna eleget tenni 
feladatainak. Az ő munkájuknak köszönhető, hogy a polgárok pénzügyi érdekeinek füg-
getlen őreként a Számvevőszék elő tudja segíteni a pénzgazdálkodás javítását. Mind 
a Számvevőszék, mind a magam nevében hadd mondjak köszönetet mindnyájuknak 
azért, hogy tavaly is magas szakmai szinten, odaadóan tevékenykedtek. Külön köszö-
net illeti meg áldozatos munkájáért előző főtitkárunkat, Michel Hervé urat, aki 2008 év 
végén mondott búcsút intézményünknek.

Kívánom, forgassák haszonnal az itt következő éves tevékenységi jelentést, amely átte-
kintést ad arról, hogyan munkálkodott 2008-ban a Számvevőszék.

Vítor Manuel da Silva Caldeira

elnök
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KÜLDETÉS, JÖVŐKÉP ÉS ÉRTÉKEK

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

JÖVŐKÉP

ÉRTÉKEK 

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.

Független és dinamikus, feddhetetlenségéről és pártatlanságról ismert Számvevőszék, melynek 
szakértelme, munkájának minősége és hatása tiszteletet ébreszt, és az uniós pénzgazdálkodás javítása 
terén nyújtott közreműködése nélkülözhetetlen a munkájában érdekelt felek számára.

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 eredményekkel 

szolgál az érdekeltek 

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.

Elősegíti az Unió 

irányításának 

eredményes javítását és 

az elszámoltathatóság 

növelését az uniós 

pénzeszközök kezelésének 

során.

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.
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1,2%

7,2%

6,7%

45,3%

39,6%

A SZÁMVEVŐSZÉK FELADATAI 
ÉS MUNKÁJA

A SZÁMVEVŐSZÉKI ELLENŐRZÉSI MUNKA KIINDULÓPONTJA 
AZ UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSE 

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 szerény hányad. 

Egyes tagállamokban azonban az uniós források fontos szerepet játszanak a köztevékenységek 

finanszírozásában, másrészt az uniós költségvetés teljes összege megközelíti, sőt néhány esetben 

el is éri egyes tagállamok bruttó nemzeti jövedelmét (GNI). Az Európai Unió bevételei elsősorban 

a bruttó nemzeti jövedelmek után folyósított tagállami hozzájárulásokból (GNI – 65,4%), valamint 

a tagállamok által beszedett hozzáadottérték-adó befizetett hányadából (VAT – 16,9%) származ-

nak. A vámok és mezőgazdasági illetékek (az ún. hagyományos saját források – 16,5%) szintén a 

bevételek fontos részét képezik.

A költségvetés összetétele az idők során változásokon ment át, legfőbb összetevői a mezőgazda-

sági és a kohéziós politika (lásd: 1. háttéranyag). 

1. HÁTTÉRANYAG – MIRE KÖLTI AZ UNIÓ A PÉNZÉT? 

Az uniós költségvetést tagállami pénzügyi hozzájáru-

lásokból (ezek legnagyobbrészt az adott ország GNI-

jét veszik alapul), valamint vámokból és mezőgaz-

dasági illetékekből finanszírozzák. Az, hogy az uniós 

költségvetés javarészt más területeket finanszíroz, 

mint a nemzeti költségvetések, részben a feladat-

körök eltéréséből adódik. Az Unió például nem felel 

társadalombiztosítási rendszerekért, míg a nemzeti 

kiadásoknak ez rendszerint jelentős tétele. 

A hatvanas évektől kezdve a költségvetés legjelen-

tősebb tétele a mezőgazdasági kiadás (jellemzően 

az uniós gazdálkodóknak folyósított kifizetések for-

májában), bár ennek aránya jelenleg csökkenőben 

van. 2009-ben a költségvetés 45,3%-át fordítják 

a természeti erőforrások megőrzésére és az azokkal 

való gazdálkodásra, elsősorban mezőgazdaságra és 

vidékfejlesztésre.

A nyolcvanas évektől mindmáig jelentős összege-

ket szánnak a kohéziós politikára – azaz a regioná-

lis és szociális fejlesztésekre –, amelynek keretében 

lengyelországi útépítéstől spanyolországi munka-

nélküli-képzésig a legkülönbözőbb projektek társ-

finanszírozása folyik. A tervek szerint 2009-ben 

a költségvetés 39,6%-át fordítják fenntartható fejlő-

désre, ennek is az oroszlánrészét a kohéziós politi-

kára. Ebbe a fejezetbe tartozik a kutatásra fordított 

uniós pénzeszközök jelentős része is.

Az Unió emellett jelentős összegeket költ fejlesztési 

és humanitárius segélyekre, valamint hozzá közel 

fekvő és tagjelölt országok támogatására is. A költ-

ségvetés 6,7%-át köti le a közösségi intézmények 

igazgatásának finanszírozása.

Forrás: Az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre 

vonatkozó általános költségvetése (HL L 69., 2009.3.13.). 

Az Unió kiadásai

Állampolgárság, szabadság, biztonság és jogérvényesülés

Mezőgazdaság – Természeti

erőforrások megőrzése és

természetierőforrás-gazdálkodás

Az Európai Unió mint globális partner

Igazgatás

Kohézió – Fenntartható fejlődés
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A költségvetésről – a hétéves pénzügyi keret részeként – évente hoz döntést a Tanács, azaz a tag-

államok képviselői, valamint a közvetlenül megválasztott Európai Parlament. Az Európai Bizottság 

terjeszt elő javaslatot a költségvetésre, és rá hárul a felelősség a végrehajtásért is. A költségve-

tés igen jelentős része – a mezőgazdasági és kohéziós kiadások – a tagállamokkal együttműkö-

désben kerül végrehajtásra. Finanszírozási programtól függően a nemzeti hatóságok feladata 

lehet a kiadási stratégia kidolgozása, a kedvezményezettek és a projektek kiválasztása, illetve 

a kifizetések teljesítése. A közösségi kiadások sajátossága, hogy a kifizetések jelentős százalékára 

olyan költségelszámolások alapján kerül sor, amelyeket – gazdálkodóktól projektmenedzserekig 

– maguk az uniós végső kedvezményezettek nyújtanak be.
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AZ UNIÓS KÖLTSÉGVETÉSRE IRÁNYULÓ BELSŐ KONTROLL ÉS KÜLSŐ ELLENŐRZÉS ÁTTEKINTÉSE

MILYEN FELADATOKAT LÁT EL A SZÁMVEVŐSZÉK? 

Demokratikus társadalmakban mind a pénzgazdálkodás javítása, mind az elszámoltathatóság 

biztosítása érdekében szükség van teljes és pontos, a köz számára elérhető információkra a kér-

dések 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 pénzeszközök-

kel, bárhol is használták fel azokat, helyesen számoltak-e el, illetve a szabályokkal és jogi elő-

írásokkal összhangban, a lehető legeredményesebb gazdálkodást szem előtt tartva költötték-e 

el őket.

A számvevőszéki munka eredményét a Bizottság, a Parlament, a Tanács és a tagállamok felhasz-

nálják 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 költség-

vetés 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 forrá-

sok helyes és szabályszerű felhasználása érdekében együttműködnek a Bizottsággal a felügye-

leti és kontrollrendszerek (belső kontroll) kiépítésében. A belső kontroll tehát mind uniós, mind 

nemzeti léptékben működik. A Számvevőszéken kívül sok nemzeti ellenőrzési intézmény maga is 

ellenőrzi az országos közigazgatási szervek által kezelt és elköltött uniós forrásokat.

Uniós szinten

Tagállami szinten

Belső kontroll Külső ellenőrzés

Bizottság 
(Főigazgatóságok,
belső ellenőrzési
szolgálat)

Európai 
Számvevőszék

Tagállamok
Végrehajtó
hatóságok

Nemzeti 
ellenőrzési

intézmények
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MIT ELLENŐRIZ A SZÁMVEVŐSZÉK? 

A Számvevőszék három különböző típusú ellenőrzést végez1: pénzügyi, szabályszerűségi és tel-

jesítmény-ellenőrzést. Ezek az alábbi három kérdésre keresik a választ:

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 tranzakciók az őket meghatározó jogi • 
és szabályozási keretekkel? (szabályszerűségi ellenőrzés)

Hatékony és eredményes-e a pénzgazdálkodás, azaz a lehető legkevesebb pénzeszközt hasz-• 
nálják-e fel (gazdaságosság), az eredményeket a lehető legkevesebb erőforrás igénybevételével 

érik-e el (hatékonyság), és megvalósulnak-e a célok (eredményesség)? (teljesítmény-ellenőrzés) 

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

elérhető kézikönyvekben találhat. 

2 Az EK-Szerződés előírja, hogy a Számvevőszék 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 nyilatkoza-

tot francia rövidítéssel általában DAS-nak („Déclaration d’Assurance”) szokás nevezni. A Számvevőszék ezt a nyilatkozatot 

a tagállamok gyakorlatával ellentétben az uniós költségvetés egészéről adja. 

HOGYAN SZÁMOL BE A SZÁMVEVŐSZÉK AZ ELLENŐRZÉSEIRŐL? 

A Számvevőszék ellenőrzési munkájának eredményeit az alábbi típusú jelentésekben teszi közzé:

Éves jelentések, az általános költségvetésről2, illetve az Európai Fejlesztési Alapokról3 adott meg-

bízhatósági nyilatkozatok formájában mutatják be a pénzügyi ellenőrzések eredményeit. Ez a két 

jelentés együtt jelenik meg novemberben.

Külön éves jelentések, a közösségi ügynökségekre és szervekre vonatkozó pénzügyi ellenőrzések 

eredményeit mutatják be.

Különjelentések, a saját hatáskörben választott teljesítmény- és szabályszerűségi ellenőrzések 

eredményeit mutatják be. Különjelentések az év során bármikor megjelenhetnek.

A Számvevőszéknek emellett véleményt kell nyilvánítania a pénzügyi hatással járó új vagy napra-

késszé tett jogszabályokról. 
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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 szabály-

szerűségi 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)4 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 (kifize-

tések) mintavételen alapuló vizsgálatára is támaszkodik ahhoz, hogy ezek eredményei alapján 

bizonyosságot nyújtson a kifizetések jogi és szabályozási kereteknek való megfelelését illetően 

(lásd: 2. háttéranyag). 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 ellen-

őrök munkáját is felhasználja következtetései alátámasztásához.

Teljesítmény-ellenőrzéskor a Számvevőszék többféle ellenőrzési módszert alkalmaz annak érté-

kelésére, hogy az irányítási és monitoringrendszerek, illetve a teljesítménnyel kapcsolatos infor-

mációk összhangban vannak-e a jogszabályok, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdál-

kodás elvei alapján megszabott kritériumokkal.

Amikor a Számvevőszék dönt arról, hogy mely teljesítmény-ellenőrzéseket végezzen el, igyekszik 

„hálás” ellenőrzési témákat választani, vagyis olyanokat, amelyek sok javítási lehetőséget tár-

hatnak fel az uniós kiadások kezelésének gazdaságosabbá, hatékonyabbá és eredményesebbé 

tétele érdekében.

3 Az Európai Fejlesztési Alapokat (EFA) egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, illetve egyes afrikai, karibi és csendes-

óceáni (AKCS) államok között létrejött nemzetközi egyezmények és megállapodások, másrészről a tengerentúli országok és 

területek (TOT) társulásáról szóló tanácsi határozatok hozták létre. A kiadások nagy részét a Bizottság az AKCS-országokkal 

együttműködésben irányítja, részben az EuropeAid révén (lásd a „Külkapcsolatok, fejlesztés és bővítés” szakpolitika-cso-

portot), részben a támogatott országokban működő delegációi által. Az EFA beruházási konstrukciós keretét az Európai 

Beruházási Bank (EBB) kezeli, és erre a Számvevőszék ellenőrzési megbízatása nem terjed ki. 

4 INTOSAI – Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Nemzetközi Szervezete (International Organisation of Supreme Audit Institutions); 

IFAC – Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Accountants). 
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A Számvevőszék nem rendelkezik elegendő erőfor-

rással ahhoz, hogy az uniós költségvetésből finan-

szírozott összes tranzakciót részletesen ellenőrizze. 

A DAS keretében ezért statisztikai mintavételi tech-

nikák 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 véletlen-

szerű, reprezentatív mintába. A Számvevőszék eze-

ket a tranzakciókat egészen a támogatás végső fel-

használójáig, például egy franciaországi termelőig 

nyomon követi, majd a helyszínen végzett ellenőr-

zések, például a művelt terület nagyságának lemé-

rése révén megvizsgálja, hogy az elszámolt költsé-

gek megfelelnek-e a valóságnak.

A számvevőszéki minta statisztikai jellegének 

köszönhetően az eredmények a vizsgált alapsoka-

ság – 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.

2. HÁTTÉRANYAG – AZ UNIÓS KÖLTSÉGVETÉSBŐL FOLYÓSÍTOTT KIFIZETÉSEK HELYSZÍNI 

SZÁMVEVŐSZÉKI ELLENŐRZÉSE 

Az összes mezőgazdasági kifi zetést magába foglaló alapsokaság

Véletlenszerű kiválasztás

reprezentatív mintába

Kifi zetés egy franciaországi

gazdaságnak
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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. 

Az összes ellenőri jelentést és véleményt a testület fogadja el, és ez hoz döntéseket a Számvevő-

szék 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 költ-

ségvetés különböző területeivel (Természeti erőforrások megőrzése és természetierőforrás-gaz-

dálkodás – Strukturális politika, közlekedés, kutatás és energia – Külső fellépések – Bevételek, 

banki tevékenységek, igazgatási kiadások, közösségi intézmények és szervek, valamint belső 

politikák).

Az ötödik ellenőrzési csoport (CEAD, avagy koordináció, kommunikáció, értékelés, minőségbiz-

tosítás és fejlesztés) olyan „horizontális” témakörökkel foglalkozik, mint a megbízhatósági nyilat-

kozat koordinálása, a minőségbiztosítás, a Számvevőszék ellenőrzési módszereinek fejlesztése, 

valamint az intézmény munkájának és eredményeinek kommunikálása.

Az egyes csoportok élén csoportelnökök állnak, akiket a csoporthoz tartozó számvevőszéki tagok 

maguk közül választanak meg, két évre szóló, megújítható időtartamra.

Az igazgatási bizottság, amelyben az egyes ellenőrzési csoportokat számvevőszéki tagok képvi-

selik, mindenfajta adminisztratív ügyet készít elő hivatalos számvevőszéki döntéshozatalra.
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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, az Európai Unió általános érdekében kell 

ellátniuk feladatukat.

Amellett, hogy a számvevőszéki testület tagjaként végleges döntéseket hoznak az ellenőrzések-

ről 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 az egyes egységeken belül, amelyeket az illetékes számvevőszéki tag a titkár-

sága közreműködésével koordinál. Az illetékes tag ezután mind a csoportnak, mind a számvevő-

széki testületnek bemutatja a jelentést, majd annak elfogadása után az Európai Parlamentnek, 

a Tanácsnak és a többi érintett félnek is előterjeszti azt.

2008. január 1-jén három új számvevőszéki tag, Michel Cretin (Franciaország), Harald Noack 

(Németország) és Henri Grethen (Luxemburg) kezdte meg munkáját, miután elődeik megbíza-

tása lejárt. A Tanács emellett négy tag – Hubert Weber (Ausztria), Maarten B. Engwirda (Hollan-

dia), David Bostock (Egyesült Királyság) és Ioannis Sarmas (Görögország) – megbízását további 

hat évre meghosszabbította.

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 egyen-

lők között. Ő elnököl a számvevőszéki üléseken, és ő gondoskodik a Számvevőszék döntéseinek 

végrehajtásáról, valamint az intézmény és annak tevékenységei hatékony és eredményes irányí-

tásáról.

Az elnök képviseli a Számvevőszéket annak külkapcsolataiban, különösen a mentesítésért felelős 

hatóságnál, más uniós intézményeknél és a tagállamok, illetve a kedvezményezett országok leg-

főbb ellenőrzési intézményeinél.

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

a Számvevőszék 10. elnökévé.
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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 titkársá-

gáért is.

Előző főtitkárunk, Michel Hervé, 2008. október 31-én távozott a Számvevőszéktől. John Speed 

megbízott főtitkári kinevezésére 2008. október 9-én került sor.

2009. március 10-én a Számvevőszék Eduardo Ruiz Garcíát nevezte ki új főtitkárának, 2009. már-

cius 16-i hatállyal.

A SZÁMVEVŐSZÉK MUNKATÁRSAI 

Az Európai Számvevőszék 2008-as költségvetése (2008. december 31-én) összesen 858 álláshely-

lyel számol. 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 hason-

lóan valamennyi tagállamból vesz föl alkalmazottakat, akik az Unió személyzeti szabályzatának 

hatálya alá tartoznak.
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EMGA – Pénzügyi ellenőrzés

EMVA – Pénzügyi ellenőrzés

Teljesítmény-ellenőrzés – A egység

Teljesítmény-ellenőrzés – B egység

Teljesítmény-ellenőrzés – C egység

Halászat, környezetvédelem, egészségügy

Strukturális politika  – Pénzügyi ellenőrzés

Strukturális politika – Teljesítmény-ellenőrzés

Közlekedés, kutatás és energia – 
Pénzügyi ellenőrzés

Közlekedés, kutatás és energia – 
Teljesítmény-ellenőrzés

I. ELLENŐRZÉSI CSOPORT 
A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK MEGŐRZÉSE ÉS 
TERMÉSZETIERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS

Gejza Zsolt HALÁSZ, csoportelnök
Hubert WEBER
Július MOLNÁR
Kikis KAZAMIAS
Olavi ALA-NISSILÄ
Michel CRETIN

II. ELLENŐRZÉSI CSOPORT 
STRUKTURÁLIS POLITIKA, KÖZLEKEDÉS, 
KUTATÁS ÉS ENERGIA

David BOSTOCK, csoportelnök
Kersti KALJULAID
Massimo VARI
Ovidiu ISPIR
Harald NOACK
Henri GRETHEN

ELNÖKSÉG

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA, 

elnök

Felügyel a Számvevőszék 
feladatainak ellátására. 

Kapcsolatot tart a közösségi 
intézményekkel, valamint 
a nemzeti számvevőszékekkel 
és a nemzetközi könyvvizsgáló 
szervezetekkel. 

Jogi kérdések 

Belső ellenőrzés

Fejlesztési együttműködés (az EU általános 
költségvetése)

Előcsatlakozási és szomszédságpolitika

Európai Fejlesztési Alapok (afrikai, karibi és 
csendes-óceáni államok)

Ellenőrzési módszertan és támogatási 
tevékenység

Minőség-ellenőrzés

Közlemények és jelentések

Ellenőrzés-felügyelet és a pénzügyi/megfelelőségi 
ellenőrzést támogató tevékenység

Az elszámolások és a vezetői állásfoglalások 
megbízhatósága

Az Európai Unió bevételei

Az Európai Unió intézményeinek működési 
kiadásai

Az Európai Unió belső politikái

Hitelfelvétel, hitelnyújtás és banki 
tevékenységek

Közösségi ügynökségek és más decentralizált 
szervezetek

III. ELLENŐRZÉSI CSOPORT 
KÜLSŐ FELLÉPÉSEK

Maarten B. ENGWIRDA, csoportelnök
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Jacek UCZKIEWICZ
Jan KINŠT 
Karel PINXTEN

CEAD CSOPORT 
KOORDINÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ, ÉRTÉKELÉS, 
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS FEJLESZTÉS

Josef BONNICI, 
a DAS-ért felelős számvevőszéki tag, csoportelnök
Vojko Anton ANTONČIČ, 
az ellenőrzési módszertanért és a minőség-
ellenőrzésért felelős számvevőszéki tag
Lars HEIKENSTEN, 
a kommunikációért felelős számvevőszéki tag
Olavi ALA-NISSILÄ (I. ECS)
Kersti KALJULAID (II. ECS)
Jacek UCZKIEWICZ (III. ECS)
Morten Louis LEVYSOHN (IV. ECS)

IV. ELLENŐRZÉSI CSOPORT 
BEVÉTELEK, BANKI TEVÉKENYSÉGEK, MŰKÖDÉSI 
KIADÁSOK, KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYEK ÉS 
SZERVEZETEK ÉS BELSŐ POLITIKÁK

Irena PETRUŠKEVIČIENĖ, csoportelnök
Morten Louis LEVYSOHN
Ioannis SARMAS
Igors LUDBORŽS
Juan RAMALLO MASSANET
Nadejda SANDOLOVA

Humánerőforrás

Informatika és távközlés

Pénzügyek és ügyintézés 

Fordítás

FŐTITKÁRSÁG

Eduardo RUIZ GARCÍA
Főtitkár
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ÁTTEKINTÉS AZ ELLENŐRI 
JELENTÉSEKRŐL ÉS VÉLEMÉNYEKRŐL5

ÉVES JELENTÉSEK A 2007-ES PÉNZÜGYI ÉVRŐL 

ÉVES JELENTÉS AZ UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

A beszámoló összességében minden lényegi szempontból hű és valós képet ad az Unió pénzügyi 

helyzetéről és eredményeiről. A tavalyi éves jelentésben a 2006-os beszámoló megbízhatóságát 

illetően megfogalmazott fenntartásokat – tekintettel az azóta bekövetkezett fejlődésre – 2007-re 

nézve már fel lehet oldani.

A Számvevőszék bizonyos területeken, például az Unió igazgatási szerveit illetően hitelesítő 

(korlátozás nélküli) véleményt ad a jogszerűség és szabályszerűség tekintetében. A kiadási terü-

letek többségéről azonban a Számvevőszék nem adhat hitelesítő véleményt. Noha az általunk 

ellenőrzött kifizetések többsége a szabályoknak megfelelően zajlott, a Számvevőszék továbbra 

is sokallja a hibaarányt, amely a végső kedvezményezetteknek – például termelőknek és az Unió 

által finanszírozott projektek gazdáinak – folyósított kifizetéseket jellemzi. A Számvevőszék becs-

lése szerint ezen szakpolitika-csoportok esetében a hibaarány 2–5% között mozog – a Kohézió 

kivételével, ahol ez az arány legalább 11%. Egyes kiadásoknál – különösen a korábbi „belső politi-

kák” és „külső fellépések” területein – a becsült hibaarány ugyan csökkent, de annyira nem, hogy 

az befolyásolná az összképet.

Az eredményből nem következik, hogy az előírások be nem tartása csalás következménye lenne, 

sem az, hogy ezeken a területeken a tranzakciók többségükben jogellenesek és/vagy szabályta-

lanok lennének. 

HELYZETÉRTÉKELÉS KONKRÉT TERÜLETEKEN 

Három területen, azaz az Igazgatási és egyéb kiadások, a Gazdasági és pénzügyek, illetve 

a Bevételek esetében a tranzakciókból vett reprezentatív minta számvevőszéki tesztelése alapján 

a hibaarány alacsonyra becsülhető.

Az uniós kiadások legnagyobb területén – a Mezőgazdaság és természeti erőforrások vonatkozá-

sában – a becsült általános hibaarány továbbra is lényeges. A hibaarány aránytalanul nagy része 

esik a gyakran bonyolult szabályokat előíró vidékfejlesztésre. Az Európai Mezőgazdasági Garan-

cialap kiadásai esetében a Számvevőszék úgy becsüli, hogy a hibaarány valamennyivel a 2%-os 

lényegességi küszöb alatt marad.

A korábbi évekhez hasonlóan a legtöbb hiba ismét a költségvetés több mint egyharmadát kitévő 

Kohéziós politikák területén fordul elő. A Számvevőszék a mintavétel alapján úgy becsli, hogy az 

összes visszafizetett költségtérítésnek legalább a 11%-át nem kellett volna folyósítani. 

5 Ez a rész nem ad összefoglalót a számvevőszéki jelentésekről és véleményekről, csupán rövid betekintést kíván nyújtani 

azokba. Az olvasó további részleteket a Számvevőszék által elfogadott szövegek teljes változatában találhat, a Számvevőszék 

internetes honlapján (www.eca.europa.eu).
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VAN ÚT ELŐRE: A FELÜGYELET ÉS A KONTROLLMECHANIZMUSOK JAVÍTÁSA 

Egyes területeken, például a kohéziós kiadások esetében, a magas hibaarány részben arra vezet-

hető vissza, hogy a sok kedvezményezett bonyolult szabályok és rendeletek szerint igényel uniós 

forrásokat, és mindez eredendő kockázatot jelent. A megállapított problémákhoz a rendszerek 

megtervezésével és működésével kapcsolatos hiányosságok is hozzájárulnak.

A legtöbb uniós finanszírozású programban vannak olyan előírások, amelyek a hibák észlelé-

sét követően többéves alapon visszafizettetés által történő korrekciót tesznek lehetővé. Az ilyen 

intézkedések hatásáról azonban nem áll rendelkezésre információ. Éppen ezért nem lehet eldön-

teni, hogy ezek a korrekciók eredményesen csökkentik-e a jogszerűtlen, illetve szabályszerűtlen 

kiadásokat.

A Bizottság 2000 óta dolgozik egy reformprogramon, amelynek célja az uniós költségvetési gaz-

dálkodás tökéletesítése. 2006-ban e célból cselekvési tervet is készített. 2007 végére a Bizottság 

a cselekvési terv alintézkedéseinek kétharmadát bevezette. Egyelőre azonban túl korai lenne 

ezek hatását értékelni.

A kontrollok magasabb szintjének, például a tagállami kontrollok bizottsági felügyeletének 

a javulása nem ellensúlyozhatja az alsóbb szinten működtetett kontrollok, például a helyszíni 

ellenőrzések elégtelenségét. A helyszíni vizsgálatok számának növeléséből származó haszonnak 

azonban egyensúlyban kell lennie a költségekkel. A Számvevőszék javasolja, hogy az Unió politi-

kai vezetői határozzák meg a hibakockázat ésszerűnek tekinthető szintjét.

Az uniós kifizetésekre jellemző hibaszint csökkentése érdekében a Számvevőszék javasolja, hogy 

egyszerűsítsék a szabályokat, ésszerűsítsék a belsőkontroll-intézkedéseket, valamint javítsák 

a felügyeletet és a beszámolást.
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A táblázat a 2007-es éves jelentés vonatkozó fejeze-

teiben vázoltaknak megfelelően összefoglalja a fel-

ügyeleti 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 kontrollme-

chanizmusok működését megfelelőnek lehetett 

ítélni, másokét viszont nem. Az ilyen rendszerek 

ezért összességükben véve nem feltétlenül képesek 

elfogadható szintre csökkenteni az alapul szolgáló 

tranzakciók hibaarányát. 

3. HÁTTÉRANYAG – ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ TRANZAKCIÓK JOGSZERŰSÉGÉRŐL 

ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGÉRŐL KIADÁSI TERÜLETENKÉNT

A 2007-es éves jelentés 
külön értékelései A rendszerek értékelése Hibaarány

Kohézió: 42 milliárd EUR

Mezőgazdaság és természeti 

erőforrások: 51 milliárd EUR

Külső támogatás, fejlesztés és 

bővítés: 6 milliárd EUR 

Kutatás, energia és közlekedés: 

4,5 milliárd EUR

Oktatás és állampolgárság: 

1,5 milliárd EUR

Igazgatási és egyéb kiadások: 

8 milliárd EUR 

Gazdasági és pénzügyek: 

0,5 milliárd EUR

Bevételek

A felügyeleti és 

kontrollrendszerek értékelése
Eredményes Részben eredményes Nem eredményes 

Hibaarány (HA) százalékos 

tartománya

HA < 2% (lényegességi 

küszöb alatt)
2% < HA < 5% HA > 5%
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A 2007-ES ELLENŐRZÉSI VÉLEMÉNY – AZ EFA

Az Európai Fejlesztési Alapokról (EFA) készített beszámoló az EFA pénzügyi helyzetéről és ered-

ményeiről minden lényegi szempontból valós és hű képet ad. Az EFA tranzakcióinak jogszerűsé-

géről és szabályszerűségéről adott vélemény a kifizetések tekintetében korlátozott.

ÉVES KÜLÖNJELENTÉSEK

2008-ban a Számvevőszék 28 további éves különjelentést fogadott el az európai ügynökségekről 

és egyéb decentralizált szervekről.

4. HÁTTÉRANYAG – AZ ELLENŐRZÉSI VÉLEMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE 

Egy ellenőr az alábbi típusú véleményeket adhatja ki:

hitelesítő•  (más néven: korlátozás nélküli) véle-

ményt ad, ha bizonyítékkal rendelkezik arra 

nézve, hogy a beszámoló megbízható, illetve 

hogy az alapul szolgáló tranzakciók, azaz a kifi-

zetések minden lényegi szempontból jogsze-

rűek és szabályszerűek;

elutasító véleményt•  ad, ha az alapul szolgáló 

tranzakciókat érintő hibák lényeges szintűek és 

általános érvényűek, vagy ha a beszámoló nem 

megbízható;

elutasítja a véleményadást• , ha a véleménye 

megalapozásához összegyűjtött ellenőrzési 

bizonyíték nem elegendő vagy nem megfelelő, 

de az esetleges hatás lényeges és általános 

érvényű;

korlátozott véleményt•  ad, ha korlátozás nélküli 

véleményt nem adhat, de a nézetkülönbség vagy 

a hatókör-korlátozás nincs annyira lényeges és álta-

lános érvényű hatással, hogy elutasító véleményre 

vagy a véleményadás elutasítására lenne szükség.
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A 2008-BAN KÖZZÉTETT KÜLÖNJELENTÉSEK 

A Számvevőszék 2008-ban összesen tizenkét különjelentést tett közzé. A jelentések közért-

hetőségének és kezelhetőségének javítása érdekében a Számvevőszék úgy határozott, hogy 

különjelentéseit új arculattal jelenteti meg, és közvetlenül elérhetővé teszi őket honlapján 

(www.eca.europa.eu), a Hivatalos Lapban pedig értesítőt közöl a megjelenésükről. A korábbi 

évekhez hasonlóan a jelentések a legkülönbözőbb területeket illető pénzgazdálkodási kérdé-

seket vizsgáltak, mint pl. az Európai Szolidaritási Alap hatékonysága (3/2008. sz. különjelentés), 

vagy a gabonafélék közraktározási műveleteire nyújtott uniós támogatások (11/2008. sz. külön-

jelentés).

A Számvevőszék a munkája során számos különböző természetű, eltérő következményekkel járó 

problémára mutat rá, valamint ajánlásokat fogalmaz meg a pénzgazdálkodás, a hatékonyság és 

az eredményesség javítása érdekében.

A teljesítmény-ellenőrzések kiválasztásáról és megtervezéséről a Számvevőszék szabadon dönt, 

például a kockázatok elemzése, a jobbító lépések előtt nyíló tér, a közérdek és egyéb kritériumok 

alapján. Az ellenőrzések összetett és aprólékos jellege miatt az elvégzésükhöz gyakran több mint 

egy évre van szükség.

A 2008-ban közzétett számvevőszéki különjelentésekben az egyes szakpolitikai területeken az 

alábbiak kerültek vizsgálatra: 

A természeti erőforrások megőrzése és természetierőforrás-gazdálkodás

Lehetővé tette-e működő és naprakész irányítási és kontrollrendszerek, s ezáltal az uniós • 
intézkedés alkalmazását szolgáló szilárd struktúrák kialakítását az a folyamat, amelynek 

keretében az Unióhoz 2004-ben csatlakozott tagállamok nemzeti tejkvótáit megállapították 

(4/2008. különjelentés)?

Az új KAP (Közös Agrárpolitika) keretében a környezetvédelem, az élelmiszer-biztonság, az • 
állat- és növényegészségügy, valamint az állatjólét területén bizonyos szabályokat megálla-

pító kölcsönös megfeleltetési intézkedések céljait konkrét, mérhető, releváns és reális módon 

határozták-e meg, és elérték-e ezzel a gazdálkodói gyakorlat megváltozását (8/2008. sz. 

különjelentés)?

Gazdaságosan zajlott-e a gabonafélék közraktározási műveleteinek uniós támogatása, mely-• 
nek célja az érintett piacok stabilizálása és a mezőgazdasági termelők megfelelő életszínvo-

nalának biztosítása (11/2008. sz. különjelentés)?
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Strukturális politika, közlekedés, kutatás és energia

Megfelelően készítette-e elő a Bizottság a Kohéziós Alap keretében a nagyberuházási projek-• 
tek közösségi finanszírozását, és az ilyen projektek utólagos értékelése hasznos eredménye-

ket nyújtott-e a jövőbeli döntéshozatalhoz (1/2008. sz. különjelentés)?

Megvalósította-e az Európai Unió Szolidaritási Alapja (EUSF) azt a célkitűzését, hogy a termé-• 
szeti katasztrófa által sújtott tagállamokat gyors, hatékony és rugalmas támogatásban része-

síti (3/2008. sz. különjelentés)?

Megfelelően tervezte-e meg, monitorozta és értékelte-e a Bizottság (az energiahatékonysá-• 
got, a megújuló energiaforrások alkalmazását és az energiaellátás több lábra állítását elő-

mozdítani hivatott) Intelligens Energia – Európa programot, és a programot irányító Végre-

hajtó Hivatal pozitívan változtatta-e meg a program irányítását (7/2008. sz. különjelentés)?

Megfelelően készítették-e elő és koherens stratégia alapján alkalmazták-e az ISPA-t (az Elő-• 
csatlakozási Strukturális Politikák Eszközét, amely a 2000–2006 közötti időszakban a közép- 

és kelet-európai tagjelölt országok csatlakozásra való felkészítésének egyik eszköze volt)? 

A Számvevőszék értékelte továbbá, hogy az ISPA projektjeit a terveknek megfelelően való-

sították-e meg, illetve hogy a projektek hozzásegítették-e a kedvezményezett országokat 

ahhoz, hogy megfeleljenek az uniós környezetvédelmi irányelveknek, és hozzájárultak-e a 

transzeurópai hálózat tökéletesítéséhez (12/2008. sz. különjelentés).
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Külső fellépések

Megfelelően mérte-e fel a Bizottság a szökőár, illetve a Mitch nevű hurrikán által érintet-• 
tek helyreállítási igényeit, és kellő időben, hatékonyan került-e sor a segítségnyújtásra 

(6/2008. sz. különjelentés)?

A 2004-es és a 2007-es bővítést követően az Unió új közvetlen szomszédjaivá váló • 
Fehéroroszországnak, Moldovának és Ukrajnának nyújtott uniós támogatás javította-e ezen 

országok kapacitását a határellenőrzés, a migráció és a menekültügy irányítása, a szervezett 

bűnözés elleni küzdelem, az igazságszolgáltatás és a felelősségteljes kormányzás területén? 

A Számvevőszék értékelte továbbá az esetleges alacsony teljesítmény okait, és azt, hogy 

a Bizottság megfelelő eljárások révén a további támogató tevékenységének javára tudja-e 

fordítani az ezen a téren szerzett tapasztalatait (9/2008. sz. különjelentés).

Eredményesen segítette-e elő – a szegénység visszaszorításáért és a millenniumi fejlesz-• 
tési célok megvalósításáért vállalt EK-kötelezettségek keretében nyújtott – uniós támoga-

tás az egészségügyi ellátás fejlesztését a szubszaharai Afrika országaiban? A Számvevőszék 

azt is megvizsgálta, hogy az egészségügynek juttatott anyagi és emberi erőforrások meny-

nyisége összhangban volt-e a Közösség szakpolitikai kötelezettségvállalásaival, valamint 

hogy a Bizottság felgyorsította-e ezeknek a segélyeknek a végrehajtását, és különböző esz-

közök alkalmazásával eredményesen támogatta-e az egészségügyi ágazatot (10/2008. sz. 

különjelentés).

Banki tevékenységek, a közösségi intézmények és szervek igazgatási kiadásai, 

belső politikák

Eredményesen (megfelelően és a jogi előírásokat tiszteletben tartó módon) zajlott-e a vám-• 
politika egységes alkalmazását elősegítő, illetve a helyes vám kivetését biztosító kötelező 

érvényű tarifális felvilágosítás igazgatása (2/2008. sz. különjelentés)?

Végre tudták-e hajtani az Unió „szabályozási ügynökségei” a vezetés eredményközpontúbbá • 
tételét célzó főbb uniós igazgatási és pénzügyi reformokat? A Számvevőszék megvizsgálta, 

hogy az ügynökségek megfelelően tervezték-e meg tevékenységeiket, bevezettek-e megbíz-

ható eszközöket azok monitorozásához, megfelelően beszámoltak-e azokról, és értékelték-e 

azok eredményeit (5/2008. sz. különjelentés).
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2008-BAN KÖZZÉTETT KÜLÖNJELENTÉSEK6

1/2008  Az 1994–1999-es, illetve a 2000–2006-os programozási időszak nagyberuházási projektjeinek 

elővizsgálata és értékelése (HL C 81., 2008.4.1.)

2/2008  A kötelező érvényű tarifális felvilágosítás (KTF) (HL C 103., 2008.4.24.)

3/2008  Az Európai Unió Szolidaritási Alapja: mennyire gyors, hatékony és rugalmas? 

(HL C 153., 2008.6.18.)

4/2008  A tejkvóták bevezetése az Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozott tagállamokban 

(HL C 185., 2008.7.22.)

5/2008  Európai uniós ügynökségek: Középpontban az eredmények

6/2008  A szökőárat, illetve a Mitch nevű hurrikánt követő európai bizottsági helyreállítási támogatás

7/2008  Az Intelligens Energia 2003–2006 program

8/2008  Eredményesen működik-e a kölcsönös megfeleltetés?

9/2008 A szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés terén megvalósuló uniós támogatás 

eredményessége Fehéroroszország, Moldova és Ukrajna esetében

10/2008  Az egészségügyi ellátást finanszírozó közösségi fejlesztési támogatások a szubszaharai 

Afrika országaiban

11/2008  A gabonafélék közraktározási műveleteire nyújtott európai uniós támogatás irányítása 

12/2008  Az Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszköze (ISPA), 2000–2006

6 A különjelentések megtalálhatók a Számvevőszék honlapján, illetve az EU-Bookshopnál elektronikus úton megrendelhetők.
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A 2008-BAN KÖZZÉTETT VÉLEMÉNYEK

A Számvevőszék azáltal is elősegíti az uniós forrásokkal való pénzgazdálkodás javítását, hogy 

pénzgazdálkodási javaslatokat, illetve kérdéseket véleményez. Ezek a vélemények születhetnek 

az egyes pénzügyi jogszabályok elfogadási folyamatának részeként7, de készülhetnek bármely 

uniós intézmény külön kérésére is8. A Számvevőszék saját kezdeményezésre is adhat ki vélemé-

nyeket.

A Számvevőszék mind az uniós kiadások meghatározott területeivel, mind az uniós bevételek-

kel kapcsolatosan ad ki véleményeket. Előbbire példa az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 

pénzügyi szabályzatának módosítása (1/2008. vélemény), utóbbira pedig a Közösségek saját for-

rásait szabályzó rendelet módosítása (2/2008. vélemény).

A számvevőszéki vélemények az uniós pénzgazdálkodással kapcsolatban merítenek a Számvevő-

szék sokéves ellenőrzési tapasztalatából: egyes esetekben konkrét ellenőrzésekre vagy vélemé-

nyekre történik hivatkozás. Az ITER (nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor) Európai Közös 

Vállalkozás új pénzügyi szabályzatáról szóló véleményében például a Számvevőszék hivatkozik 

a 2006-os éves jelentésére, amelyben már felhívta a figyelmet a kutatási támogatásokhoz kap-

csolódó kifizetések jogszerűsége és szabályszerűsége terén fennálló magas kockázatokra.

7 Az EK-Szerződés 279. cikke. 

8 Az EK-Szerződés 248. cikkének (4) bekezdése. 
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2008-BAN ELFOGADOTT VÉLEMÉNYEK9

1/2008. vélemény az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség igazgatótanácsának az ügynökség pénz-

ügyi szabályzatát módosító határozatára irányuló javaslatról

2/2008. vélemény a Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2000/597/EK, Euratom határozat 

végrehajtásáról szóló 1150/2000/EK, Euratom rendeletet módosító tanácsi rende-

letre irányuló javaslatról (HL C 192., 2008.7.29.)

3/2008. vélemény az Európai Közösségek Számvevőszéke részéről az Európai Közösségeknek 

a  Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 12. cikke, 13. cikke 

második bekezdése és 14. cikke rendelkezéseinek hatálya alá tartozó tisztviselői és 

egyéb alkalmazottai kategóriáinak megállapításáról szóló 549/69/Euratom, ESZAK, 

EGK rendeletet módosító tanácsi rendeletjavaslatról (HL C 199., 2008.8.5.)

4/2008. vélemény a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (Fusion for Energy) 

pénzügyi szabályzatáról

5/2008. vélemény az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeket 

módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (HL C 8., 2009.1.13.)

9 A Számvevőszék a vélemények nyilvános közzétételéről eseti alapon, a közérdek és a bizalmasság szempontjainak megfon-

tolásával dönt. A számvevőszéki vélemények többsége megjelent az Unió Hivatalos Lapjában, és elérhető a Számvevőszék 

honlapján. 
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A SZÁMVEVŐSZÉK MUNKÁJÁNAK 
UTÓKÖVETÉSE ÉS HATÁSA

A közpénzek ellenőrzése az elszámoltathatóság kulcsfontosságú elemeként hasznosan járul 

hozzá a közéleti vitákhoz, és központi szerepet játszik a modern demokráciák eredményes műkö-

désében. 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 Számvevőszék ellenőrzései közvetlenül az érintett intézmények döntéshozóit látják el infor-

mációval – a közösségi környezetben ez elsősorban a Bizottságot, a Parlamentet, a Tanácsot és 

a tagállamokat jelenti. Ezek azután – akár hivatkoznak a Számvevőszék ellenőrzési következteté-

seire, akár nem – a kapott információ alapján hozhatják meg intézkedéseiket.

Valamely számvevőszéki ellenőrzés hatása elsősorban a róla közzétett jelentésekben és vélemé-

nyekben jut érvényre, ám ez a hatás jelentkezik már az ellenőrzési folyamat során is. Vonatko-

zik ez kiváltképp arra, hogy az ellenőrzéseknek mindig részét képezi a részletes megállapítá-

sok 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 meg-

állapított problémát, és megjelöli, hogy milyen lépéseket tervez annak kezelésére.

Az ellenőrzési munka befejeztével kiadott jelentést a Parlament és a Tanács elemzi, és tanul-

ságait hasznosítja a költségvetés felhasználásának politikai felügyelete során. A Számvevőszék 

jelentései alapot képeznek az éves költségvetési mentesítéssel kapcsolatos tanácsi ajánláshoz és 

parlamenti határozathoz.

A számvevőszéki munka hatását mutatják például a 2006-os költségvetésre vonatkozó mentesítési állásfog-

lalás eredményeképp hozott bizottsági intézkedések (ez a hatás főleg 2008-ban mutatkozik):

A mezőgazdasági kiadások területén:•  új iránymutatásokat fogadtak el az igazoló szervek részére, ezek 

alkalmazása 2007-től kezdődően történik.

A kohézió területén:•  egyszerűsítették a 2007–2013-as időszakra vonatkozó szabályokat és jogosultsági 

kritériumokat (átalányösszegek az általános költségeknél, nemzeti szintű jogosultsági szabályok kidol-

gozása stb).

A külső fellépések területén:•  új közös (EK–ENSZ) láthatósági iránymutatásokat fogadtak el 2008-ban, és 

közös feladatmeghatározást dolgoztak ki az ezzel kapcsolatos ellenőrzésekhez; a Bizottság tökéletesí-

tette a projektek közös információs rendszerének funkcióit; a külső fellépéseknek a projektvégrehajtó 

szervezetek szintjén felmerülő kiadásainál szabványosított feladatmeghatározást fogadtak el a támo-

gatási, illetve a díjalapú szolgáltatási szerződések kiadásainak ellenőrzéséhez.

A belső politikák területén:•  javítottak a kedvezményezettek tájékoztatásán, amennyiben egy külön 

honlapra (CORDIS) került fel információ; a 2007–2013-as időszakra a Bizottság ellenőrzési stratégiát 

fogadott el a dokumentumalapú ellenőrzések során feltáratlanul maradó hibák kijavítása érdekében; 

egyszerűsítették a (személyzeti és közvetett) költségek támogathatósági feltételeit.

Forrás: A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a 2006-os mentesítés utókövetéséről.
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Példákkal szolgált erre a 

2007-es költségvetésre vonat-

kozó mentesítési eljárás is, 

melynek keretében az Euró-

pai Parlament felszólította a 

Bizottságot és a tagállamo-

kat, hogy mind a megosztott 

irányítással működő terüle-

teken, például a mezőgazda-

ság és a kohéziós kiadások 

kapcsán, mind a közvetlenül 

irányított kiadásoknál, például a kutatás, a kultúra vagy az oktatás területén hozzanak intézkedése-

ket a rendeletek egyértelművé tételére és egyszerűsítésére, hogy csökkentsék a hibák kockázatát, 

ésszerűsítsék a kontrollmechanizmusokat és korlátozzák a költségeket.

A mentesítési eljárás során a különjelentéseket is figyelembe veszik. Mivel azonban ezek közzé-

tétele az év során elszórtan történik, bemutatásukra és megvitatásukra rendszerint már korábbi 

parlamenti és tanácsi üléseken sor kerül.

Az ellenőrzési jelentések hatását csak növeli, ha a megfelelő kommunikációs csatornák révén 

nagyobb érdeklődést és szélesebb körű vitát váltanak ki. A Számvevőszék éves jelentése rendsze-

rint nagy sajtóvisszhangot kap, de felkeltette az újságírók érdeklődését több különjelentés is.

Példa erre a kölcsönös megfeleltetésről szóló jelentés (8/2008. sz. különjelentés), amely éppen 

akkortájt jelent meg, amikor a Közös Agrárpolitika (KAP) állapotfelmérését elfogadták. Mivel a 

kölcsönös megfeleltetés fontos téma, és a KAP központi összetevője, s ráadásul a megjelenés 

időzítése is jól sikerült, ez a jelentés nagy visszhangot váltott ki szinten minden médiatípusban: 

a televízióban, az újságokban, a szaklapokban, valamint az internetes kiadványokban (sajtó, 

mezőgazdasági szervezetek, európai parlamenti képviselők honlapjai, internetes blogok, stb.). 

Kimerítően tárgyalta a jelentést az Európai Parlament is, amely szinte az összes számvevőszéki 

ajánlást belefoglalta a mentesítésről szóló jelentéstervezetébe.

A Számvevőszék korábbi észrevételeinek utókövetéséről az éves jelentés vonatkozó fejezetei 

nyújtanak tájékoztatást. Legutóbbi éves jelentésében (2007) a Számvevőszék leggyakrabban azt 

az észrevételt tette, hogy ha történtek is egyes intézkedések, a korábban feltárt hiányosságok 

részben vagy egészben orvosolatlanok maradtak.

A Számvevőszék jelenleg dolgozza ki, hogy miként elemezze munkájának – mind ellenőrzése-

inek, mind véleményeinek – hosszabb távú hatásait. Az ilyen elemzésre példa, hogy a Számve-

vőszék az ellenőrzései hatásának értékeléséhez egy bizottsági adatbázis alapján vizsgálja meg 

ellenőri ajánlásainak hasznosulását. Ez az értékelés vezethet arra is, hogy további, részletekbe 

menő ellenőrzési munka következik, s ez újabb megállapításokat és ajánlásokat eredményez-

het. Ezek bekerülhetnek akár az adott ellenőrzési területről készülő újabb különjelentésbe, akár 

a pénzgazdálkodásra vonatkozó ajánlások hatásáról és utókövetéséről szóló jelentésbe.
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SZÁMVEVŐSZÉKI ÁLLÁSFOGLALÁS

AZ ELFOGADHATÓ HIBAKOCKÁZAT FOGALMA

A közösségi belsőkontroll-keretrendszer kidolgozása kapcsán a Számvevőszék a 2/2004. vélemé-

nyében kijelentette, hogy az Unió politikai szerveinek kell eldönteniük, mekkora szintű kockáza-

tot hajlandók vállalni az uniós kiadási politikák jóváhagyása során.

A Számvevőszék javasolta, hogy a Tanács és a Parlament állapodjanak meg a kontrollok költ-

sége és haszna közötti kompromisszumról, azaz arról, hogy a kiadásokban fennmaradó hibáknak 

milyen kockázata az, amely még elfogadható. A kontrollok költségének arányosnak kell lennie 

azok pénzügyi, illetve politikai hasznával.

A vélemény közzététele óta mentesítési állásfoglalásában mind a Tanács, mind az Európai 

Parlament kifejezte azt a szándékát, hogy felkarolja a témát, és lépéseket tesz az elfogadható 

kockázati szint egységes értelmezése érdekében. 2008 végén a Bizottság közleményt adott ki 

„Az elfogadható hibakockázat fogalmának egységes értelmezése” címmel. A Számvevőszék elé-

gedetten fogadta ezt a közleményt, és a Bizottságnak adott válaszában rámutatott egyes korlá-

tozásokra, illetve leírta, hogy a téma továbbfejlesztése érdekében mely szempontokat kell feltét-

lenül átgondolni.

Közleményében a Bizottság megjegyezte, hogy az elfogadható hibakockázattal kapcsolatos bár-

milyen döntésnek többek között azon kell alapulnia, hogy az lehetővé tesz-e további egyszerűsí-

téseket. A további egyszerűsítés jelentőségét és hasznát, valamint annak a hibák/szabálytalansá-

gok csökkentésére gyakorolt potenciális hatását a Számvevőszék is hangsúlyozza.
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Az „elfogadható hibakockázat” fogalmát egyértelműen el kell különíteni a „lényegességi küszöb-

nek” a Számvevőszék által meghatározott és alkalmazott fogalmától, amelynek továbbra is 

a külső ellenőr felelősségi körébe kell tartoznia10.

A Számvevőszék szerint a kiadási programok költség-haszon elemzése nem csupán az „elfo-

gadható kockázattal” kapcsolatos vitákhoz járulna hozzá hasznos adalékkal, hanem az érintett 

programokhoz kapcsolódó szabályozási rendszer és irányítási struktúra felülvizsgálatához is. 

Ilyen értelemben alkalmasint nem is azt a kérdést érdemes feltenni, hogy létezik-e „elfogadható 

hibakockázat”, hanem azt, hogy a hibakockázat olyan magas-e, hogy az adott intézkedést vagy 

programot érdemesebb megszüntetni vagy alapvetően átalakítani. Sőt, az „elfogadható kocká-

zat” fogalmát külön figyelembe kellene venni a kiadási (és a bevételi) rendszerek és programok 

kialakításánál is.

Hasznos lenne, ha a kiadási programok keretén belül az elfogadás időpontjában rendelkezésre 

állna elegendő információ a kapcsolódó kockázatokról is, valamint azoknak a tervezett kontrol-

loknak a költségeiről, amelyekkel ezeket a kockázatokat elfogadható szintre csökkentik. A dön-

téseket így tájékozottabban, a felmerülő kockázatok és költségek nyílt áttekintésével hozhat-

nák meg. Amint azt „A költségvetés reformja, változások Európában” című bizottsági közleményre 

adott számvevőszéki válasz is javasolja, a költségvetés felülvizsgálata alkalmat nyújthatna ennek 

a kérdésnek a megfontolására11. 

10 A „lényegesség” fogalmát a 320. sz. Nemzetközi Könyvvizsgálati Standard (ISA) a következőképpen defi niálja: „Az információ 

lényeges, ha annak hiánya vagy hibás állítása befolyással lehet a felhasználóknak a pénzügyi kimutatások alapján hozott 

gazdasági döntéseire. A lényegesség függ a tétel vagy a hiba nagyságától, amit annak hiánya vagy hibás állítása konkrét 

körülményei között ítélnek meg. Tehát a lényegesség inkább egyfajta küszöbérték vagy határérték, semmint olyan sajátos 

minőségi jellemző, amellyel az információnak rendelkeznie kell ahhoz, hogy használható legyen.” 

11 Lásd: „Az Európai Számvevőszék válasza »A költségvetés reformja, változások Európában« c. bizottsági közleményre”, 

2008. április. 
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A SZÁMVEVŐSZÉK MUNKÁJA 
2008-BAN ÉS AZUTÁN

A Számvevőszék minden évben munkaprogramban vázolja fel jövendő ellenőrzési munkáját, 

amelyet bemutat az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának, és a Számvevő-

szék honlapján is közzéteszi. A munkaprogram tájékoztatja az érintetteket az új és a folyamatban 

lévő ellenőrzésekről, illetve a készülő jelentésekről. A Számvevőszék szoros figyelemmel kíséri 

a munkaprogram megvalósulását, hogy a következő években a megfigyelései alapján tökélete-

síthesse azt.

2008-ban a különjelentések és a vélemények száma hasonló volt, mint az előző években. Az álta-

lános költségvetésről, illetve az Európai Fejlesztési Alapról szóló éves jelentések a terveknek 

megfelelően jelentek meg. 

Végső output

Különjelentések

Éves jelentések (EFA is)

Külön éves jelentések

Vélemények
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ELLENŐRZÉSI STRATÉGIA

Az ellenőrzési stratégia a Számvevőszék stratégiai céljain alapszik.

STRATÉGIAI CÉLOK

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 

és a Tanáccsal mint 

költségvetési és 

mentesítési hatósággal 

fenntartott kapcsolatok 

fejlesztése

Hatékony kommunikáció 

az Unió polgáraival

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

AZ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIA 2009–2012-ES CÉLJAI

Ellenőrzéseink átfogó hatásának maximalizálása
Az erőforrások lehető legjobb felhasználása révén a hatékonyság fokozása 
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Amikor a Számvevőszék ellenőrzéseket végez és jelentéseket készít, akkor ezzel a célja az uniós 

forrásokkal való gazdálkodás javítása, illetve az uniós polgárok nevében az Unió pénzügyi érde-

keinek védelme. A számvevőszéki műveleteket irányító stratégia kialakításakor a következő fő 

szempontok kerülnek előtérbe:

HATÁS HATÉKONYSÁG

Munka-
program

Jelentések Ellenőrzés

Küldetésének és jövőképének megvalósítása érdekében a Számvevőszék 2008-ban ellenőrzési 

stratégiát dolgozott ki a 2009–2012-es időszakra. Ennek összefoglalása megtalálható a Szám-

vevőszék honlapján.

A Számvevőszék stratégiájában két cél kap elsőbbséget: ellenőrzései átfogó hatásának maximali-

zálása, illetve a hatékonyság növelése a források legjobb felhasználásával. E két cél hatja majd át 

az egész időszakban a Számvevőszék munkaprogramjait, és e két cél áll a tökéletesítésre irányuló 

állandó törekvése mögött is.

A Számvevőszék az alábbiak révén kívánja maximalizálni ellenőrzéseinek az egész időszakra 

érvényes átfogó hatását: 

olyan ellenőrzéseket választ ki és tervez meg, amelyek témája kockázati területekhez kapcso-• 
lódik és leginkább érdekli az érintett feleket;

a jövőben is megalapozott ellenőrzési következtetéseket és hasznos fejlesztési ajánlásokat • 
fogalmaz meg, és követi ezek hasznosulását;

bővíti az elvégzett ellenőrzések skáláját, és új ellenőrzési termékekkel egészíti ki az éves • 
jelentések és különjelentések jelenlegi körét;

növeli a különjelentések számát, javítja időszerűségüket és kezelhetőségüket;• 
fejleszti kapcsolatait a legfontosabb érintettekkel, többek között az illetékes parlamenti • 
bizottságokkal, a médiával és a közvéleménnyel.

A Számvevőszék a kérdéses időszakban a következők révén kívánja az erőforrásokat optimálisan 

felhasználva fejleszteni a hatékonyságot: 

az igazgatás javítása;• 
hatékony és dinamikus humánerőforrás-politika megvalósítása;• 
az ellenőrzési feladatok ésszerűsítése;• 
az informatikai eszközök bővítése;• 
a szakmai tudás és jártasság fejlesztése;• 
az ellenőrzött felekkel ápolt kapcsolatok javítása.• 
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A 2009-RE TERVEZETT ELLENŐRZÉSI MUNKA12 

A korábbi évekhez hasonlóan a 2009-es munkaprogramnak részét képezik egyrészt az éves jelen-

tések, amelyek a Szerződés, illetve az egyéb jogszabályok értelmében kötelezően elvégzendő 

számvevőszéki pénzügyi ellenőrzések eredményeit tartalmazzák, másrészt a különjelentések, 

amelyek az uniós pénzgazdálkodás egyes kérdéseire vonatkozó teljesítmény-ellenőrzések ered-

ményeit mutatják be.

A Számvevőszék 2009-re a szakpolitika-fejlesztéshez és irányításhoz kapcsolódóan több ellenőr-

zési témát is kiszemelt.

Az uniós szakpolitikák fejlesztése kapcsán a kiszemelt témák az alábbiak: 

növekedés és foglalkoztatás;• 
éghajlatváltozás és fenntartható fejlődés;• 
Európa mint partner a világban;• 
a szabályozás javítása. • 

Emellett az uniós pénzeszközök kezelésével kapcsolatban a Számvevőszék az alábbi témákat 

találta különös figyelmet érdemlőnek: 

a 2000–2006-os kiadási programok lezárása, különösen a strukturális alapok terén;• 
elszámoltathatóság és az Unió reformja;• 
hogyan halad az integrált belsőkontroll-keretrendszer megteremtésére irányuló bizottsági • 
cselekvési terv, s ezen belül az elfogadható kockázat fogalmával kapcsolatos munka;

tagállami szintű irányítási és kontrollintézkedések. • 

A Számvevőszék ezekkel a témákkal a 2009-es évtől kezdődően az éves jelentésekben, a különje-

lentésekben, valamint az (alább leírt) újonnan bevezetendő termékei révén kíván foglalkozni.

A Számvevőszék a saját hatáskörben választott ellenőrzési feladatok portfóliója alapján több 

különjelentést és azokhoz kapcsolódó új terméket is meg kíván jelentetni.

Ezeknek a saját hatáskörben választott ellenőrzési feladatoknak a megtervezése és elvégzése, 

illetve a róluk való beszámolás rendszerint több mint egy évet vesz igénybe. Ezért egy adott 

évben megjelenő jelentések többsége korábbi években megkezdett ellenőrzési feladatokra 

vonatkozik.

Az 5. háttéranyag azokat a választott ellenőrzési feladatokat sorolja fel, amelyek már befejeződ-

tek vagy befejezés előtt állnak, és amelyekről 2009-ben vagy 2010 elején várhatóan különjelen-

tés is megjelenik.

12 A Számvevőszék jövőbeli munkájáról teljesebb és részletesebb beszámolót a 2009-es munkaprogramban olvashat, amely 

megtalálható a Számvevőszék internetes honlapján (www.eca.europa.eu).
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Természeti erőforrások megőrzése és 

természetierőforrás-gazdálkodás

Az Európai Unió élelmiszersegélye a szociálisan • 

rászorulóknak: a célkitűzések, az alkalmazott 

eszközök és módszerek értékelése

A mezőgazdasági termékekre vonatkozó pro-• 

móciós intézkedések

A LIFE program természeti projektjei• 

A tejpiacok és a tejtermékek irányítási eszközei• 

Strukturális politika, közlekedés, kutatás és energia

Az Európai Unió közegészségügyi programja • 

(2003–2007)

A strukturális intézkedések szennyvízkezelési • 

projekteket finanszírozó kiadásainak eredmé-

nyessége az 1994–1999-es és a 2000–2006-os 

programozási időszakban

A Galileo program fejlesztési és validációs sza-• 

kaszának irányítása

„Kiválósági hálózatok” és „integrált projektek” • 

a Közösség kutatási politikájában: elérték-e cél-

jaikat?

Az Európai Szociális Alap által társfinanszíro-• 

zott szakképzési intézkedések nők számára

Külső fellépések

Igazságügyi és belügyekkel kapcsolatos CARDS-• 

projektek a Nyugat-Balkán területén

Civil szereplők bevonása az uniós fejlesztési • 

együttműködésbe

A Törökországnak nyújtott előcsatlakozási • 

támogatás európai bizottsági irányítása

Az ENSZ szervezetei útján nyújtott bizottsági • 

támogatás 

A regionális integráció és kereskedelem támo-• 

gatása Kelet- és Nyugat-Afrikában

Bevételek, banki tevékenységek, igazgatási kiadások, 

közösségi intézmények és szervek, valamint belső 

politikák

A MEDA-program és a korábbi jegyzőköny-• 

vek keretében végzett banki tevékenységek 

a mediterrán térségben

A Bizottság pénzgazdálkodási tevékenysége• 

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal által • 

végzett személyzeti felvételi tevékenységek

Végrehajtó ügynökségek• 

Éves jelentés az Európai Központi Bank ügyve-• 

zetésének működési hatékonyságáról

A Leonardo da Vinci program mobilitási projektjei• 

Egyszerűsített eljárások a szabad forgalomba • 

bocsátáshoz

5. HÁTTÉRANYAG

A Számvevőszék ezenfelül az ellenőrzési stratégiájában leírtaknak megfelelően a saját hatáskör-

ben választott ellenőrzések portfóliója alapján új termékeket is ki fog alakítani.

Első ezek közül az a kifejezetten a számvevőszéki megállapítások  – hasznosulásának szentelt 
jelentés, amelyben egy helyen olvasható az ajánlások végrehajtásáról mindaz, ami eddig 
a költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentésbe és a különjelentésekbe került bele.

Az ajánlások utókövetése az egyik legfontosabb módszer, amelynek révén a Számvevő-

szék aktívan elősegítheti a pénzgazdálkodás javítását. A jelentés meg fogja vizsgálni, hogy 

a számvevőszéki ajánlások milyen mértékben hasznosultak, és adott esetben értékelést is 

közöl a meghozott intézkedések eredményességéről. Ez a jelentés várhatóan az éves jelen-

téssel egy időben jelenik meg.

Másodsorban a Számvevőszék úgy tervezi, hogy 2009-ben jelentést készít az uniós források- –
kal való pénzgazdálkodás vonatkozásában nagy kockázatú területekről. Ez a jelentés már 
az új Bizottságot fogja megszólítani – és egyben támogatni –, amely elvileg az év vége felé 
kezdi meg tevékenységét.
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TANULÁS ÉS FEJLŐDÉS

CSELEKVÉSI TERV ÉS SZAKÉRTŐI ÉRTÉKELÉS

2006-ban a Számvevőszék önértékelést végzett, melynek keretében felmérte erősségeit és hiá-

nyosságait, majd a hiányosságok kezeléséhez cselekvési tervet készített. A terv egy sor intézke-

dése az alábbiakat eredményezte: 

elfogadták a Számvevőszék jövőképét és küldetését, valamint stratégiai céljait és terveit;• 

belső teljesítménymutatókat dolgoztak ki és vezetnek be fokozatosan (lásd: lenti szakasz);• 

belső kommunikációs stratégiát fogadtak el: ezt jelenleg hajtják végre, és ennek köszönhe-• 
tően máris javultak az intézmény belső információterjesztő csatornái;

különböző intézkedésekkel javították a számvevőszéki jelentések minőségét, ilyen volt pl. az • 
olvashatóságot javító grafikai arculatváltás és a külső szakértői véleményeztetés;

elfogadták és fokozatosan bevezetik az érintettekkel, a sajtóval és a nagyközönséggel fenn-• 
tartott intézményi kapcsolatok fejlesztését célzó stratégiát.

A Számvevőszék 2009-es fejlesztési törekvései között szerepel az is, hogy feldolgozza az „Európai 

Számvevőszék nemzetközi szakértői felülvizsgálatáról” szóló jelentés észrevételeit és ajánlásait. 

A jelentés 2008 decemberében jelent meg, és fontos szakaszt jelent a Számvevőszék jelenleg 

zajló reformfolyamatában.

A szakértői felülvizsgálatot Kanada, Norvégia, Ausztria és Portugália állami számvevőszékének 

képviselői végezték el. A szakértők 2008 folyamán végezték munkájukat – az Európai Parlament 

Költségvetési Ellenőrző Bizottságával is felvették a kapcsolatot –, záró beszámolójukat pedig az 

év végére készítették el. A felülvizsgálat a Számvevőszék ellenőrzés-irányítási keretrendszerének 

kialakítását és működését kívánta értékelni. Ennek során a következőket vizsgálták meg: 

a pénzügyi és teljesítmény-ellenőrzések tervezési és vizsgálati folyamatai;• 

az ellenőrzésekről való beszámolás;• 

a Számvevőszék céljainak eléréséhez támogatást nyújtó részlegek. • 
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A szakértői csoport „megállapította, hogy a Számvevőszék az ellenőrzési keretrendszerét meg-

felelően, a nemzetközi ellenőrzési standardokkal, valamint a legfőbb ellenőrzési intézmények 

bevált gyakorlatával összhangban alakította ki”. A szakértők megjegyzik továbbá, hogy: 

„a Számvevőszék függetlenül és tárgyilagosan végzi munkáját”;• 

„a felülvizsgálat során áttekintett ellenőrzési jelentéseket elegendő és megfelelő ellenőrzési • 
bizonyítékkal támasztották alá, a nemzetközi ellenőrzési standardoknak megfelelően”;

„a megkérdezett érintettek messzemenőkig megbíznak a Számvevőszék jelentéseiben, és • 
általában korrektnek, tényszerűnek és tárgyilagosnak tartják azokat”. 

A Számvevőszék nagyra értékeli a szakértők építő megjegyzéseit és ajánlásait: ezek olyan lehe-

tőségekre és kihívásokra mutatnak rá, amelyek révén tovább erősítheti legfőbb ellenőrzési intéz-

ményként játszott szerepét. A szakértők szükségesnek tartják többek között, hogy:

fejlődjék ki olyan hozzáállás, hogy a Számvevőszék az ellenőrzéseit egységes módon végző • 
intézmény;

fokozzák a minőségbiztosítási és minőség-ellenőrzési tevékenységeket annak érdekében, • 
hogy az ellenőrzési politikákat és gyakorlatot egységesen értelmezzék és alkalmazzák;

fejlesszék tovább a kockázatalapú ellenőrzési stratégiákat az erőforrások optimalizált kihasz-• 
nálása és az érintettek különböző igényeinek kielégítése érdekében. 

Ahogy azt a szakértői jelentés is elismeri, az ajánlások többségével már a felülvizsgálat előtt 

készült cselekvési terv is számolt. A többi ajánlást a Számvevőszék a tervek szerint a munkatársa-

ival és az érintettekkel folytatott párbeszédet követően integrálni fogja a 2009–2012-es ellenőr-

zési stratégiájába, és abban az időszakban igyekszik is átültetni őket a gyakorlatba.
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A FŐ TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

A Számvevőszék 2008-ban úgy határozott, hogy a számvevőszéki stratégiai célok, illetve az éves 

munkaprogramban foglalt célok megvalósítása terén mutatott teljesítményének méréséhez az 

ellenőrzési és attól független tevékenységeire vonatkozóan létrehozza a főbb teljesítménymu-

tatók (FTM) rendszerét. E mutatók célja, hogy javítsák a belső és külső elszámoltathatóságot, 

illetve fokozzák a munka hatékonyságát és minőségét. Az FTM mutatókat 2009 és 2010 folyamán 

fokozatosan vezetik be. 

MIÉRT VAN SZÜKSÉG FŐBB TELJESÍTMÉNYMUTATÓKRA?

Tájékoztatják a vezetést arról, hogy a Számvevőszék mint szervezet a terveihez képest hogyan • 
teljesít;

Azáltal, hogy az intézmény figyelmét a hatékonysági kérdésekre és a fejlődés előmozdítására • 
irányítják, támogatják a döntéshozatali folyamatot;

Tájékoztatják az érintetteket a számvevőszéki teljesítmény számukra fontos kérdéseiről.• 

Az FTM mutatók elsősorban arra összpontosítanak, hogy az ellenőrzések minősége, a végtermé-

kek, a hatás, illetve a számvevőszéki erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás alapján a Számve-

vőszék stratégiai céljai megvalósultak-e. Céljuk, hogy képet adjanak a Számvevőszék „vállalati” 

teljesítményéről, és a számvevőszéki irányítási rendszer szerves részét fogják képezni.

Az ellenőrzési munka mennyisége és minősége abban a tekintetben is tökéletesíthető, hogy 

a Számvevőszék jelentései és véleményei milyen hatást gyakorolnak a pénzgazdálkodásra. 

Az FTM mutatók közül négy (1–4. FTM) ennek a hatásnak a mérésére szolgál, és ezek a mutatók 

kidolgozásuk után a Számvevőszék 2010-es éves munkaprogramjában is szerepelni fognak.

A Számvevőszék kísérletképpen felmérte, hogy az 5. és 6. teljesítménymutató vonatkozásában 

2008-ban hogyan alakult a teljesítménye. 

5. FTM – A tervezett és az elfogadott jelentések számának összevetése

A Számvevőszék 2008-ban a tervezett jelentésszám 79%-át fogadta el. Az éves jelentésnek, vala-

mint az éves különjelentések többségének elfogadása terv szerint történt. A különjelentéseknél 

a tervezett 20 helyett 12 jelentést fogadtak el. A többi 8 jelentés 2008. december 31-én még 

a megírási szakaszban volt. 

6. FTM – Időben elfogadott jelentések száma

2008-ban a Számvevőszék a jelentései 73%-át fogadta el időben. Az éves jelentés, valamint az 

összes éves különjelentés elfogadása időben történt, további erőfeszítéseket követel meg viszont 

a különjelentések időben történő elfogadása. 
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Az időben kibocsátott főbb előzetes megállapítások számát mérő 7. FTM hasznos tájékoztatást 

nyújt majd a teljesítményről, kidolgozására 2009-ben fog sor kerülni. Egy másik mutató (a 8. FTM) 

a számvevőszéki pénzgazdálkodással kapcsolatos kérdésekre fog vonatkozni. Két mutató (a 9. és 

a 10. FTM) a munkatársakat érinti: az egyik az elégedettségük javítását fogja elősegíteni, a másik 

pedig azt, hogy az optimalizált szakmai képzés révén rendszeresen megismerkedhessenek a leg-

frissebb ellenőrzési módszerekkel és technikákkal. 

A SZÁMVEVŐSZÉK FŐBB TELJESÍTMÉNYMUTATÓI

1. FTM Hogyan értékelik a számvevőszéki ellenőrzés minőségét és hatását a 

számvevőszéki jelentések főbb felhasználói

2. FTM Hogyan értékeli a számvevőszéki ellenőrzés minőségét és hatását az 

ellenőrzött fél

3. FTM Hogyan pontozza egy külső szakértői csoport a számvevőszéki jelentések 

tartalmát és bemutatásmódját

4. FTM
Milyen azoknak az ellenőri ajánlásoknak az aránya, amelyeket:

a) az ellenőrzött fél elfogadott;

b) az ellenőrzött fél x éven belül végrehajtott

5. FTM A tervezett és az elfogadott jelentések számának összevetése

6. FTM Időben elfogadott jelentések száma

7. FTM Időben kibocsátott „előzetes megállapítási jegyzékek” aránya

8. FTM
A számvevőszéki pénzgazdálkodás külső értékelése:

a) a külső ellenőr véleménye;

b) a mentesítésért felelős hatóság határozata

9. FTM A Számvevőszék munkatársainak elégedettsége

10. FTM Szakmai képzéssel töltött napok átlagos száma személyenként
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INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ UNIÓ NEMZETI ELLENŐRZÉSI INTÉZMÉNYEIVEL 

Az EK-Szerződés kimondta, hogy az Európai Számvevőszék az ellenőrzéseit a legfőbb ellenőrzési 

intézményekkel (SAI) „kapcsolatot tartva” végzi el. Az Amszterdami Szerződés ezt később kiegé-

szítette azzal, hogy „a Számvevőszék és a nemzeti ellenőrző szervek függetlenségük megőrzése 

mellett a bizalom szellemében együttműködnek”. Ezen továbbmenve a Nizzai Szerződés a záró-

okmányához 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 munkacso-

portokat hoztak létre.

2008 decemberében a Számvevőszék rendezte meg az európai uniós számvevőszékek vezetőit 

tömörítő Kapcsolattartó Bizottság éves ülését. Az ülés központi témája az uniós költségvetés 

reformja, illetve a 2008–2011-es módosított lisszaboni stratégia volt.

A Kapcsolattartó Bizottság arra törekszik, hogy az uniós környezeten belüli külső ellenőrzés és 

elszámoltathatóság javítása érdekében elmélyítse az együttműködést a tagjai között. Az évek 

során az európai integráció fejlődésével együtt a Kapcsolattartó Bizottság szerepe is változott.

E bizottság útján a legfőbb ellenőrzési intézmények és a Számvevőszék nemcsak információt 

tudnak könnyebben cserélni, hanem az eredményes együttműködés terén is jelentős haladást 

értek el.

2007-es helsinki ülésén a Kapcsolattartó Bizottság elismerte, hogy a felmerülő vagy újonnan 

adódó problémákra időben kell reagálnia, és az ilyen aktuális témák megvitatására külön állandó 

napirendi pontot iktatott be. 2008-as ülésén a Kapcsolattartó Bizottság így megvitathatta a gaz-

dasági és pénzügyi válsághelyzetet, és úgy határozott, szakmai műhelyt szervez arról a kérdésről, 

hogy milyen szerepet játszhatnak a válsággal kapcsolatban az uniós országok legfőbb ellenőrzési 

intézményei. Az ülés nyomán külön hálózatot hoztak létre arra, hogy támogassa az együttműkö-

dést a lisszaboni stratégiával és az uniós válságkezelési intézkedésekkel kapcsolatos ellenőrzések 

terén.
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A Számvevőszék képviseltette magát a tagjelölt és a lehetséges tagjelölt országok (Törökország, 

Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Albánia, Bosznia-Hercegovina és Monte-

negró) legfőbb ellenőrzési intézményeit tömörítő hálózat ülésein is. Az ülésekre az összekötő 

tisztviselők üléseivel egy időben, májusban és októberben került sor. A Számvevőszék küldött-

séggel képviseltette magát azon a szakmai műhelyen, amelyet ez a hálózat szervezett július 

8–9. között a törökországi Ankarában a közpénzekhez kapcsolódó belsőkontroll-rendszerek 

ellenőrzéséről és értékeléséről.

2008 során a Számvevőszék tevékenyen részt vett a Kapcsolattartó Bizottság által létrehozott 

különböző munkacsoportokban. A Számvevőszék az elnöke az egységes ellenőrzési standardokkal 

foglalkozó munkacsoportnak, melynek feladata, hogy a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési stan-

dardokat az uniós környezethez igazítva közös ellenőrzési standardokat és összevethető ellenőr-

zési kritériumokat fejlesszen ki. A munkacsoport 2008-ban négyszer ülésezett. 2008 decemberében 

a Számvevőszék vette át a HÉA-val foglalkozó munkacsoport (rotációs) elnöki tisztségét, a mező-

gazdasági szakértői hálózat pedig a Számvevőszék egy tagjának elnökletével indult újra.

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 nemzet-

közi ellenőrzési standardok és az ellenőrzés gyakorlatának fejlesztéséhez.

A Számvevőszék delegációja részt vett az EUROSAI VII. Kongresszusán június 2–5. között Krak-

kóban (Lengyelország). A főbb vitatémák a következők voltak: az ellenőrzésekre vonatkozó 

minőségirányítási rendszer kiépítése a számvevőszékeken, az oktatás területén működő szoci-

ális programok ellenőrzése, valamint a fogyatékkal élők szakmai integrációja. A Számvevőszék 

elnöke tanulmányt mutatott be arról, hogy milyen szerepet töltsön be a vezetés az ellenőrzé-

sekre vonatkozó minőségirányítási rendszer kiépítésében.

A Számvevőszék képviselteti magát az EUROSAI környezetvédelmi, illetve informatikai munka-

csoportjaiban, és részt vesz az EUROSAI képzési bizottságában. Részt vesz továbbá a Számvevő-

szék abban – az EUROSAI VII. Kongresszusa által létrehozott – munkacsoportban, amely jó példák 

tárát állítja össze arról, hogy miként honosítható meg a jó minőség egy számvevőszéken belül. 

Részt vesz a Számvevőszék az EUROSAI-nak a szerencsétlenségek és katasztrófák nyomán jutta-

tott összegek ellenőrzésére alakult munkacsoportjában is.
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Az EUROSAI Kongresszusa az Európai Számvevőszéket, valamint a Szlovák Köztársaság Állami 

Számvevőszékét nevezte ki a 2009–2011-es időszak ellenőrévé.

Amióta 2004-ben az INTOSAI teljes jogú tagjává vált, a Számvevőszék tevékenyen részt vesz 

mind a Pénzügyi Ellenőrzési Albizottság, mind a Szabályszerűségi Ellenőrzési Albizottság és 

a Teljesítmény-ellenőrzési Albizottság munkájában. A Számvevőszék aktív szerepet vállalt annak 

az albizottságnak a munkájában is, amely a követendő példák terjesztésével, illetve az önkéntes 

kölcsönös véleményezésen alapuló minőségbiztosítással foglalkozik.

2008 óta a Számvevőszék elnökli azt a munkacsoportot, amely a katasztrófákat követő támo-

gatások kapcsán az elszámoltathatósággal és az ellenőrzéssel foglalkozik (ez az INTOSAI szö-

kőár-munkacsoportját váltotta fel). A munkacsoport első ülését a Számvevőszék szervezte meg 

és látta vendégül, 2008. június 30. és július 2. között. Az ülés során megvitatták és elfogadták 

a 2008–2010-es időszakra szóló munkaprogram tervezetét. Ennek keretében az az elsődleges 

cél, hogy ezen a területen olyan útmutatást dolgozzanak ki az elszámoltathatóságra és az ellen-

őrzésekre vonatkozóan, amely valamennyi érintett félre kiterjed a rá nézve illetékes standardal-

kotó testület révén. Koordinátori szerepén felül a Számvevőszék több feladatot is vállalt, kettőért 

a norvég számvevőszékkel közösen felel. A munkacsoport elnöki tisztségének betöltése azzal is 

jár, hogy a Számvevőszék képviselőt küld az INTOSAI igazgatótanácsi üléseire.
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EMBERI ERŐFORRÁS 

A Számvevőszék mindenekelőtt a munkatársaira számíthat. 2008. december 31-én a Számvevő-

széknél 857 dolgozó állt aktív foglalkoztatásban (tisztviselők, valamint ideiglenes és szerződéses 

alkalmazottak, leszámítva a számvevőszéki tagokat, a kiküldött nemzeti szakértőket és a gyakor-

nokokat). A személyzet 501 ellenőrből és segédellenőrből, 163 fordítóból, 173 ügyviteli alkalma-

zottból és az elnökség 20 munkatársából tevődik össze. A számvevőszéki alkalmazottak széles 

körű tudományos és szakmai tapasztalattal bírnak: az intézmény teljesítménye az ő önfeláldozó 

és magas szintű munkájukat tükrözi.

Az emberi erőforrások kapcsán a Számvevőszék főbb teljesítménymutatóként (9. FTM) határozta 

meg annak értékelését, hogy a Számvevőszék munkatársai mennyire elégedettek. A témával kap-

csolatos információgyűjtés, illetve az e téren hozandó döntések támogatása céljából jelenleg 

készül felmérés az alkalmazottak elégedettségéről.

NEMEK SZERINTI MEGOSZLÁS 

A munkatársi állomány nemek szerint közel egyenlő arányban oszlott meg.

FÉRFIAK NŐK
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Az alábbi ábra a női és férfi alkalmazottak beosztási szint szerinti megoszlását mutatja 2008. 

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 59 igazgatói és osztály-, illetve részlegvezetői állásból 14-et töltenek 

be nők (24%), ami 2007-hez képest enyhe növekedést jelent. A nők többsége azonban a Fordítási 

Igazgatóságon és az adminisztratív részlegeknél dolgozik.

FÉRFI

Asszisztensek – titkárok (AST-szint)

Ellenőrök – tisztviselők (AD-szint)

Igazgató és egységvezető 

FÉRFI

FÉRFI

NŐ

NŐ

NŐ
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KOR SZERINTI MEGOSZLÁS

Az alábbi ábrából látható, hogy a Számvevőszék „fiatal” intézmény (a személyzet 62%-a 44 évnél 

fiatalabb). A Számvevőszék 55 évnél idősebb 98 munkatársa tölt be 27-et az 59 igazgatói, illetve 

részleg- vagy osztályvezetői állás közül, ami azt jelenti, hogy az elkövetkező 5–10 évben a vezetői 

állomány alapos megújuláson fog keresztülmenni.

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

A Számvevőszék munkaerő-felvételi politikája az uniós intézmények általános alapelveit és 

foglalkoztatási feltételeit követi, alkalmazotti állománya állandó köztisztviselőkből és ideigle-

nes 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.

Kor szerinti megoszlás
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A Számvevőszék 2008-ban 97 alkalmazottat vett fel: 48 köztisztviselőt, 18 ideiglenes és 31 szer-

ződéses alkalmazottat. A munkaerő-felvétel nagyban függ attól, hogy van-e elég jelölt az EPSO-

versenyvizsgák tartaléklistáin. Kellő számú megfelelő jelölt híján a Számvevőszék több részle-

gére nem tudott annyi új munkatársat felvenni, amennyit tervezett, így 2008 év végén több állás 

állt betöltetlenül (69), mint 2007 végén. Megjegyzendő azért, hogy az év végén már számos új 

munkatárs felvétele megindult, vagyis ők 2009 első negyedévében várhatóan belépnek az intéz-

ményhez. A Számvevőszék jelenleg is törekszik munkaerő-felvételi eljárásának lerövidítésére.

FORDÍTÁS

A fordítás fontos adminisztratív feladat, a Számvevőszék ennek köszönhetően teljesíti kommu-

nikációs célkitűzéseit, illetve tesz eleget azon jogi kötelezettségének, hogy 22 nyelven hozzáfér-

hetővé tegye közleményeit. 2008-ban a fordítók munkáját 17%-kal gyarapította elsősorban az, 

hogy a Számvevőszék nagyobb számban fogadott el különjelentéseket. A fordítások túlnyomó 

többsége házon belül készül, de különösen nagy munkaterhelés esetén – ha a feladatok megha-

ladják a fordítási egységek normál kapacitását – a Fordítóközpont (CTOU) vagy külsős cégek is 

kapnak fordítási megbízásokat.

A fordítók ezenkívül a helyszínen is segítik az ellenőrök munkáját – az ellenőrzések előtt, alatt és 

után –, és részt vesznek az ellenőrzési jelentések megfogalmazásának különböző szakaszaiban is. 

Szervezett formában segítik a Számvevőszék intranetes és internetes oldalain az angol és francia 

nyelvű tartalom naprakészen tartását. Segítséget nyújtanak a fordítók az INTOSAI munkacsoport-

jainak, és részt vállalnak a Számvevőszék egyéb tevékenységeihez kapcsolódó feladatokban is.

A Számvevőszék Fordítási Igazgatósága tevékenyen részt vesz az Intézményközi Fordítási és Tol-

mácsolási Bizottság (ICTI) munkájában, tagja nemzetközi bizottságoknak, és képviselteti magát 

a fordítástámogató és terminológiai eszközök fejlesztésével kapcsolatos nemzetközi konferenci-

ákon. 

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK

A Számvevőszék ellenőrzési munkája megköveteli, hogy az ellenőrök megfelelő ellenőrzési bizo-

nyíték gyűjtése érdekében a tagállamokban, illetve az uniós pénzeszközöket fogadó más orszá-

gokban helyszíni vizsgálatokat végezzenek. E látogatások során rendszerint az uniós pénzesz-

közök kezelését és igazgatását végző, illetve az azokból kifizetéseket folyósító központi és helyi 

közigazgatási szerveket, valamint azok végső kedvezményezettjeit keresik fel. Az ellenőrzési cso-

port rendszerint két vagy három ellenőrből áll, a vizsgálat hossza pedig a földrajzi távolságtól és 

az ellenőrzés típusától függően két hétig terjed. Az Unión belül a helyszíni ellenőrzések gyakran 

a hasznos logisztikai és gyakorlati támogatást nyújtó nemzeti számvevőszékekkel együttmű-

ködve történnek.
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2008 során a helyszíni ellenőrzések költsége 3,29 millió eurót tett ki. Erre az alapvető befektetésre 

azért van szükség, hogy az uniós pénzgazdálkodás valamennyi szintjén és helyszínén megfelelő 

mennyiségű ellenőrzésre kerüljön sor.

A következő ábrák a tagállamokban, illetve az Unión kívül 2008-ban végzett számvevőszéki hely-

színi ellenőrzések számát mutatják be. 

HELYSZÍNI VIZSGÁLATOK 2008-BAN – TAGÁLLAMOK

HELYSZÍNI VIZSGÁLATOK 2008-BAN – NEM TAGORSZÁGOK
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SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS

Az ellenőri foglalkozás megköveteli a folyamatos képzést. Az ellenőröknek emellett a Számvevő-

szék ellenőrzési környezetének jellegzetességeiből adódóan jó nyelvi készségekre is szükségük 

van.

2008-ban a számvevőszéki alkalmazottak átlagosan 10 napot töltöttek szakmai továbbképzéssel. 

A gyakorlati képzés aránya 2007-hez képest jelentősen nőtt. 2008-ban a Számvevőszék növelte 

ahhoz nyújtott támogatását, hogy munkatársai olyan továbbképző programokban vegyenek 

részt, amelyek valamely szakmai képesítés megszerzését vagy szinten tartását, illetve külső ellen-

őrzési, belső ellenőrzési és számítógépesrendszer-ellenőrzési diploma megszerzését célozzák. 

A nyelvtanfolyamok a 2007-es 52%-os arány után 2008-ban a képzéssel töltött napok 48%-át 

tették ki. Ha a nyelvtanfolyamokat kihagyjuk a számításból, egy ellenőr 2008-ban 7 napot szánt 

szakmai továbbképzésre.

A hosszú távú „Tanulás és növekedés” stratégiai célkitűzés és a 2008–2011-es általános képzési 

terv, valamint a 2008-ban elfogadott képzési pályák alapján a továbbképzési részleg tökéletesí-

tette a képzés tartalmát, és a Számvevőszék által rögzített prioritásoknak megfelelő új tanfolya-

mokat dolgozott ki. Ezenkívül sikeresen folytatódott az együttműködés más intézményekkel és 

intézményközi testületekkel, pl. az Európai Közigazgatási Iskolával.

A 6. háttéranyag egy számvevőszéki egység vagy részleg munkatársait mutatja be, s így betekin-

tést nyújt abba, hogy kik, milyen háttérrel és milyen szakmai tapasztalattal végzik a munkát. 
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A Számvevőszék 2008. évi jelentése az Intelligens 

Energia – Európa 2003–2006 programról (7/2008. sz. 

különjelentés) egy olyan támogatási rendszer 

működésébe engedett bepillantást, amelynek célja 

az energiahatékony technológiák fokozott megho-

nosítása. A jelentés a következőkkel foglalkozott: 

az egyes projektek számára nyújtott pénzeszközök 

elosztási eljárásai, monitoring- és értékelési intézke-

dések, az adminisztratív költségek, valamint a vég-

rehajtó hivatal létrehozásának hatásai.

Az ellenőrzést végző csoport szorosan együttmű-

ködött a jelentéstevő számvevőszéki taggal, David 

Bostockkal. Az ellenőrzést Hendrik Fehr osztály-

vezető felügyelte, a csoportot Peggy Vercauteren 

vezette. Közreműködtek Oliver Müller, Peter Zsapka, 

Giday Zoltán és Carl-Christian Buhr ellenőrök, vala-

mint fontos szerepet játszott David Bostock titkár-

ságáról Gerhard Ross, Thomas af Hällström és Peter 

Welch is.

Az ellenőrzés részét képezte egy felmérés, amely 

részvevők széles csoportjától szerzett be informá-

ciókat. A Bizottságtól kapott tájékoztatás kiegészí-

téséhez különböző költségszámítási technikákhoz 

folyamodtak.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a programot 

a Bizottságnál rendszerint használatos megközelí-

tés alapján, illetve normák szerint valósították meg. 

A jelentés azonban megjegyezte azt is, hogy a kiadási 

szerkezet nem volt kellően célalapú, a monitoring és 

az értékelés pedig nem tette lehetővé a vélemény- 

alkotást a program általános minőségéről. Az ellen-

őrzés feltárta, hogy a programidőszak igazgatási 

kiadásai (a Bizottságot, az ügynökséget és a részt-

vevőket illetően) viszonylag magasak voltak – akko-

rára rúgtak, mint a résztvevőknek ugyanebben az 

időszakban kifizetett összegek. A Végrehajtó Hivatal 

létrehozása azonban növelte a résztvevők elége-

dettségét a programmal.

6. HÁTTÉRANYAG – AZ INTELLIGENS ENERGIA CSOPORT

Balról jobbra: Hendrik FEHR, igazgató (25 éve a Számvevőszéknél), David BOSTOCK, a Számvevőszék tagja 

(7 éve), GIDAY Zoltán, ellenőr (3 éve a Számvevőszéknél), Peggy VERCAUTEREN, ellenőr (5 szolgálati év), 

Oliver MÜLLER, ellenőr (6 év), Peter WELCH, kabinetfőnök (13 év), Gerhard ROSS, részlegvezető (11 év), 

Thomas af HÄLLSTRÖM (8 szolgálati év)
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2007

11 270

82 583

4 014

3 000

2 056

102 923

8 126

5 518

1 396

435

872

1 810

18 157

121 080

2008

12 061

88 712

4 248

3 212

2 286

110 519

12 110

5 879

1 147

425

876

1 813

22 250

132 769

2009

11 718

92 086

4 497

3 290

2 684

114 275

62 891

6 269

981

439

868

1 921

73 369

187 644

PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÁS

KÖLTSÉGVETÉS

A Számvevőszék 2009-es költségvetése az Unió teljes költségvetésének 0,16%-át, avagy az admi-

nisztrációra és az intézményekre fordított uniós költségvetés közel 2,4%-át teszi ki. Ez 2008-hoz 

képest 41%-os növekedést jelent, elsősorban a Számvevőszék épületekhez kapcsolódó előirány-

zatai miatt. Ezek abból az igényből adódnak, hogy legyen hol elhelyezni a növekvő létszámú 

munkatársgárdát: erre szolgál a főépület 2013-ig elkészülő második bővítménye, a K3 épület. 

2008 februárjában kezdődött meg a lehetséges finanszírozási módok megvitatása a költségve-

tési hatósággal. Ez azt eredményezte, hogy az összesen 79 millió euróra becsült építési projek-

tet négy egymást követő éves költségvetés előirányzatai fogják finanszírozni. A költségvetési 

hatóság 2008 októberében 55 millió eurós előirányzatot hagyott jóvá a 2009-es költségvetés-

ből. A lenti táblázat az előirányzatok különböző költségvetési sorok közötti megoszlását mutatja. 

A személyi juttatások 2009-ben a teljes összeg kb. 52%-át teszik ki.

KÖLTSÉGVETÉS

Számvevőszéki tagok

Köztisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

Egyéb alkalmazottak és külső részlegek

Kiküldetések

Az intézménynél dolgozó személyekkel
kapcsolatos egyéb kiadások

1. cím összesen

Ingatlanok

Informatika és telekommunikáció

Ingóságok és kapcsolódó költségek

Folyó adminisztratív kiadások

Ülések, konferenciák

Tájékoztatás és kiadványok

2. cím összesen

Számvevőszék mindösszesen

(1000 EUR)
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BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLAT

A Számvevőszék belső ellenőrzési szolgálatának feladata, hogy a kockázatkezelés, a belső kont-

roll és az igazgatási eljárások rendszeres módszertani értékelése révén támogassa a Számvevő-

széket céljai elérésében. A szolgálat hatékonyságjavítási ajánlásokat is tesz a Számvevőszéknek. 

Ehhez folyamatosan értékelnie kell a Számvevőszék belső kontrollrendszereit, hogy felmérje 

azok eredményességét. Általánosabban fogalmazva a folyamatos fejlődés érdekében értékelni 

kell, hogy milyen teljesítményt nyújtanak az egyes szervezeti egységek a különböző politikák, 

programok és intézkedések végrehajtása terén.

A Számvevőszék belső ellenőrzési szolgálatának 2008-as munkája a következőkre összpontosult: 

pénzügyi ellenőrzés (a beszámolók vizsgálata), az előzetes engedélyek felülvizsgálata, a mun-

kaerő-felvételi eljárás, a nyugdíjba lépéskor járó juttatások és támogatások, az épületek kar-

bantartása, a közüzemi és szolgáltatási díjak, az informatikai stratégia végrehajtása, valamint az 

informatikai ellenőrzési keretrendszer felülvizsgálata. A belső ellenőr 2008-ban megfogalmazott 

ajánlásainak javát az ellenőrzött felek elfogadták és beépítették a hiányosságok kiküszöbölését 

célzó cselekvési terveikbe.

A Számvevőszék ellenőrzési bizottsága 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 ellenőrzé-

seket. Az ellenőrzési bizottság 2008-ban hat ülést tartott, és különös figyelmet fordított a belső 

ellenőr ajánlásainak hasznosulására. Foglalkozott továbbá a belső ellenőr 2007-es éves jelenté-

sével, az ellenőrzési bizottság saját 2007-es éves jelentésével, valamint a mentesítésért felelős 

hatóságnak készített azon számvevőszéki jelentéssel, amely a 2007-ben folytatott belső ellenőr-

zési tevékenységről szólt.

Az ellenőrzési bizottság két ülés keretében megvitatta a Számvevőszék külső ellenőrével 

a 2007-es pénzügyi évre vonatkozó ellenőrzés alakulását.

A SZÁMVEVŐSZÉK KÜLSŐ ELLENŐRZÉSE

A 2007-es évre vonatkozó ellenőrzési véleményében (HL C 318., 2008.12.12.) a Számvevőszék 

külső ellenőre az alábbiakat jelentette ki a pénzügyi kimutatásokat illetően:

„Véleményünk szerint a pénzügyi kimutatások a 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom taná-

csi rendeletnek, az ezen tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályait megállapító 

2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletnek, valamint az Európai Szám-

vevőszék számviteli szabályzatának megfelelően valós és hű képet adnak az Európai Számve-

vőszék 2007. december 31-én fennálló pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen fordulónappal 

végződő év pénzügyi teljesítményéről, illetve pénzforgalmáról”.

A források felhasználását és a kontrolleljárásokat illetően: „semmi olyasmi nem jutott tudomá-

sunkra, ami miatt azt kellene hinnünk, hogy minden lényeges szempontot és a fent leírt kritériumo-

kat figyelembe véve: a) a Számvevőszék számára biztosított erőforrásokat nem a szándékolt célokra 

használták fel, és b) az alkalmazott kontrolleljárások nem biztosítják a szükséges garanciákat ahhoz, 

hogy a pénzügyi műveletek megfeleljenek a vonatkozó szabályoknak és rendeleteknek”.
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Európai Számvevőszék

2008. évi éves tevékenységi jelentés

Luxembourg: Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala

2009 – 52 oldal – 21 × 29,7 cm

ISBN 978-92-9207-211-7
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Hogyan lehet hozzájutni az EU kiadványaihoz?

Térítés ellenében hozzáférhető kiadványok:

• az EU-könyvesbolt (EU Bookshop) útján (http://bookshop.europa.eu);

• könyvkereskedőjétől a könyv címe, kiadója és/vagy ISBN száma alapján;

•  közvetlenül értékesítési ügynökeinktől. Elérhetőségeik megtalálhatóak 
a http://bookshop.europa.eu honlapon, vagy lekérdezhetőek a +352 2929-42758 
faxszámra küldött üzeneten keresztül.

Ingyenes kiadványok:

• az EU-könyvesbolt útján (http://bookshop.europa.eu);

•  az Európai Bizottság képviseleteitől és küldöttségeitől. Elérhetőségeik 
megtalálhatóak a http://ec.europa.eu honlapon, vagy lekérdezhetőek 
a +352 2929-42758 faxszámra küldött üzeneten keresztül.

www.eca.europa.eu
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