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EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Az Európai Számvevőszék a Szerződés által az Európai Unió pénzügyeinek ellenőrzése 

céljából létrehozott uniós intézmény. A Számvevőszék az Unió külső ellenőreként 

elősegíti az Unió pénzügyi gazdálkodásának javítását, valamint az elszámoltathatóság 

és átláthatóság fokozása révén az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őre.

JÖVŐKÉP

Független és dinamikus, feddhetetlenségéről és pártatlanságáról ismert számvevőszék, 

melynek szakértelmét, munkájának színvonalát és hatását tisztelet övezi, az uniós 

pénzgazdálkodás javítása terén nyújtott közreműködése pedig döntő fontosságú 

a munkájában érdekelt felek számára.

ÉRTÉKEK

FÜGGETLENSÉG, 
FEDDHETETLENSÉG 
ÉS PÁRTATLANSÁG

Az intézményt – tagjait 
és munkatársait 
egyaránt – függetlenség, 
feddhetetlenség és 
pártatlanság jellemzi.

Pártatlan, ugyanakkor 
az érintettek véleményét 
figyelembe vevő 
ellenőrzési tevékenység, 
amely mentes bármely 
külső forrásból származó 
utasításoktól és 
nyomásgyakorlástól. 

SZAKMAI SZÍNVONAL

Munkája során 
minden szempontból 
példamutató szakmai 
színvonal fenntartása.

Az Unióban és 
világszerte részt 
vesz a közpénzek 
ellenőrzésének 
továbbfejlesztésében.

TEVÉKENYSÉGBŐL 
EREDŐ ÉRTÉKTÖBBLET

Releváns, időszerű 
és magas színvonalú 
jelentéseket készít, 
amelyek megalapozott 
megállapításokon 
és bizonyítékokon 
nyugszanak, érdemben 
foglalkoznak az 
érintettek gondjaival, 
és erőteljes, irányadó 
üzeneteket közvetítenek.

Kiveszi részét az Unió 
irányításának tényleges 
javításából és az 
uniós pénzeszközök 
kezelésének 
elszámoltathatóbbá 
tételéből.

KIVÁLÓSÁG 
ÉS HATÉKONYSÁG

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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Üdvözlöm a Számvevőszék 2011-es éves tevé-

kenységi jelentésének megjelenése alkalmából.

2011-ben, a gazdasági- és pénzügyi válság 

folyományaként az Unió irányítását érintő fon-

tos fejlemények következtek be. Ezek jelentős 

következményekkel járnak a közpénzek jövőbeli 

felhasználását illetően. Ennek alapján május-

ban állásfoglalást adtunk ki, kiemelve a pénz-

ügyi- és gazdasági válságra válaszul beveze-

tett eszközök elszámolhatóságának, átlátható-

ságának és közpénzügyi ellenőrzésének jelen-

tőségét. Az év folyamán később a tagállamok 

legfőbb ellenőrzési intézményeinek és a Szám-

vevőszék vezetőinek Kapcsolattartó Bizottsága 

felhívta az EU döntéshozóit a közpénzeket ille-

tően az elszámoltathatóság, az átláthatóság és 

a közpénzügyi ellenőrzés elveinek tiszteletben 

tartatására. Különösen az euróövezet számve-

vőszékei hívták fel a figyelmet az európai sta-

bilitási mechanizmus megfelelő külső közpénz-

ügyi ellenőrzésének szükségességére. Ez veze-

tett a mechanizmus ellenőrző bizottságát létre-

hozó döntéshez, melynek egyik tagját a Szám-

vevőszék fogja javasolni.

ELNÖKI ELŐSZÓ

2011-ben további ösztönzést adnak a fő telje-

sítmény-mutatók mentén elért eredmények, 

különösen az ellenőrzöttek által elfogadott 

javaslatok nyomonkövetéséhez, valamint az 

érintettek és a külső szakértők által ellenőrzési 

munkánk értékeléséhez kapcsolódóak. Sikere-

sen növeltük a 2011-ben elfogadott ellenőrzési 

jelentések és vélemények számát, bár a jelenté-

sek időszerűségére vonatkozó ambíciózus cél-

kitűzéseinket nem sikerült maradéktalanul tel-

jesíteni. Éves jelentéseinket bővített informáci-

óval, továbbá egy új, a teljesítmény ellenőrzé-

seknek szentelt fejezettel készítettük el, 42 éves 

különjelentést és 16 különjelentést bocsátot-

tunk ki a 7 vélemény és az állásfoglalás mellett. 

Intézményünk hatáskörrel rendelkezik az uniós 

bevételek és kiadások ellenőrzésére vonatko-

zóan, különösen a tagállamokban beszedett 

héa-alapú saját források tekintetében, és ezt 

az Európai Bíróság 2011 novemberében meg-

erősítette.



5

2012-től kezdődően képesek leszünk beszá-

molni javaslataink  gyakorlati  végrehajtásá-

nak mértékéről. Emellett megkezdjük teljesít-

mény- ellenőrzési eljárásaink szakértői felül-

vizsgálatát a különjelentéseink kibocsátását 

érintő tevékenységek irányításának további 

javítása érdekében. 2011-ben kiadtuk az etikai 

irányelveket az ellenőrzések irányítási keretei-

nek további erősítése céljából, továbbá felül-

vizsgáltuk az ellenőrzési irányelveinket és stan-

dardjainkat az ellenőrzési és jelentési folyama-

tok egyszerűsítése érdekében. Egy alkalmazotti 

elégedettséget mérő új felmérést is útjára indí-

tunk 2012-ben.

Tovább tekintve a jövőbe, 2012-ben befejez-

zük a 2013–2017 időszakra vonatkozó straté-

giánk előkészítését. Számos főbb kihívás már 

tisztán áll előttünk. Amíg az Unió irányításá-

ban újabb fej lemények következhetnek be, 

nekünk folytatnunk kell az elszámoltatható-

ság, az átláthatóság és a közpénzügyi ellenőr-

zés alapelveinek kellő tiszteletben tartását elő-

mozdító tevékenységünket. Növekszik az igény 

az iránt, hogy az uniós pénzeszközök felhaszná-

lásáról magas szinten és időben szolgáltassunk 

V í tor  Manuel  da  S ILVA CALDEIRA

e l n ö k

bizonyosságot, ezért nekünk erre való tekintet-

tel kell továbbfejlesztenünk ellenőrzéseinket és 

jelentéseinket. Az Unió fejlődését kísérve igye-

keznünk kell, hogy ellenőrzési tapasztalatunk-

kal a lehető legjobban segítsünk a politika irá-

nyítóit az Unió pénzügyi irányításának javítá-

sában. Az Unió pénzügyi elszámoltathatósága 

tökéletesítésének célja nem csak a mi szemünk 

előtt lebeg, ezért igyekezni fogunk, hogy stra-

tégiai partnerségek kialakításával gyümölcsöz-

tethessük törekvéseinket. Végezetül: más uniós 

közintézményekhez hasonlóan nekünk is fel kell 

készülnünk arra, hogy kevesebb ráfordítással 

többet tudjunk elérni, és hogy javítsunk szer-

vezetünk hatékonyságán.

Hogy miként tudunk szembenézni ezekkel 

a kihívásokkal, az döntően munkatársaink oda-

adásán múlik. Erős elhatározásunk – és ettől 

a jövőben sem térünk el –, hogy fejlesztjük 

munkatársaink szakértelmét. Ez szervezetünk 

egyik alapvető értéke. Ha visszatekintek mun-

katársaink eddig tanúsított szakértelmére, elkö-

telezettségére és eredményeire, meggyőződé-

sem, hogy a Számvevőszék ezentúl is képes lesz 

elérni céljait.
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ÁTTEKINTÉS A 2011ES ÉVRŐL

TE VÉKENYSÉGEINK

 o Informatívabb éves jelentések a 2010-es pénzügyi év uniós költségvetéséről és az 

EFA-ról

 o 42 külön éves jelentés a 2010-es pénzügyi évre vonatkozóan a különböző uniós 

ügynökségekről, intézményekről és szervekről

 o 16 különjelentés külön költségvetési területekről vagy irányítási témakörökről

 o A költségvetési reform vitájához hozzászóló 7 vélemény , például a közbeszerzési 

politika modernizációjáról, vagy a Bizottság jogalkotási javaslatáról a Kohéziós alapok 

kifizetéseinek 2013 utáni szabályozására nézve

 o Állásfoglalás :  „Hogyan hat a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság a nyilvános 

elszámoltathatóságra és a közellenőrzésre az Unióban, és mik ennek fényében a Szám-

vevőszék feladatai?”

ÜGYMENE TÜNK

 o Ismét bátorító eredményeket jeleztek fő teljesítménymutatóink, különösen mun-

kánk minőségére és kihatására nézve

 o Ellenőrzésirányítási keretrendszerünk megerősítésére etikai irányelveket fogadtunk 

el

 o Felülvizsgáltuk ellenőrzési irányelveinket és standardjainkat az ellenőrzési és 

jelentési folyamatok egyszerűsítése végett

 o Munkaerőnk egy részét átcsoportosítottuk az adminisztrációs feladatoktól az ellen-

őrzési alaptevékenységekhez; részben ennek köszönhetően nőtt 2008-hoz képest 

12 százalékkal az ellenőrzéseket végző személyzet létszáma

 o A Számvevőszék második bővítményének építési munkálatai majdnem befejeződtek, 

a belső szerelvényezési munka folyamatban van
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TEVÉKENYSÉGEINK

ELLENŐR ZÉSI  JELENTÉSEK ÉS VÉLEMÉNYEK

 o a pénzgazdálkodást befolyásoló jogsza-

bály-tervezetekről készített vélemények , 

illetve a Számvevőszék saját kezdeménye-

zésű állásfoglalásai egyéb témákban.

A Számvevőszék három fő „terméket” bocsát 

ki. Ezek:

 o az éves jelentések ,  amelyekben főként 

az uniós költségvetésre és az Európai Fej-

lesztési  Alapra (EFA) vonatkozóan közl i 

pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzése-

inek eredményeit. Külön jelennek meg az 

Unió ügynökségeiről,  decentralizált szer-

veiről és egyéb intézményeiről szóló éves 

különjelentések;

 o az évben folyamatosan megjelenő különje-

lentések, amelyek egyes külön költségvetési 

területeket vagy i rányítási  témaköröket 

tárgyalnak, és többnyire teljesítményellen-

őrzések eredményeit mutatják be;

Az ellenőrzési jelentések és vélemények teljes szövege 22 nyelven elérhető a Számvevőszék honlap-

ján: www.eca.europa.eu.
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Jelentések és 
vélemények száma 

Éves jelentések az uniós 
költségvetésről és az EFA-ról

Éves különjelentések az 
uniós ügynökségekről és 
decentralizált szervekről

Különjelentések

Vélemények és egyéb

http://www.eca.europa.eu
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A 2010-es éves jelentés leglényegesebb 

megállapításai

 o A 2010-es beszámoló  valós képet adott 

az Európai  Unió pénzügyi  helyzetéről , 

a  gazdasági  események  eredményei -

ről és a cash-flow-ról. A beszámoló alap-

ját képező kiadások  el lenben lényeges 

hibát tartalmaztak, az uniós költségvetés 

3,7%-ára becsült hibaaránnyal. Általános-

ságban a belsőkontrollrendszerek részben 

voltak hatékonyak a kifizetések szabálysze-

rűségének biztosításában.

 o A Számvevőszék által becsült hibaarány 

a Kohézió, energia és közlekedés szakpo-

litika-csoport kiadásaira – amely a hibákra 

legjobban hajlamos uniós kiadási terület – 

a 2009 évinél magasabb volt, 7,7%.

 o A z  u n i ó s  k i a d á s o k  e g y é b  t e r ü l e t e i n 

a  becsült  h ibaarány v iszonylag stabi l 

maradt. A Mezőgazdaság és természeti 

erőforrások szakpolitika-csoport becsült 

hibaaránya 2,3%, vagyis lényegességi szint 

feletti volt. Mindamellett a gazdálkodóknak 

nyújtott közvetlen kifizetések nem tartal-

maztak lényeges hibát.

 o Az előlegkif izetések aránya – előfinan-

szírozás  – jelentősen megnőtt az uniós 

költségvetésben. A könyvelési szabályokat 

és a felügyeletet nem módosították ennek 

megfelelő módon.

 o Az uniós kiadási programok tervezésekor 

a Bizottságnak és a tagállamoknak nagyobb 

figyelmet kell fordítania arra, hogy SMART – 

specifikus, mérhető, alkalmazható, releváns, 

teljesítési határidős – célokat határozzanak 

meg, valamint hogy azonosítsák és mérsé-

keljék a végrehajtási kockázatokat.

ÉVES JELENTÉSEK A 2010-ES 
PÉNZÜGYI ÉVRŐL

ÉV E S  J E L E N T É S  A Z  U N I Ó 
2010.  É V I  K Ö LT S É G V E T É S É N E K 
V É G R E H A J TÁ S Á R Ó L

2011-ben a Számvevőszék pénzügyi és sza-

bályszerűségi ellenőrzési munkájának zöme 

a 2010. évi uniós költségvetés végrehajtására 

vonatkozott. Ennek eredményeként jelenhe-

tett meg 2011. november 10-én a tizenhetedik 

megbízhatósági nyilatkozatot magában foglaló 

2010-es éves jelentés. Ebben az éves jelenté-

sünkben több változást eszközöltünk a jobb 

érthetőség és tájékoztatás érdekében. I lyen 

változás volt, hogy módosultak a kiadások cso-

portosítására szolgáló szakpolitika-csoportok, 

i l letve ennek megfelelően az éves jelentés 

vonatkozó fejezetei; hogy közzétettük a szak-

polit ikánkénti  becsült  hibaarányokat,  több 

javaslatot tettünk a pénzgazdálkodás javí-

tásának céljával,  és új fejezetet szenteltünk 

a teljesítménnyel kapcsolatos témáknak.

A Számvevőszék első ízben tett közzé becsült 

hibaarányokat mind az uniós költségvetés egé-

szére, mind az egyes szakpolitika-csoportokra 

vonatkozóan. A hibaarányokat a mintákban 

szereplő ellenőrzött tranzakciók számszerűsít-

hető hibáinak extrapolációjával számolták ki. 

A Számvevőszék a becsült hibaarányt a 2 szá-

zalékos lényegességi határértékkel veti össze, 

hogy meghatározza – egyéb más bizonyí-

tékok  f igye lembevéte léve l  – ,  lényeges-e 

a hiba. A hibaarányok nem a csalás mértéke-

ként szolgálnak, hanem azt tükrözik, mekkora 

a Számvevőszék becslése szerint a kiadásokra 

vonatkozó szabályok be nem tartásának mér-

téke. Példa lehet erre a közbeszerzési szabályok 

megsértése, uniós társfinanszírozású projek-

teknél jogosulatlan vagy helytelenül kiszámolt 

költségek igénylése, vagy az, ha egy gazdálkodó 

a ténylegesnél nagyobb területtel jelenti be 

földterületét.



11

2010 - E S  K Ü L Ö N  É V E S 
J E L E N T É S E K  A Z  U N I Ó S 
Ü G Y N Ö K S É G E K R Ő L , 
D E C E N T R A L I Z Á LT  S Z E R V E K R Ő L 
É S  E G Y É B  I N T É Z M É N Y E K R Ő L

2011 decemberében a Számvevőszék kiadta 

a 2010-es pénzügyi  évre vonatkozó külön 

éves jelentéseit  a  42 uniós ügynökséget , 

a decentralizált szerveket (mint például a közös 

vállalkozások) és egyéb intézményeket (külö-

nösképpen az Európai Központi Bank működési 

hatékonyságát) illetően. A Számvevőszék vala-

mennyi ellenőrzött létesítményről korlátozás 

nélküli  véleményt adott ,  kivéve az Európai 

Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) 

Ügynökséget, a tárgyi eszközök helytelen köny-

velése miatt, és az ENIAC Közös Vállalkozást, 

mivel nem szerepelt a beszámolójában költ-

ségvetési eredménykimutatás.

Az uniós ügynökségeket és  decentral izált 

szerveket meghatározott feladatok végrehaj-

tására hozta létre az uniós jogalkotó. Minden 

ügynökségnek megvan a saját mandátuma, 

felügyelőbizottsága, igazgatója, személyzete 

és költségvetése. Az ügynökségek sok terüle-

ten tevékenykednek, például a biztonság, az 

egészségügy, a kutatás, a pénzügy, a migráció 

és az utazás területén.

A 2010 - E S  É V E S  J E L E N T É S 
A Z  E U R Ó PA I  FE J L E S Z T É S I 
A L A P O K R Ó L

A z  E u r ó p a i  F e j l e s z t é s i  A l a p o k r ó l  ( E F A ) 

szóló , 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves 

jelentésében  (2011. november 10-én jelent 

meg) a Számvevőszék megállapította, hogy 

a 2010. évi beszámoló minden lényeges vonat-

kozásban valós képet adott az EFA pénzügyi 

helyzetéről, és hogy az azt alátámasztó gazda-

sági események és pénzáramlások a pénzügyi 

szabályokkal összhangban voltak. Az EFA bevé-

telei mentesek voltak a lényeges hibáktól. Az 

EFA kötelezettségvállalásai szintén jogszerűek 

és szabályszerűek voltak, a beszerzéseknél elő-

forduló nem számszerűsíthető hibák ellenére. 

Mindamellett az EFA-projektkifizetésekre vonat-

kozóan lényeges szintű hibát állapítottunk meg 

3,4%-os becsült hibaaránnyal. A megállapított 

hibák a jogosultsági feltételek be nem tartásá-

ból adódtak. A kifizetések szabályszerűségének 

biztosítására vonatkozóan a Számvevőszék rész-

ben hatékonynak értékelte az EFA-kifizetések 

kontrollrendszereit.

Caldeira elnök úr az Európai Parlament plenáris ülésén 
bemutatja a 2010-es éves jelentést
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 o a szabályozási vagy működési keretekben 

várható változások;

 o a politika és a közvélemény érdeklődése.

A Számvevőszék 2011-ben 16 ,  számos téma-

kört felölelő különjelentést fogadott el, ami 

a 2010-ben elfogadott 14-hez képest növe-

kedést  je lent .  Ezeket  röviden ismertet jük 

a pénzügyi keret – az Unió több évre szóló 

költségvetése – megfelelő fejezeteinél.

A különjelentések teljes szövege 22 nyelven 

elérhető a Számvevőszék honlapján: www.eca.

europa.eu és az „EU bookshop” honlapon.

EGY K IVÁL A SZ TOT T TE L J E SÍTM É NY,  I LLE T V E SZ ABÁLYSZE RŰSÉG I 

E LLE N Ő R ZÉ S FŐ B B LÉ PÉ SE I

A 2011. ÉVI KÜLÖNJELENTÉSEK

Az éves jelentéseken felül a Számvevőszék 

különjelentéseket is bocsát ki az év folyamán, 

amelyek a Számvevőszék által kiválasztott egyes 

költségvetési és irányítási területekre irányuló 

teljesítmény- és szabályszerűségi ellenőrzése-

ket összegeznek. A Számvevőszék úgy választja 

és tervezi meg ezeket az ellenőrzési feladatait, 

hogy azok a lehető legnagyobb hatást fejtsék 

ki, s így a hozzájuk rendelt erőforrások a lehető 

legjobban ki legyenek aknázva.

A témák kiválasztásakor a Számvevőszék az 

alábbiakat veszi figyelembe:

 o az adott bevételi vagy kiadási terület teljesít-

mény-, illetve szabályszerűségi kockázatai;

 o az érintett bevétel vagy kiadás volumene;

 o a korábbi ellenőrzések óta eltelt idő;

Előtanulmány

Megállapítja a javasolt ellenőrzés hasznosságát és megvalósíthatóságát.

Ellenőrzési terv

A hatókört és a célokat, illetve az alkalmazandó ellenőrzési megközelítést, 

módszereket és az ütemtervet jelöli ki.

Helyszíni 
ellenőrzés

Multidiszciplináris munkacsoport a helyszínen végez bizonyítékgyűjtést, a Bizottság 

központi részlegeinél, illetve a tagállamokban és a kedvezményezett államokban.

A megállapítások 
elemzése

Tények megerősítése az ellenőrzött felekkel és az ellenőrzési célokat alátámasztó 

bizonyítékok felhasználása.

Különjelentés-
tervezet

A főbb megállapítások és következtetések világos, strukturált bemutatása. 

Az ajánlások elkészítése.

Egyeztetés

A jelentés egyeztetése az ellenőrzött féllel.

Elfogadás

A jelentés elfogadása.

Közzététel

A különjelentés közzététele a 22 hivatalos nyelv mindegyikén, az ellenőrzött 

felek válaszaival együtt.

http://www.eca
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FE N N TA R T H AT Ó  F E J L Ő D É S

A fenntartható fejlődés a növekedést és a fog-

lalkoztatást célozza meg, és két témakört foglal 

magában:

Versenyképesség alatt a következők finanszíro-

zása értendő: kutatás és technológiafejlesztés, 

Európa összekapcsolása uniós hálózatok segít-

ségével, oktatás és szakképzés, a versenyképes-

ség elősegítése egy teljes mértékben integrált 

egységes piacon, a szociálpolitikai menetrend, 

valamint a nukleáris leszerelés. A növekedés, 

illetve a foglalkoztatás szolgálatában álló ver-

senyképesség fokozásához nyújtott uniós költ-

ségvetés a 2007–2013-as időszakban 89,4 mil-

liárd eurót, azaz az időszak teljes költségvetés-

ének 9,2%-át teszi ki. Ennek az összegnek közel 

kétharmadát kutatásra és fejlesztésre fordítják.

Növekedési és foglalkoztatási célú kohézió 

alatt elsősorban a kohéziós politika értendő, 

amelynek megvalósítása meghatározott tevé-

kenységi területekhez rendelt pénzalapokkal, 

például az Európai Szociális Alappal, a Kohéziós 

Alappal és az Európai Regionális Fejlesztési Alap-

pal történik. A forrásokat a Bizottság és a tagál-

lamok megosztott irányítás keretében használ-

ják fel. A 2007–2013-as időszakra tervezett uniós 

kohéziós költségvetés 348,4 milliárd eurót (a tel-

jes költségvetés 35,7%-át) tesz ki.

A 2011. év során a Számvevőszék a következő 

különjelentéseket fogadta el ezen a téren:

 o a kis-  és  középvál la lkozások számára 

nyújtott garanciakeret eredményességé-

ről (4/2011), kialakításuk és megtervezésük, 

működésük i rányítása és a célkitűzések 

elérése tekintetében. A kkv-garanciakeret 

az Európai Bizottság nevében az Európai 

Beruházási Alap által kezelt pénzügyi eszköz, 

amely garanciákat vagy viszontgaranciákat 

nyújt pénzügyi közvetítők számára olyan 

hitelekhez, amelyeket pénzintézetek nyúj-

tanak kkv-knak annak érdekében, hogy ezzel 

könnyítsék adósságaik finanszírozását;

 o az Európai Regionális  Fejlesztési  Alap 

(ERFA) által társfinanszírozott turisztikai 

projektek eredményességéről (6/2011) vár-

ható eredményeik, fenntarthatóságuk, euró-

pai hozzáadott értékük és a projektek kiala-

kítása tekintetében. A különjelentés széles 

körű, 9 tagállam 26 régiójának projektjeit 

felölelő felmérésen alapult a 2000 és 2006 

között az ERFA 4,6 milliárd EUR uniós támo-

gatásban részesítette az idegenforgalmi 

állótőke-beruházásokat a tagállami irányító 

hatóságok által kiválasztott és irányított pro-

jekteken keresztül;
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 o Az Európai Regionális Fejlesztési  Alap 

(ERFA) által  támogatott e-kormányzati 

projektek eredményességéről  (9/2011) 

a 2000–2006-os programidőszak,  i l letve 

négy tagállam, Franciaország, Olaszország, 

Lengyelország és Spanyolország vonatko-

zásában. Az ellenőrzés azt vizsgálta, hogy 

a felmért igényeknek megfelelően válasz-

tották-e ki a társfinanszírozandó projekteket, 

azokat a terveknek megfelelően hajtották-e 

végre, valamint hasznosak és fenntartható-

ak-e a projektek. Az információs társadalom 

céljaira elkülönített 6,7 milliárd euro ERFA-

támogatás az új biztonságos technológiák, 

az infrastrukturális képességek és a régiók 

közötti szélessávú összeköttetés fejleszté-

sét célozta meg;

 o A  B i z o t t s á g  á l l a m i  t á m o g a t á s o k 

ellenőrzésének irányításában kifejtett tevé-

kenységének eredményességéről (15/2011). 

Az ellenőrzés azt vizsgálta, hogy az irányítási 

eljárások és struktúrák garantálják-e, hogy 

a Bizottság minden lényeges állami támo-

gatási üggyel foglalkozzon; eredményesen, 

a határidők betartásával kezelik-e ezeket az 

ügyeket; valamint, hogy lehetővé teszik-e 

a Bizottság számára az állami támogatások 

ellenőrzésének nyomonkövetését. A Bizott-

ság felel azért, hogy az uniós tagállamok 

által nyújtott ál lami támogatások össze-

egyeztethetőek legyenek az Európai Unió 

belső piacával. A tagállamoknak támogatási 

intézkedéseiket először be kell jelenteniük 

a Bizottságnak, és a tényleges támogatás-

nyújtás előtt meg kell szerezniük a Bizottság 

jóváhagyását.

 o Az atomerőművek leszereléséhez Bulgári-

ának, Litvániának és Szlovákiának nyújtott 

uniós pénzügyi támogatás végrehajtásáról 

(16/2011). A különjelentés értékelte, hogy az 

Unió által támogatott intézkedéseket a fel-

mért igényekkel összhangban tervezték-e és 

a tervek szerint valósították-e meg, illetve 

hogy az elszámoltathatósági és irányítási ren-

delkezések biztosították-e az uniós források 

eredményes felhasználását. A nukleáris biz-

tonság növelése érdekében Bulgária, Litvá-

nia és Szlovákia az uniós csatlakozási tárgya-

lások keretében kötelezettséget vállalt nyolc 

nem korszerűsíthető atomreaktor előrehozott 

bezárására és ezt követő leszerelésére. E köte-

lezettségvállalás rendkívüli terhére tekintettel 

az Európai Unió az 1999–2013-as időszakban 

összesen 2,9 milliárd euró összegű pénzügyi 

támogatásban részesítette a három ország 

erre irányuló programját.
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TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK 
MEGŐRZÉSE ÉS TERMÉSZETIERŐFORRÁS-
GAZDÁLKODÁS

A 2011. év során a Számvevőszék a következő 

különjelentéseket fogadta el ezen a téren:

 o A közös agrárpolitika egységes támo-

gatási rendszere (5/2011. sz. különjelen-

tés) – Lásd: „Egy teljesítményellenőrzés rész-

letei” című keretes szöveg;

 o Megfelelő-e az agrár-környezetvédelmi 

támogatások rendszerének kialakítása és 

irányítása (7/2011). Az ellenőrzés értékelte, 

hogy agrár-környezetvédelmi szakpolitika 

kialakítása és felügyelete hozzájárul-e kéz-

zelfogható környezeti haszon létrejöttéhez, 

a mezőgazdasági termelők megfelelő támoga-

tásban részesülnek-e, azaz kellő iránymutatást 

és korrekt támogatási összegeket kapnak-e, 

valamint hogy az agrár-környezetvédelmi 

szakpolitika irányítása során figyelembe 

veszik-e a konkrét környezeti igényeket. Az 

agrár-környezetvédelmi támogatás kiadásai 

évente 2,5 milliárd eurót tesznek ki. A szakpo-

litika célja, hogy kielégítse a környezetvédelmi 

szolgáltatások iránti egyre erősebb társadalmi 

igényt azáltal, hogy ösztönzi a mezőgaz-

dasági termelőket és egyéb gazdálkodókat 

a környezet védelmével és javításával össze-

egyeztethető mezőgazdasági  termelési 

módszerek bevezetésére, i l letve további 

alkalmazására. A szakpolitikát a Bizottság és 

a tagállamok megosztva irányítják;

 o A Közös Agrárpolitika keretében jogosu-

latlanul kifizetett összegek visszafizette-

téséről szóló különjelentés (8/2011), amely 

a tagállamok által kialakított és működte-

tett, a megállapított tartozások visszafizeté-

sére szolgáló rendszerek hatékonyságát érté-

kelte. Az ellenőrzés megvizsgálta, hogy a tag-

államok megfelelően kezelik, illetve tartják-e 

nyilván a tartozásokat, hogy eredményesen 

fizettetik-e vissza a jogosulatlan kifizetése-

ket, hogy a szabályoknak megfelelően köny-

velik-e el behajthatatlannak a tartozásokat, 

valamint hogy eredményes-e a visszafizette-

tések bizottsági felügyelete és monitoringja. 

Az Európai Unió évente körülbelül 55 milli-

árd eurót költ mezőgazdaságra és vidékfej-

lesztésre, ennek az összegnek egy része azon-

ban a szabálytalan vagy nem megfelelő kérel-

mekből, illetve a hibákból adódóan tévesen 

kerül kifizetésre.

Az Unió átfogó hatáskörrel és szakpolitikai fele-

lősséggel bír a mezőgazdaság, a vidékfejlesz-

tés, a halászat és a környezetvédelem területén, 

melyek költségvetése a 2007–2013-as időszak 

költségvetésének 42,3 százalékát, 413,1 milli-

árd eurót tesz ki.

A források háromnegyedét a mezőgazdasági 

piacokra, illetve közvetlenül a termelőknek folyó-

sított kifizetésekre fordítják a közös agrárpolitika 

(KAP) „első pillérén”, az Európai Mezőgazdasági 

Garanciaalapon (EMGA) keresztül. A kiadások 

több mint egyötödét teszik ki a vidékfejlesztés 

területén nyújtott uniós támogatások, ezeket 

a KAP „második pillére”, az Európai Mezőgaz-

dasági Vidékfej lesztési  Alap (EMVA) fedezi . 

A mezőgazdaságot és a vidékfejlesztést a Bizott-

ság és a tagállamok megosztottan irányítják.
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 o Az iskolatej- és az iskolagyümölcs-prog-

ram eredményességéről szóló különjelentés 

(10/2011), amely azt vizsgálta, hogy az uniós 

támogatás közvetlen eredményeként vál-

toztak-e a kedvezményezettek fogyasztási 

szokásai, illetve hogy a programok milyen 

valószínűséggel érik el nevelési céljaikat és 

tudják befolyásolni a gyerekek jövőbeni étke-

zési szokásait. Ezen uniós programok célja 

arra ösztönözni a gyerekeket, hogy tejtermé-

kek, gyümölcsök és zöldségek fogyasztásával 

tegyék egészségesebbé étkezésüket. A két 

program célja az is, hogy hozzájáruljon ezen 

termékek piacának javításához. Az Unió éves 

szinten jelenleg 180 millió eurót irányoz elő 

e két program költségvetésére;

 o A földrajzi jelzések rendszerének kiala-

kítása és irányítása lehetővé teszi-e 

a  rendszer  eredményes működését? 

(11/2011). Az ellenőrzés értékelte a kont-

rollrendszer megbízhatóságát, a rendszer 

vonzerejét a potenciális résztvevők számára, 

és a fogyasztóknak a rendszerrel kapcsolatos 

tájékozottságát. A földrajzi jelzések rendsze-

rének célja, hogy oltalom alá helyezze az 

olyan termékelnevezéseket, amely termé-

kek jellemzői összefüggenek az előállításuk 

földrajz i  helyével .  A rendszer ezenkívül 

potenciális gazdasági lehetőségeket kínál 

a termelőknek és az élelmiszer-ipari termé-

kek előállítóinak, és pozitív hatással lehet 

a vidéki közösségekre;

 o A halászflották kapacitásának a ren-

delkezésre álló halászati lehetőségek-

hez történő kiigazítása érdekében tett 

uniós  intézkedések  e redményessége 

(12/2011. sz .  különjelentés) .  Az el lenőr-

zés azt vizsgálta, hogy világos-e a flotta-

kapacitás csökkentésének keretrendszere, 

illetve jól vannak-e meghatározva és vég-

rehajtva a konkrét intézkedések. Az ellen-

őrzést a Bizottságnál és Dániában, Spanyol-

országban, Franciaországban, Olaszország-

ban, Lengyelországban, Portugáliában és 

az Egyesült Királyságban végeztük el .  Az 

uniós közös halászati politika célja, hogy 

a túlhalászatot elkerülendő egyensúlyban 

tartsa a halállományokat és a halászflottá-

kat, előmozdítva ezzel a fenntartható halá-

szatot.  Sok éve fennáll  a többletkapaci-

tás problémája, amely a fenntartható hal-

állományokat és a halászati szektor hosszú 

távú életképességét veszélyezteti. Az Euró-

pai Halászati Alap 4,3 milliárd eurót biztosít 

a 2007–2013-as programozási időszakban.
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EGY TELJESÍTMÉNYELLENŐRZÉS RÉSZLETEI

5/2011.  SZ.  KÜLÖNJELENTÉS AZ EGYSÉGES TÁMOGATÁSI  RENDSZERRŐL 
SPS:  A  HATÉKONY ÉS EREDMÉNYES PÉNZGAZDÁLKODÁS TÖKÉLETESÍTÉSE 

ÉRDEKÉBEN KEZELENDŐ PROBLÉMÁK

A teljesítmény-ellenőrzés az SPS kifize-

tések – melyet 27 uniós tagállam közül 

17 alkalmaz – pénzügyi irányításának 

megbízhatóságát vizsgálta. A rendszer 

kiadásai 2009-ben 28,8 milliárd euróra 

rúgtak.

Az SPS bevezetése az uniós közösségi 

agrárpolitika 2003-as reformjának egyik 

kulcseleme volt. Célja, hogy a termelők-

nek jövedelemtámogatást biztosítson, 

valamint, hogy ösztönözze őket a piaci 

kereslethez történő jobb alkalmazko-

dásra. A reform megszüntette („függet-

lenné tette”) a támogatás és a termelés 

közötti kapcsolatot. Ehelyett a termelők-

nek támogatásra jogosult mezőgazda-

sági területtel és „támogatási jogosult-

sággal” kell rendelkezniük.

2006-tól a Számvevőszék számos ellenőrzést hajtott végre a Bizottság és a tagállamok azon eljárásait 

vizsgálandó, amelyek a támogatási jogosultságok pontosságát, valamint a termelőknek kifizetett össze-

gek helyességét hivatottak biztosítani. Az ellenőrzések a rendszert alkalmazó mind a 17 tagállamra 

kiterjedtek, és az eredmények a 2006., ill. a 2007. évi uniós költségvetésről szóló éves jelentésekben 

lettek publikálva.

A Számvevőszék ezekre az eredményekre kívánt építeni teljesítmény-ellenőrzése során, amely a követ-

kezőkre összpontosult: 

 o a szakpolitika kedvezményezettjei, a támogatáshoz való hozzáférés, valamint a támogatható föld-

terület meghatározása;

 o a rendszer mennyiben segít elérni a termelők jövedelemtámogatásának, illetve a földterület helyes 

mezőgazdasági és környezeti állapotban tartásának célját;

 o a rendszer különféle végrehajtási modelljeiből adódó konkrét hatások.

A helyszíni ellenőrzésekre a Bizottságnál, valamint Franciaországban, az Egyesült Királyságban és Olasz-

országban került sorra 2009 és 2010 folyamán.

Az ellenőrzés eredményeit összegző 5/2011. sz. különjelentés megállapítása szerint az SPS hozzájárult 

a közös agrárpolitika ezen két fő célkitűzésének megvalósításához: a termelők arra való ösztönzése, 

hogy jobban alkalmazkodjanak a piaci kereslethez, illetve a teljes mezőgazdasági ágazat jövedelmének 

támogatása. Összességében ugyanakkor az, ahogyan a rendszert működtették, számos kétséget hagyott 

a szakpolitika kedvezményezettjeinek meghatározását, a támogatásra jogosult parcellák és tevékenysé-

gek jellegét, a rendszer környezeti hatását, a támogatás tagállamok közötti és az egyes tagállamokon 

belüli megoszlását, valamint a történeti, illetve a regionális modell konkrét hatásait illetően.
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A jelentés azt javasolja, hogy a kifizetések inkább az aktív termelőknek jussanak, és hogy ne részesül-

hessenek SPS-támogatásban olyan parcellák, amelyeken nem folyik mezőgazdasági termelés, illetve 

olyan tevékenységek, amelyek nem járulnak hozzá a mezőgazdasági termelékenység fokozásához 

vagy a termőföld környezeti értékének aktív fenntartásához. Javasolja továbbá a Számvevőszék, hogy 

a környezeti és egyéb externáliák költségének megfelelőbb tükrözése érdekében módosítsák az SPS-

támogatás számítási módját, a támogatások pedig oszoljanak el kiegyenlítettebben a termelők között. 

A támogatás kiszámítását az aktuális művelési feltételekre kell alapozni.

Az ellenőrzést az I. Kamara nyolcfős, multidiszciplináris munkacsoportja végezte. Az ellenőrzési 

munka eredményeként nem csak a függetlenített termelői támogatás koncepcióját sikerült mélyeb-

ben elemezni, hanem sor kerülhetett a korábbi, függő támogatási rendszerről történő átállással 

együttjáró hatások leírására is. A csoport vezetője, Mr. Sven Kölling szerint: „izgalmas feladat volt ellen-
őrizni az SPS végrehajtásának számos modelljét és változatát, illetve a nemzeti és regionális irányítási 
politikákat, melyek befolyásolják a támogatás eredményességét és hatékonyságát.” A végső kedvezmé-

nyezetteknél tett látogatások és helyszíni ellenőrzések nélkülözhetetlennek bizonyultak az ellenőr-

zés megállapításainak és következtetéseinek alátámasztására szolgáló bizonyítékok megszerzésében.

A Számvevőszék több ajánlása is megjelenik a Közös Agrárpolitika 2013 utáni reformjáról szóló (a tevé-

kenységi jelentés megírása idején tárgyalás alatt álló) bizottsági javaslatban, így például az „aktív 

mezőgazdasági termelő” fogalmának és az egyes területtípusokra előírt minimumtevékenységeknek 

a meghatározása, a támogatás jobb elosztása a kedvezményezettek között, az SPS-modellek variáci-

óinak csökkentése, valamint a környezeti externáliák jobb megjelenítése a támogatás kiszámításában.

Az ellenőrzést végző csoport (balról jobbra): (első sor) Heike Walz, Michel Cretin számvevőszéki tag, Aurelia Petliza, 
(hátsó sor) Pietro Puricella, Dirk Pauwels, Sven Kölling, Sylvain Lehnhard
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A Z  U N I Ó  M I N T  G L O B Á L I S 
S Z E R E P L Ő

Az uniós tevékenységek a külkapcsolatok terén 

a következőkre irányulnak: bővítés; stabilitás, 

biztonság és jólét  biztosítása az Unió saját 

szomszédságában ,  aktív cselekvés a fenn-

tartható  fe j lődés  támogatása  érdekében 

nemzetközi szinten; a globális politikai kor-

mányzás előmozdítása, és a stratégiai és polgári 

biztonság biztosítása.

Ezekre a célkitűzésekre az Unió 2007 és 2013 

között 55,9 milliárd eurót nyújtott, vagyis tel-

jes költségvetésének 5,7%-át. A legtöbb kiadást 

a Bizottság közvetlenül kezeli, központi részle-

gei vagy külképviseletei útján. Egyes támoga-

tásokat a Bizottság nemzetközi szervezetekkel 

közösen kezel.

A 2011. év során a Számvevőszék a következő 

különjelentéseket fogadta el ezen a téren:

 o Javította-e a külső segítségnyújtás haté-

konyságát az, hogy a Bizottság a központi 

részlegekről a külképviseletekre ruházta át 

az irányítást? (1/2011) Az ellenőrzés meg-

vizsgálta az irányítási együttműködéseket 

és azok hatását a segélyek célba juttatá-

sának sebességére és minőségére nézve, 

valamint a megbízható pénzgazdálkodási 

eljárások kialakítását. Az Unió a világ legna-

gyobb segélyezője, és a segélyek jelentős 

részét a Bizottság kezeli – 2009-ben 8,4 mil-

liárd eurót – irányítási rendszerén keresztül, 

amely 2002 óta a partnerországokban lévő 

hivatalokra történő felelősség átruházása 

mellett működik.

 o A konfl iktus  sújtotta  országokban az 

ENSZ-szervezetek közreműködésével lebo-

nyolított uniós támogatások hatékonysága 

és eredményessége (3/2011), elsősorban 

2006 és 2008 között, Afganisztánban, Irakban 

és Szudánban megvalósult projektekre össz-

pontosítva. Az ENSZ szervezetein keresztül 

folyósított EuropeAid-támogatások összege 

a 2005 és 2009 közötti ötéves időszakban 

mintegy 4 milliárd euró volt. Az Unió nyújt-

hat  forrásokat egyes projektekhez akár 

egyedüli donorként, akár más donorokkal 

együtt; hozzájárulhat több donor által biz-

tosított forrásokhoz úgy, hogy nem írja elő, 

milyen tevékenységekre vagy célra fordítsák 

a támogatást, illetve hozzájárulhat az ENSZ 

általános költségvetéséhez.

 o A Horvátországnak a csatlakozás utáni 

t á m o g a t á s o k  k e z e l é s é n e k  j a v í t á s á r a 

nyújtott európai uniós támogatások ered-

ményességéről szóló különjelentés (14/2011) 

értékelte a támogatás bizottsági tervezését, 

valamint azt, hogy az uniós finanszírozású 

projektek elérték-e szándékolt céljukat. Az 

európai uniós előcsatlakozási támogatás 

célja, hogy támogassa a tagjelölt országo-

kat közigazgatási kapacitásuk erősítésében 

és abban, hogy felkészüljenek a tagállammá 

válásuk után rendelkezésükre álló nagyobb 

összegű uniós források kezelésére. A Horvát-

országnak nyújtott támogatás 2007 óta évi 

mintegy 150 millió eurót tesz ki.
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A 2011. év során a Számvevőszék a következő 

jelentést fogadta el ezen a téren:

 o A 42-es eljáráskóddal végzett vámeljá-

rás kontrollja megelőzi, illetve felderíti-e 

az áfacsalást? (13/2011) című különjelen-

tés azt értékelte, hogy a 42-es eljáráskódú 

vámeljárás megbízható szabályozási keret-

rendszert nyújt-e az áfacsalás elleni küzde-

lemhez. A Számvevőszék Belgiumban, Dáni-

ában, Spanyolországban, Franciaországban, 

Ausztriában, Szlovéniában és Svédország-

ban végzett ellenőrzést. A 42-es eljáráskód-

dal végzett vámeljárást az importőr annak 

érdekében alkalmazza, hogy az Unión kívül-

ről importált áruk mentességet kapjanak az 

áfa alól, amennyiben az árukat egy másik 

tagállamba fogják továbbítani. Ezekben az 

esetekben az áfát az utóbbiban, azaz a ren-

deltetési tagállamban kell megfizetni.

A 2011. év során a Számvevőszék a következő 

jelentést fogadta el ezen a téren:

 o Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 

irányításáról szóló (2/2011) különjelentés 

egy előző, azonos tárgyú számvevőszéki 

különjelentésben (1/2005) megfogalmazott 

ajánlások végrehajtását célzó intézkedéseket 

értékelte. Az ellenőrzés megvizsgálta, hogy 

az OLAF tevékenységei előterébe helyezte-e 

a vizsgálati feladatkörét, hogy javult-e a vizs-

gálatok hatékonysága, hogy hogyan mutatta 

be saját vizsgálatai eredményességét és 

hogy tisztázott-e a felügyelőbizottság sze-

repe. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 

feladata a csalás és az uniós költségvetésre 

nézve káros egyéb jogellenes tevékenysé-

gek elleni küzdelem. Az OLAF a Bizottság 

része, de önálló vizsgálati joggal rendelke-

zik; körülbelül 500 fős személyzete van, és 

éves költségvetése nagyjából 50 millió euró.

I G A Z G ATÁ S

Az uniós intézmények, ügynökségek és decent-

ralizált szervek igazgatási kiadásai a személy-

zeti költségeket, például a fizetéseket és nyug-

díjakat, valamint az épületekre, felszerelésekre, 

energiára, kommunikációra és információs tech-

nológiára fordított kiadásokat foglalják maguk-

ban. A 2007–2013-as időszak összes igazgatási 

kiadása 55,9 milliárd eurót, a teljes költségve-

tés 5,7%-át teszi ki.

B E V É T E L E K

Az Európai Unió költségvetését elsősorban saját 

forrásokból és egyéb bevételekből finanszí-

rozzák. A hagyományos saját források – első-

sorban vámok – az összes bevétel kb. 12%-át 

adják, míg a HÉA-alapú források további 12%-kal 

járulnak hozzá ahhoz. Az uniós saját források 

legnagyobb részét (70%-át) a bruttó nemzeti 

jövedelmen alapuló (GNI-alapú) forrás bizto-

sítja: ez az a kiegyensúlyozó forrás, amelynek 

köszönhetően a költségvetés mindig egyen-

súlyban marad.
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A 2011-BEN 
KIADOTT VÉLEMÉNYEK 
ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSOK 

A Számvevőszék azáltal is hozzájárul az uniós 

forrásokkal való pénzgazdálkodás javításához, 

hogy véleményez pénzügyi hatással járó – új 

vagy felülvizsgált – jogszabályokra irányuló 

javaslatokat.  E véleményeket a többi uniós 

intézmény kéri, és a jogalkotó hatóságok – az 

Európai Parlament és a Tanács – felhasználják 

munkájuk során. A Számvevőszék saját kezde-

ményezésére, egyéb témákban is kibocsáthat 

állásfoglalásokat.

2011-ben a Számvevőszék hét véleményt foga-

dott el:

 o 1/2011: a tizedik Európai Fejlesztési Alapra 

alkalmazandó pénzügyi szabályzatról szóló 

215/2008/EK tanácsi rendeletet az Európai 

Külügyi Szolgálat tekintetében módosító 

tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

 o 2/2011 :  a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 

pénzügyi szabályzatáról

 o 3/2011: az Európai Iskolák pénzügyi szabály-

zatának módosítására irányuló javaslatról

 o 4/2011: a Bizottságnak a közbeszerzési poli-

tika modernizálásáról szóló zöld könyvéről

 o 5/2011 : az Európai Atomenergia-közösség 

keretprogramjának (2012–2013) közvetett 

cselekvései esetében a vállalkozások, a kuta-

tóközpontok és az egyetemek részvételére, 

valamint a kutatási eredmények terjeszté-

sére vonatkozó szabályok megállapításáról 

szóló tanácsi (Euratom) rendeletre irányuló 

javaslatról

 o 6/2011 :  módosított javaslat – az Európai 

Parlament és a Tanács rendelete az Európai 

Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott 

vizsgálatokról szóló 1073/1999/EK rendelet 

módosításáról és az 1074/1999/Euratom ren-

delet hatályon kívül helyezéséről

A 7/2011 sz. vélemény a Kohéziós kiadásokra 

vonatkozó közös rendelkezések európai parla-

menti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatá-

val foglalkozik, amely kiadások a 2014–2020-as 

időszakban az összes kiadás akár 45%-át is elér-

hetik. Ezért az, hogy az uniós költségvetés meny-

nyiben járul hozzá az Európa 2020 stratégia cél-

jainak megvalósításához, nagymértékben ezen 

alapok felhasználásának eredményes, hatékony 

és gazdaságos voltán múlik, és ez befolyásolja 

majd az uniós fellépés hitelességét és legiti-

mitását is. A jelenlegi kihívást az jelenti, hogy 

hogyan hozhat minőségileg kielégítő eredmé-

nyeket egy olyan rendszer, amelynek kereté-

ben a forrásokat előre elosztják a tagállamok 

között, azok kihasználása pedig csak implicit cél. 

A források felhasználásának eredményes bizott-

sági felügyelete, illetve a Bizottság felé történő 

elszámolás kötelezettsége növelni fogja a tag-

államok képességét, hogy sikeresen használják 

fel ezeket a pénzeszközöket.

A vélemények teljes szövege minden hivatalos 

nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján: 

www.eca.europa.eu 

http://www.eca.europa.eu
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AZ EURÓPAI  SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLÁSFOGLALÁSA:  HOGYAN HAT 
A JELENLEGI  PÉNZÜGYI  ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG A NYILVÁNOS 

ELSZÁMOLTATHATÓSÁGRA ÉS A KÖZELLENŐRZÉSRE AZ UNIÓBAN,  ÉS MIK 
ENNEK FÉNYÉBEN A SZÁMVEVŐSZÉK FELADATAI?

A jelenlegi globális pénzügyi és gazdasági válság jelentős következményekkel jár az Európai Unió 

számára. A válságra adott válaszlépésként az Unió új intézkedésekkel támogatja a pénzügyi ágazat 

stabilitását, ösztönzi a gazdasági fellendülést és növekedést, pénzügyi támogatást nyújt a tagálla-

moknak, illetve fokozza a tagállamok közötti költségvetési és gazdaságpolitikai egyeztetést. Mindez 

jelentősen kihat a közpénzek – azaz az uniós polgárok által befizetett adók – unióbeli felhasználá-

sára is. Az uniós gazdaságpolitikai berendezkedés változásaival új feladatok járnak az elszámoltatha-

tóság, az átláthatóság és a közellenőrzés terén.

A Számvevőszék szerint az új intézkedéseknek összhangban kell lenniük azzal az alapelvvel, hogy 

amennyiben a kezelt pénz közpénz, megfelelően gondoskodni kell az átláthatóságról, a nyilvános 

elszámoltathatóságról és a közellenőrzésről. Ezért 2011. május 9-én a Számvevőszék kiadta a „Hogyan 

hat a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság a nyilvános elszámoltathatóságra és a közellenőrzésre 

az Unióban, és mik ennek fényében a Számvevőszék feladatai?” című állásfoglalását.

Az állásfoglalásban a Számvevőszék arra a következtetésre jut, hogy ellenőrzésnek fogja alávetni az 

új felügyeleti hatóságokat, az uniós költségvetés által szavatolt segítségnyújtási mechanizmusokat, 

illetve – amennyire lehetséges – a Bizottságnak az európai szemeszter keretében végzett tevékenysé-

geit. A Számvevőszék azonban olyan esetekre is rámutat, amikor a közellenőrzésről nem gondoskodtak 

megfelelően: véleménye szerint például az európai stabilitási mechanizmust létrehozó szerződésnek 

elő kellene írnia a külső fél által végzendő közellenőrzést. A Számvevőszék végül felhívja a figyelmet 

több olyan elszámoltathatósági, illetve átláthatósági kérdésre, amelyeket az illetékes uniós intéz-

ményeknek – elsősorban az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – meg kell fontolniuk. E kérdések 

a számviteli és ellenőrzési standardokat, a központi banki tevékenységeket, illetve a költségvetési 

politikáknak a jelenleg formálódó új szabályrendszer szerinti utókövetését érintik.
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A Számvevőszék és az egyéb legfőbb ellenőrzési intézmények közötti együttműködés főként az alábbi 

fórumokon valósul meg:

 o az uniós tagállamok legfőbb ellenőrzési intézményeinek Kapcsolattartó Bizottsága; az uniós tag-

jelölt és lehetséges tagjelölt országok legfőbb ellenőrzési intézményeinek hálózata;

 o nemzetközi közpénzügyi ellenőrzési intézmények, elsősorban a Legfőbb Ellenőrzési Intézmények 

Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) és annak európai regionális csoportja (EUROSAI).

KAPCSOLATTARTÓ BIZOTTSÁG

Az uniós szerződés előírja, hogy a Számvevőszék 

és a tagállamok nemzeti ellenőrző szervei füg-

getlenségük megőrzése mellett a bizalom szel-

lemében együttműködjenek. A Számvevőszék 

az uniós tagállamok társintézményeivel a Kap-

csolattartó Bizottság keretében működik aktívan 

együtt. A Kapcsolattartó Bizottság az uniós tagál-

lamok legfőbb ellenőrzési intézményei, valamint 

az Európai Számvevőszék vezetőiből álló testület, 

amely évenként ül össze. Mint együttműködési 

fórum elősegíti az uniós pénzeszközök ellenőrzé-

sével és egyéb uniós témákkal kapcsolatos szak-

ismeretek és tapasztalatok cseréjét. A napi kap-

csolattartás az egyes intézmények által kinevezett 

összekötő tisztviselők feladata. A közös állásfog-

lalások és eljárásmódok kidolgozása érdekében 

munkacsoportokat és hálózatokat hoztak létre.

2011 folyamán a Kapcsolattartó Bizottság megbí-

zott elnöke a Számvevőszék volt, folytatta admi-

nisztratív segítségnyújtását a Bizottság részére, 

valamint aktívan részt vett a különböző munka-

csoportokban és hálózatokban.

EGYÜT TMŰKÖDÉS MÁS SZ ÁMVE VŐSZÉKEKKEL

A 2011. évi éves ülést október 13–14-én tartot-

ták az Európai Számvevőszék székhelyén. Az ülés 

fő programpontja egy szeminárium volt, amely 

azt tárgyalta, hogyan hat az uniós számvevőszé-

kek, illetve az Európai Számvevőszék munkájára 

az európai szemeszter, illetve az uniós gazdasági 

kormányzást érintő egyéb időszerű fejlemények. 

Szó esett a pénzügyi rendszerek és intézmények 

szabályozásáról és felügyeletéről, a pénzügyi szek-

tornak nyújtott állami támogatásról és az euró vál-

ságkezelési mechanizmusairól.

A Kapcsolattartó Bizottság az Európai Parlamentnek, 

az Európai Tanácsnak, az Európai Bizottságnak és 

az uniós tagállamok parlamentjeinek és kormányai-

nak címzett nyilatkozatot fogadott el (lásd: keretes 

szöveg). A bizottság elfogadott egy állásfoglalást 

is, amelyben az euróövezet számvevőszékei felhív-

ják a figyelmet az európai stabilitási mechanizmus 

megfelelő külső közpénzügyi ellenőrzésének szük-

ségességére. Mind a nyilatkozat, mind az állásfog-

lalás elérhető a Kapcsolattartó Bizottság honlap-

ján: http://www.contactcommittee.eu.

A Kapcsolattartó Bizottság 2011-es ülésének meghívott előadói: Olli Rehn, az Európai Bizottság tagja, Luc Frieden, 
luxemburgi pénzügyminiszter és Vítor Constâncio, az Európai Központi Bank elnökhelyettese. A képen 
Vítor Caldeirával, az Európai Számvevőszék elnökével (balról a harmadik) láthatók.

http://www.contactcommittee.eu
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„AZ EURÓPAI SZEMESZTER ÉS AZ UNIÓ GAZDASÁGI IRÁNYÍTÁSÁBAN BEKÖVETKEZETT 

EGYÉB ÚJ FEJLEMÉNYEK: MILYEN TANULSÁGOKAT VONJANAK LE AZ EURÓPAI UNIÓ 

TAGÁLLAMAINAK SZÁMVEVŐSZÉKEI, ILLETVE AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK” C. NYILATKOZAT, 

AMELYET A KAPCSOLATTARTÓ BIZOTTSÁG 2011. OKTÓBER 14ÉN FOGADOTT EL, 

HANGSÚLYOZTA A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSAKOR SZEM ELŐTT TARTANDÓ ALAPELVEKET, 

ÉS MEGHATÁROZTA A JÖVŐBENI EGYÜTTMŰKÖDÉS FŐBB VONALAIT

A közpénzek megfelelő ellenőrzése

A Kapcsolattartó Bizottság meggyőződése szerint a közpénzek felhasználásakor mindig szem előtt 

kell tartani a következő alapelveket:

 o „kellő átláthatóság, vagyis megbízható és időszerű információ (nemzeti szintű statisztikai adatok is) 
a közpénzek tényleges vagy szándékolt felhasználásáról és a vonatkozó kockázatokról;

 o megfelelő elszámoltathatóság, vagyis a műveletek nyilvánosság előtt zajló ellenőrzése, a döntésho-
zóknak és a folyamatok irányítóinak az elszámoltatása;

 o a közpénzek felhasználásáról és a vonatkozó kockázatokról kellő bizonyosságot és információt nyújtó, 
megfelelő közpénzügyi ellenőrzés ,  amely hozzájárul az átláthatóság és az elszámoltathatóság 
megteremtéséhez.”

Avégett, hogy a pénzügyi-gazdasági válságra és annak következményeire adott válasznak része legyen 

a közpénzek hatékony ellenőrzése, az uniós számvevőszékek és az Európai Számvevőszék „meg fogják 

vizsgálni, hogy lehetőségeik határain belül, saját hatáskörükben hogyan tudják ellenőrzési munká-

jukat az új körülményekhez igazítani. Némelyiküknél ez a folyamat már el is kezdődött, amennyiben 

új ellenőrzési feladatokat vezettek be, illetve aktualizálták az eddigieket.”
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A tagállami számvevőszékek és az Európai Számvevőszék közötti 
együttműködés erősítése

Az Unió gazdaságainak egyre növekvő kölcsönös függősége fényében a Kapcsolattartó Bizottság 

keretében történő szoros együttműködés még értékesebb közös perspektívákkal kecsegtet. Ezen 

együttműködés keretében:

 o „legújabb ellenőrzési eredményeknek, illetve azok hatásainak tanulságait megosztva növelni lehet 
a közös tudást;

 o kölcsönösen okulni lehet az új (és a meglévő) intézkedések ellenőrzése során alkalmazott példaértékű 
megoldásokból;

 o fel lehet tárni a közpénzek ellenőrzésének hiányosságait ,  illetve az új ellenőrzési feladatok és új 
partnerségek kínálta lehetőségeket, törekedve ezek lehető legjobb kiaknázására;

 o alkalomadtán külön ellenőrzési módszereket és technikákat, illetve az ezek végrehajtását szolgáló 
eszközöket és útmutatásokat lehet kidolgozni a nemzeti számvevőszékek számára.”

A Kapcsolattartó Bizottság mindezen tevékenységeit az Európa 2020 stratégia és a költségvetési 

politika ellenőrzésével kapcsolatos, meglévő hálózatai útján, valamint párhuzamos vagy összehangolt 

ellenőrzések és külön e célra kezdeményezett kooperatív tevékenységek révén fogja kibontakoztatni.

A Kapcsolattartó Bizottság 2011. október 13–14-i luxembourgi ülésén
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AZ UNIÓS TAGJELÖLT 
ÉS LEHETSÉGES TAGJELÖLT 
ORSZÁGOK LEGFŐBB 
ELLENŐRZÉSI INTÉZMÉNYEINEK 
HÁLÓZATA

A Számvevőszék tevékenyen részt vett az uniós 

tagjelölt és lehetséges tagjelölt országok leg-

főbb el lenőrzési  intézményei  hálózatának 

tevékenységében1. A hálózat szervezeti felépí-

tése hasonló a kapcsolattartó bizottságéhoz, és 

keretében rendszeresen találkoznak a legfőbb 

ellenőrzési intézmények vezetői és az összekötő 

tisztviselők, valamint munkacsoportokra, sze-

mináriumokra, workshopokra és párhuzamos 

ellenőrzésekre is sor kerül. A hálózat fő célja 

a nemzetközi standardoknak és a követendő 

uniós példáknak megfelelő új ellenőrzési mód-

szerek és technikák bevezetése. 

A hálózat keretében az elnökök találkozójára 

2011. március 8–9-én került sor Isztambulban. 

A találkozó, melynek társelnökei a török szám-

vevőszék és az Európai Számvevőszék vol-

tak, az isztambuli megállapodás elfogadásá-

hoz vezetett, amely a jövőbeli tevékenységek-

nek az – Európai Számvevőszék, a SIGMA és az 

uniós legfőbb ellenőrzési intézmények képvise-

lői aktív támogatásával végrehajtandó – vázla-

tos munkatervét is tartalmazza.

1 2012. februárjában a hálózat öt tagjelölt országból 
(Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, 
Izland, Montenegró, Törökország), valamint három 
lehetséges tagjelölt országból (Albánia, Bosznia és 
Hercegovina, Szerbia) állt.

EGYÉB EGYÜTTMŰKÖDÉS

2011-ben a Számvevőszék az osztrák és a finn 

számvevőszékkel karöltve szakértői értékelést 

végzett Norvégia számvevőszékénél. Az erről 

szóló jelentés 2011 júniusában jelent meg.

A Számvevőszék továbbra is  részt  vett  az 

INTOSAI és az INTOSAI tevékenységeiben, és 

aktívan hozzájárult azokhoz. Amióta 2004-ben 

az INTOSAI teljes jogú tagjává vált, a Számvevő-

szék tevékenyen részt vesz az ellenőrzési témájú 

albizottságok munkájában. Miután az INCOSAI 

a 2010. novemberi XX. ülésén jóváhagyta a leg-

főbb ellenőrzési intézmények új nemzetközi 

standardjainak (ISSAI) átfogó együttesét, ezek 

az albizottságok – az ISSAI-keretrendszer össze-

hangolására, illetve a standardok és útmutatások 

terjesztése összpontosítva – megkezdték új 

munkaterveik végrehajtását. A Számvevőszék 

hozzájárult a bevált megoldások terjesztését és 

a minőségbiztosítást önkéntes szakértői értéke-

lésekkel ösztönző albizottság, az INTOSAI tagjai 

között a kapacitásépítésre irányuló tevékenysé-

gek fokozását szorgalmazó albizottság, valamint 

az INTOSAI környezetvédelmi ellenőrzési mun-

kacsoportja munkájához.

A Számvevőszék ezenkívül 2008 óta elnökli 

a katasztrófákhoz kapcsolódó támogatás elszá-

moltathatóságával és ellenőrzésével foglalkozó 

INTOSAI-munkacsoportot .  A munkacsoport 

fő célja, hogy a katasztrófákhoz kapcsolódó 

támogatás elszámoltathatósága terén fellelje 

és megismertesse a legjobban bevált eljárá-

sokat, s útmutatást dolgozzon ki – elsősorban 

az érintett felekre (többoldalú adományozói 

szervezetek, segélyszervezetek, kormányok, 

a magánszféra ellenőrei) irányuló tevékenysé-

geket illetően.
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Az EUROSAI tekintetében a Számvevőszék 

számára fontos előrelépés, hogy a  következő 

hatéves időszakra tagja lett  az igazgató-

t a n á c s n a k .  A  S z á m v e v ő s z é k  t e v é k e n y e n 

részt  vett  az EUROSAI VI I I .  Kongresszusán 

(2011. május 30–június 2.),  amelynek közép-

pontjában a közszolgálati vezetők feladatai, 

elvárásai és felelőssége és a legfőbb ellenőrzési 

intézmények szerepe, illetve a független szabá-

lyozó hatóságok utóbbiak által végzett ellen-

őrzése állt. Az elfogadott nyilatkozat a nemzeti 

számvevőszékek függetlenségének erősítése 

mellett szállt síkra.

Siker koronázta az INTOSAI és a regionál is 

INTOSAI-munkacsoportok erőinek arra irányuló 

közös erőfeszítését, hogy erősödjék a nem-

zeti számvevőszékek függetlensége és széles 

körben elismerésre találjon a limai és a mexi-

kói nyilatkozat, amikor 2011 decemberében 

az ENSZ Közgyűlése  határozatot fogadott 

el  „A közigazgatás hatékonyságának, elszá-

moltathatóságának, eredményességének és 

átláthatóságának előmozdítása a legfőbb ellen-

őrzési intézmények erősítése révén” címmel.
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A Bíróság 2011. november 15-én hozta meg íté-

letét a C-539/09 sz., Európai Bizottság kontra 

Németországi Szövetségi Köztársaság ügyben, 

az Európai Számvevőszéknek a hozzáadottér-

ték-adóból származó saját források területére 

vonatkozó ellenőrzési hatáskörét illetően.

Az el járás annak alapján indult meg, hogy 

2006-ban a német szövetségi pénzügyminisz-

térium nem engedélyezte a Számvevőszéknek, 

hogy elvégezze Németországban a tagállamok 

közigazgatási hatóságai között a héa területén 

történő, az 1798/2003 tanácsi  rendeletben 

szabályozott  együttműködésre vonatkozó 

el lenőrzéseket .  8/2007.  sz .  különjelentésé-

nek előkészítése során a Számvevőszék nyolc 

tagállamban, köztük Németországban készült 

ellenőrzést végezni. A német hatóságok kifogást 

emeltek a Számvevőszék azon jogára nézve, 

hogy elvégezze a szóban forgó ellenőrzést.

A  német  kormány  azza l  é rve l t ,  hogy  az 

1798/2003 rendelet által szabályozott,  tag-

államok közötti együttműködés és az uniós 

bevételek között nincsen közvetlen kapcsolat, 

mivel a héa nemzeti adó, és meg kell különböz-

tetni a héa-alapú saját forrásoktól. Az utóbbi 

összeg nagyságát számítások egész sorával álla-

pítják meg, és a tagállamok által héa gyanánt 

begyűjtött összegek viszonylag kis hányadának 

felel meg.

A Bíróság határozottan elutasította a német kor-

mány érvelését, amely szerint szigorúan különb-

séget kell tenni a tagállamok héa-bevételei és 

a héából származó uniós saját források között. 

A Bizottság, az Európai Parlament és a Szám-

vevőszék álláspontját magáévá téve a Bíróság 

hangsúlyozta, hogy a héa-alapú saját források 

a tagállamok héa-bevételeitől függenek.

MÁS TE VÉKENYSÉGEK

A Bíróság emlékeztetett rá, hogy a héa-t érintő 

közigazgatási  együttműködésre vonatkozó 

1798/2003 rendelet éppen a tagállamok közötti 

együttműködésnek a héa-csalás elleni küzde-

lemre és az eredményesebb héa-beszedésre irá-

nyuló mechanizmusainak létrehozását célozta. 

Ez hatással van arra is, hogy a héa-alapú saját 

források az uniós költségvetés rendelkezésére 

állnak-e. Ha a nemzeti hatóságok közötti együtt-

működés eredményesen és a szabályozásnak 

megfelelően folyik, akkor az hozzájárul a csa-

lás csökkentéséhez és a tagállami héa-beszedés 

eredményesebbé tételéhez, valamint segít fenn-

tartani a héa-alapú saját forrásoknak a külön-

böző vonatkozó uniós jogalkotási aktusokban 

előírt szintjét, elősegítve ezáltal a saját források 

általános egyensúlyának megőrzését.

A Bíróság arra az eredményre jutott ,  hogy 

a Számvevőszéknek megvolt a hatásköre a héa-t 

érintő közigazgatási együttműködésre vonat-

kozóan tervezett vizsgálat lefolytatására, mivel 

az uniós bevételekkel azok jogszerűsége és az 

eredményes pénzgazdálkodás szempontjából 

foglalkozott, ez pedig közvetlenül kapcsolódik 

a Szerződés által a Számvevőszékre ruházott 

hatáskörökhöz.

A C-539/09 sz. az első olyan ügy, amelyben 

a Bíróságnak kifejezetten határoznia kellett 

a Számvevőszék ellenőrzési hatáskörét illetően. 

A Bíróság ítélete értékes és biztató, mert egyér-

telművé teszi és megerősíti intézményünknek 

a tagállamokkal szemben fennálló ellenőrzési 

hatáskörét.

AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ELLENŐRZÉSI HATÁSKÖRE 
A HÉA-ALAPÚ SAJÁT FORRÁSOKAT ILLETŐEN 
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LÁZARO-DÍJ A KÖZSZFÉRA 
ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS 
KUTATÁSOKÉRT

2010-ben az Európai Számvevőszék első ízben 

ítélte oda a közszféra ellenőrzésével kapcsolatos 

kutatásokért adott díját, amelynek révén a tudo-

mányos közösséggel fenntartott kapcsolatait 

kívánja ápolni, illetve a közpénzek ellenőrzé-

sének fejlesztését támogatni Európában. A díj 

első odaítélésével a Számvevőszék Jesús Lázaro 

Cuenca, számvevőszéki igazgató emléke előtt 

adózott, aki sok éven át járult hozzá intézmé-

nyünk ellenőrzési módszereinek fejlesztéséhez.

A Lázaro díj nyertesei ,  Sara Bellei l  és José 

Antonio Fernández Ajenjo, 2011. július 5-én 

Luxemburgban, a Számvevőszékén tartott nyil-

vános ünnepségen a Számvevőszék elnökétől, 

Vítor Caldeirától és a zsüritől vették át díjukat. 

A két díjazott egy tudományos ülés keretében 

ismertette értekezését:

M r s  S a r a  B e l l e i l :  – „C o n t r i b u t i o n  à  u n e 

sociologie des pratiques managériales dans les 

politiques européennes. L’exemple des audits 

des ONG humanitaires: entre importation et 

appropriation” („Hozzájárulás az európai szak-

politikák irányítási gyakorlatának szociológiájá-

hoz. A humanitárius segítségnyújtással foglal-

kozó nem kormányzati szervezetek ellenőrzé-

sének példája: Importálás és elsajátítás között”)

Mr José Antonio Fernández Ajenjo:  –„El 

control de las Administraciones Públicas y la 

lucha contra la corrupción: Especial referencia al 

Tribunal de Cuentas y a la Intervención General 

de la Administración del Estado („A közigazga-

tás ellenőrzése és a korrupció elleni harc, különös 

tekintettel a [spanyol] Számvevőszék és az állam-

igazgatási belső ellenőrzési szerv szerepére”)

Caldeira elnök úr a Lázaro díj nyerteseivel, Sara Belleil-jel és José Antonio Fernández Ajenjóval

Az Európai Számvevőszék mély megrendüléssel 

értesült a 2011. november 30-án elhunyt Sara 

Belleil korai haláláról, és szeretne elismeréssel 

adózni munkája minőségének és jelentőségének.
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ÜGYMENETÜNK

Az elmúlt  években a Számvevőszék belső 

reformfolyamaton ment át. Ennek keretében 

kidolgozta első, 2009–2012-re szóló ellenőrzési 

stratégiáját2, amely a következő átfogó célokat 

tűzi ki:

 o az ellenőrzések átfogó hatásának maxima-
lizálása;

 o a hatékonyság  fokozása az erőforrások 
lehető legjobb felhasználása révén.

2 A 2009–2012-es ellenőrzési stratégia elérhető a www.
eca.europa.eu honlapon.

A stratégia számos kiemelt intézkedését már 

megvalósították. A többi intézkedésre 2012 

folyamán kerül sor. A 2011. év legfontosabb 

eredményei az alábbiak voltak:

 o több különjelentés készült: 2009 és 2011 
között átlagosan 16, vagyis a célként kitű-
zött évi 12–15 jelentésnél több;

 o a Számvevőszék mérvadó módon járult 
hozzá az Unió költségvetési reformjához;

 o megkezdődött a korábbi számvevőszéki 
a ján lások  hasznosulásának  rendszeres 
nyomon követése ,  amelynek keretében 
2012-ben először átfogó nyomonkövetési 
jelentés is fog készülni;

 o sor került egyes ellenőrzési eljárások és 
standardok felülvizsgálatára;

 o alaptevékenységünk  e rős í tése  végett 
a támogató szolgálatoktól álláshelyeket cso-
portosítottunk át az ellenőrzési részlegekhez;

 o „Hogyan hat a jelenlegi pénzügyi és gazda-
sági válság a nyilvános elszámoltathatóságra 
és a közellenőrzésre az Unióban, és mik 
ennek fényében a Számvevőszék feladatai?” 
címmel állásfoglalást adtunk ki.

AZ EURÓPAI  SZÁMVEVŐSZÉK ETIKAI  IRÁNYELVEI

A 20 09 2012RE SZÓLÓ STR ATÉGIA 

MEGVALÓSÍTÁSA

A 2008-ban végzett nemzetközi szakértői értékelés ajánlását követve a Számvevőszék megerősítette 

ellenőrzés-irányítási keretrendszerét, amennyiben – az INTOSAI etikai kódexén és a legfelsőbb ellen-

őrzési intézmények nemzetközi minőség-ellenőrzési standardján alapuló – etikai irányelveket foga-

dott el3. Ezzel kapcsolatban a Számvevőszék kidolgozott egy olyan eljárást, amely éves alapon kellő 

bizonyosságot szolgáltat arról, hogy ellenőrei megfelelnek a vonatkozó etikai követelményeknek.

Az etikai irányelvekben lefektetett olyan értékek tisztelete, mint a pártatlanság, az objektivitás, a hűség 

és a szakmai titoktartás, garantálja, hogy a Számvevőszék munkatársai a köz érdekében tevékenyked-

nek, nem állnak külső nyomás alatt, és nem befolyásolja őket sem személyes, sem pénzügyi érdek. 

A szakmai hozzáállást biztosító számvevőszéki keretrendszer növeli az érdekelteknek szolgáltatott 

információk hitelességét.

3 ISSAI 30 és ISSAI 40.

http://www.eca.europa.eu
http://www.eca.europa.eu
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EGY 20132017RE SZÓLÓ SZ ÁMVE VŐSZÉKI 

STR ATÉGIA FELÉ

A jelenlegi, 2012-ig érvényes stratégia eredményeire építő következő stratégia kidolgozása már 

2011-ben megkezdődött. A Számvevőszék megragadja az alkalmat, hogy alkalmazkodjék az Unió, 

illetve az ellenőri szakma aktuális fejleményeihez, hogy jobban eleget tehessen az érintett felek 

igényeinek és elvárásainak.

Az Európai Számvevőszék tagjai
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A Számvevőszék 2008 óta folyamatosan kidol-

gozott egy sor alapvető teljesítménymutatót, 

hogy ezáltal:

 o a vezetés tájékozódhassék arról, hogy meny-

nyivel kerültek közelebb a 2009–2012-es idő-

szakra kitűzött célok;

 o alátámasszák a döntéshozatalt;

 o információt nyújtsanak a teljesítményről 

a Számvevőszék érdekeltségi körének.

A SZ ÁMVE VŐSZÉK 2011ES 

TEL JESÍTMÉNYÉNEK FELMÉRÉSE

A mutatók a számvevőszéki munka színvona-

lának és hatásának fő összetevőit igyekeznek 

felmérni, különös tekintettel a legfontosabb 

érdekelt felek véleményére, valamint az erőfor-

rások eredményes és hatékony felhasználására. 

A 2011-es volt a második olyan év,  amikor 

a  tel jes í tménymutató-rendszer  tel jes  köre 

rendelkezésre állt. A Számvevőszék örömmel 

nyugtázza  a fő teljesítménymutatók szerinti 

eredményeit,  különösen ellenőrzési munká-

jának színvonalát és hatását illetően. Ennél is 

fontosabb, hogy a mutatóknak köszönhetően 

jól látható, hol van szükség előrelépésre, és 

milyen kérdésekkel kell külön foglalkozni a jövő-

beni teljesítmény javítása érdekében.

A Z  É R D E K E LT  F E L E K  Á LTA L  A D O T T  É R T É K E L É S E K

A Számvevőszék arra kérte jelentéseinek fő felhasználóit (az Európai Parlament Költségvetési Ellen-

őrző Bizottságát és a Tanács Költségvetési Bizottságát), illetve a legfontosabb ellenőrzött feleket 

(elsősorban az Európai Bizottság munkatársait), hogy egy felmérés révén értékeljék a Számvevőszék 

2010-es éves (az általános költségvetésről és az EFA-ról szóló) jelentéseinek, illetve a 2011-ben közzé-

tett különjelentéseinek színvonalát és hatását. A felmérés résztvevői ötpontos skálán értékelhettek 

(1 – nagyon rossz, 2 – rossz, 3 – megfelelő, 4 – jó, 5 – nagyon jó).

A SZÁMVEVŐSZÉK MUNKÁJÁNAK SZÍNVONALA ÉS HATÁSA 

Jelentéseinek színvonalát és hatását a Számvevőszék az érdekelt felek által adott értékelések, szakértői 

vélemények, illetve ajánlásai hasznosulásának utóellenőrzése alapján ítéli meg.

2011-es 
célérték2011

4,0 ≥ 4,2

3,7 ≥ 3,7

2010

4,2

3,7

A fő felhasználók értékelése a Számvevőszék jelentéseinek színvonaláról 

és hatásáról

Az ellenőrzött fél értékelése a számvevőszéki ellenőrzések színvonaláról 

és hatásáról

Ezek szerint a számvevőszéki jelentések fő felhasználói átlagosan „jónak” minősítik azokat. A válaszadók különösen 

nagyra értékelik a jelentések jó érthetőségét és hasznosságát, valamint a Számvevőszék ellenőreinek szakmai 

színvonalát.
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SZ A K É R T Ő I  V É L E M É N Y E K

Két külső szakértői csoport tekintette át a 2011-ben megjelent számvevőszéki jelentéseket tartalom 

és külső szempontjából. A szakértők négy különjelentést, illetve az általános költségvetésről és az 

EFA-ról szóló 2010-es éves jelentéseket vették górcső alá, és különböző szempontokból, négypontos – 

a súlyosan hiányostól (1) a magas színvonalúig (4) terjedő – skálán értékelték a jelentések minőségét.

A Z  A J Á N L Á S O K  H A S Z N O S U L Á S Á N A K  U T Ó E L L E N Ő R Z É S E

A pénzgazdálkodás javításához a Számvevőszék ajánlásaival járul hozzá. Ezek az ajánlások csak akkor 

vezethetnek változáshoz, ha az ellenőrzöttek azokat elfogadják, majd meg is valósítják. Ez a mutató 

a 2011-ben megjelent éves jelentések és különjelentések ajánlásain alapul.

2011-es 
célérték2011

Külső szakértők értékelése a számvevőszéki jelentések tartalmáról és 

külsejéről
2,8 ≥ 3,0

Ezek szerint az értékelők átlagosan „elégségesnek” minősítik a számvevőszéki jelentések színvonalát. Az értékelés 

értékes információkkal szolgált, ajánlásait fel fogjuk használni a jövőbeni jelentések színvonalának javításához.

2010

3,0

2011-es 
célérték2011

Százalékosan hány ellenőrzési ajánlást fogadott el az ellenőrzött fél 93% ≥ 90%

2011-től a Számvevőszék szisztematikusan figyelemmel kíséri, hogy mennyiben hasznosultak ajánlásai az 

ellenőrzött szervezeteknél. 2012-től kezdve a Számvevőszék már be fog tudni számolni arról, hogy mely ajánlásait 

ültetik át a gyakorlatba, és milyen javulás származik ebből. 

2010

90%
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A J E L E N T É S E K  I D Ő S Z E R Ű S É G E

A Számvevőszék törekszik arra, hogy minden ellenőrzési jelentését a megadott határidőn belül 

fogadja el. Az éves jelentések és a különálló éves jelentések esetében a határidők kötelező jellegűek. 

A különjelentések esetében – ahol a közzétételt nem kötik kötelező jellegű határidőhöz – az elfogadás 

tervezett időpontját szokás határidőnek tekinteni.

4

4 Ezeknél a mutatóknál felülvizsgálták a célszámokat, (a 2008–2010-es) 100%-ról 90%-ra csökkentve őket, hogy figyelembe 
vegyék a nem várt eseményeket is.

AZ ERŐFORRÁSOK EREDMÉNYES ÉS HATÉKONY FELHASZNÁLÁSA 

A Számvevőszék az erőforrások eredményes és hatékony felhasználását abból a szempontból értékeli, 

hogy mennyiben képes időben elkészülni jelentéseivel és megállapításaival, eleget tenni pénzgaz-

dálkodási kötelezettségeinek, illetve biztosítani alkalmazottainak jólétét és szakmai alkalmasságát.

A M E G Á L L A P Í TÁ S O K  I D Ő S Z E R Ű S É G E

Az előzetes megállapítások jegyzéke az egyes tagállamoknál vagy a Bizottságnál végzett helyszíni vizs-

gálatot követően részletesen leírja a konkrét ellenőrzési megállapításokat, és segítségével a Számve-

vőszék és az ellenőrzött felek megerősítik a megállapítások tényszerűségét és pontosságát. A jegyzék 

kibocsátása ezért kulcsfontosságú szakasz az ellenőrzési folyamatban. A Számvevőszék már korábban 

leszögezte, hogy jelentős mértékben javítania kell a megállapítások időszerűségét, és célul tűzte ki, 

hogy 2012 végén már az előzetes megállapítások 80%-át a szóban forgó helyszíni ellenőrzést követő 

két hónapon belül bocsássa ki.

Az elfogadott és a tervezett jelentések aránya

2011-es 
célérték42011

83% 90%

Az időben elfogadott jelentések aránya 75% 90%

Összességében a Számvevőszék nem érte el teljes mértékben a 2011-re kitűzött célját. Egyfelől nem teljesült 

a jelentések számára vonatkozó nagyralátó cél, másfelől viszont az évi 12–15 külön jelentés általános célját sikerült 

túlteljesíteni, és több jelentés jelent meg, mint 2010-ben. Mindkét éves jelentés és egy kivételével valamennyi 

különálló éves jelentés elfogadására terv szerint került sor, és közzétételük is határidő előtt megtörtént.

2010

90%

80%

2011-es 
célérték2011

A határidőre kibocsátott előzetes megállapítási jegyzékek aránya 58% 2012-re 
80%

A Számvevőszék 2011-ben javította előzetes megállapítási jegyzékeinek időszerűségét, de célját még nem érte 

el teljesen. Az utóbbi három évben jelentős előrelépés történt a cél irányában (2008-ban ez az érték 27% volt). 

A Számvevőszék további erőfeszítéseket tesz majd, hogy tovább javítsa teljesítményét.

2010

54%
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A P É N Z G A Z D Á L K O D Á S  K Ü L S Ő  É R T É K E L É S E

A Számvevőszék törekvése, hogy külső ellenőrétől korlátozás nélküli hitelesítő véleményt kapjon 

a pénzügyi kimutatásaira és erőforrás-felhasználására vonatkozóan, valamint hogy a Tanács pozitív 

ajánlását követően az Európai Parlament megadja neki a felmentvényt.

SZ A K M A I  T O VÁ B B K É P Z É S

A Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetségének (IFAC) iránymutatásaihoz híven a Számvevőszék igyekszik 

személyenként átlagosan évi 40 órányi (5 napnyi) szakmai képzést nyújtani ellenőreinek.

A M U N K ATÁ R S A K  E L É G E D E T T S É G E

A munkatársak elégedettségére vonatkozó 2009-es belső felmérés szerint a Számvevőszék munka-

társainak 86%-a általában véve elégedett a munkájával. A munkatársak átfogó átlagos elégedettsége 

egy 1-től 4-ig terjedő összetett skálán 2,8-as értéket kapott. Ezen a skálán a 2,5-nél magasabb érték 

már általános elégedettséget jelez. A Számvevőszék célja, hogy a következő, 2012 végén végzendő 

hasonló felmérés során is elérje, illetve tovább javítsa ezt az eredményt.

Cél2011

A külső ellenőr korlátozás nélküli hitelesítő véleménye, a felmentvény 

megadása
Igen Igen

A külső ellenőr az erőforrás-felhasználására és a kontrolleljárásokra vonatkozóan is bizonyosságot nyújt.

2010

Igen

Cél2011

Szakmai továbbképzéssel (nem nyelvtanfolyam) töltött napok átlaga 

ellenőrönként
6,1 nap ≥ 5 nap

Ellenőreinek szakmai képzését illetően a Számvevőszék ismét túllépett eredeti célkitűzésén; ez is mutatja, 

milyen fontosságot tulajdonít munkatársai szakmai fejlődésének. Ha a nyelvi képzést is számításba vesszük, 

munkatársaink átlagban évi 9,3 nap képzésben részesülnek.

2010

5,7 nap
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ELLENŐR ZÉSTÁMOGATÁS

HUMÁNERŐFORRÁS

A M U N K A E R Ő  E L O S Z TÁ S A

A Számvevőszék eredményessége elsősorban 

a munkatársaitól függ. 2011. december 31-én 

a Számvevőszéknél 887-an dolgoztak ( ide-

számítva a t isztviselőket és az ideiglenes 

alkalmazottakat, nem tekintve azonban a szám-

vevőszéki tagokat, a szerződéses alkalmazottakat, 

a kiküldött nemzeti szakértőket és a gyakornoko-

kat). A teljes létszámból 564 alkalmazott dolgozik 

az ellenőrzési kamarákban (ebből 123 fő az egyes 

számvevőszéki tagok kabinetjében), 148 a for-

dítók, 148 az adminisztratív ügyintézők és 27 az 

elnökség munkatársainak száma. 

A Számvevőszék ellenőrzési tevékenységeinek eredményessége nagyban függ szakosodott támogató 

részlegeinek munkaminőségétől. Ezen részlegek logisztikai és szakmai tudása teszi lehetségessé 

a Számvevőszék számára a következőket:

 o munkatársak felvétele, megtartása és motiválása, szakértelmük fejlesztése;

 o tájékoztatás az ellenőrzési eredményekről az Unió valamennyi hivatalos nyelvén;

 o az információtechnológia lehetőségeinek kiaknázása; 

 o költségvetésének irányítása és létesítményeinek fenntartása;

 o helyszíni ellenőrzések végzése bármely országban, ahol uniós pénzösszegeket használnak fel.

Összesen

2011

525 557

2009 2010

163 151

171 157

564Ellenőrzés 

Fordítás 

Adminisztráció

880 889

148

148

887

A Számvevőszék 
álláshelyeinek megoszlása 
december 31-én

21 24Elnökség 27

501

2008

163

173

857

20

Az erőforrások lehető legjobb felhasználása 

érdekében 2011-ben továbbra is valamennyi 

részlegünk törekedett az eljárások egyszerűsíté-

sén alapuló hatékonyságnövelő intézkedések 

bevezetésére. A hatékonyság javulásával felsza-

baduló nem ellenőri álláshelyeket – a lehetősé-

gekhez mérten – az ellenőri álláshelyekhez cso-

portosítottuk át. Ez adta az ellenőri álláshelyek 

2008 óta bekövetkezett 12,6%-os növekedésé-

nek több mint felét.
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A N E M E K  E G Y E N S Ú LYA

A többi európai uniós intézményhez hason-

lóan a Számvevőszék is alkalmazza az esély-

egyenlőség  elvét a humánerőforrás igazga-

tása és a munkaerő-felvétel során. Az elmúlt 

években a női alkalmazottak aránya fokozato-

san növekedett, így munkatársaink között mára 

már egyenlő a férfiak és a nők aránya.

M U N K A E R Ő - F E LV É T E L

A Számvevőszék munkatársai  sokrétű képe-

sítéssel és széles körű szakmai tapasztalattal 

rendelkeznek: az intézmény teljesítménye az 

ő elhivatottságukat és minőségi munkájukat 

tükrözi.  A Számvevőszék munkaerő-felvételi 

politikája az uniós intézmények általános alap-

elveit  és  foglalkoztatás i  fe l tételeit  követ i , 

alkalmazotti állománya állandó köztisztviselők-

ből és ideiglenes szerződéssel foglalkoztatott 

munkaerőből áll. A számvevőszéki állások betöl-

tésére az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal 

(EPSO) szervez nyílt versenyvizsgákat. A Szám-

vevőszék háromtól öt hónapig tartó szakmai 

gyakorlati lehetőségeket is biztosít egyetemi 

végzettséggel rendelkező személyek számára.

A Számvevőszék 2011-ben 75 alkalmazottat vett 

fel: 23 köztisztviselőt, 24 ideiglenes és 28 szer-

ződéses alkalmazottat. A Számvevőszék külö-

nösen az ellenőri álláshelyek új munkatársak-

kal történő betöltése terén volt eredményes. 

2011. december 31-én 25 álláshely állt betöl-

tetlenül, jóval kevesebb, mint 2010-ben (44). 

Ezáltal első ízben csökkent a betöltendő állá-

sok aránya 3% alá.

Az alábbi ábra a női és férfi alkalmazottak beosztási szint szerinti megoszlását mutatja 2011. decem-

ber 31-én. A korábbi évekhez hasonlóan jelenleg a 65 igazgatói, illetve csoportvezetői állásból 18-at 

(28%) nők töltenek be. Ezek többsége azonban a Fordítási Igazgatóságon vagy az adminisztratív rész-

legeknél dolgozik.

Az AD szinten a nők aránya növekvő tendenciát 

mutat. A legutóbbi felvételi kampányt követően 

jelenleg az AD5-ös és AD8-as szint közötti mun-

katársak 45%-a nő.

2001

NőFérfi

54% 46%

2011 50% 50%

2010

NőFérfi

31% 69%

2011 33% 67%

2010

NőFérfi

62% 38%

2011 61% 39%

2010

NőFérfi

70% 30%

2011 72% 28%

Asszisztensek (AST szint) Ellenőrök – tisztviselők (AD szint)

Igazgatók és csoportvezetők
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É L E T K O R  S Z E R I N T I  M E G O S Z L Á S

A december 31-én aktív foglalkoztatásban álló dolgozók életkori megoszlása szerint a Számvevőszék 

munkatársainak 60%-a 44 éves vagy annál fiatalabb.

A 65 igazgató, illetve csoportvezető közül 23-an 55 évesek vagy annál idősebbek. Ebből adódóan az 

elkövetkező 5–10 évben a felső szintű vezetői állomány alapos megújulásával kell számolni.

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 

Az ellenőri szakmának alapeleme a folyama-

tos továbbképzés, hogy a munkatársak lépést 

tarthassanak a fejlődéssel és új készségeket 

sajátíthassanak el. A Számvevőszék ellenőrzési 

környezetének rendhagyó jellegéből adódóan 

az ellenőröknek emellett jó nyelvi készségekre 

is szükségük van.

2011-ben a Számvevőszék munkatársai átlago-

san 9,3 napot töltöttek szakmai továbbképzés-

sel. A nyelvtanfolyamok a továbbképzéssel töl-

tött napok 54%-át tették ki, ez az érték 2010-ben 

57% volt. A nyelvi képzésen kívül az ellenőrök 

2011-ben 6,1 napot töltöttek szakmai tovább-

képzéssel, és ezzel teljesítették az intézmény 

egyik fő célszámát.

2011-ben továbbfejlesztették a képzések tartal-

mát, és új képzéseket is kidolgoztak az ellenőri 

munka prioritásainak megfelelően. A Szám-

vevőszék ezenkívül korszerűsítette a képzési 

tevékenységek irányítási rendszerét.

FORDÍTÁS

Ellenőrzést támogató tevékenység gyanánt 

a fordítás lehetővé teszi,  hogy a Számvevő-

szék teljesítse küldetését és elérje kommuniká-

ciós célkitűzéseit. 2011-ben a fordítások teljes 

mennyisége a 2010-es munkaterheléshez volt 

hasonló. A fordítások több mint 99%-a időben 

készült el.

2011 folyamán a Fordítás i  Igazgatóságról 

további álláshelyek, illetve munkatársak kerül-

tek át az ellenőrzési részlegekhez.

A Számvevőszék fordítói a helyszíni vizsgá-

latokat  végző el lenőrök oldalán,  valamint 

az el lenőrzési  jelentések megszövegezésé-

nek minden szakaszában is jelentős nyelvi 

segítséget  nyújtottak .  Támogatást  b izto-

s í tottak a  kapcsolattartó bizottságnak,  az 

INTOSAI-munkacsoportoknak,  és segítettek 

eleget tenni egyéb, a Számvevőszék ellenőr-

zési tevékenységeihez kapcsolódó igényeknek 

is. A Számvevőszék Fordítási Igazgatósága tevé-

kenyen képviseltette magát intézményközi és 

nemzetközi szakmai fórumokon.

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60–64

Életkor

20–24

3,8%

16,3%

20,7%

19,2%

17,5%

11,5%

7,6%

3,4%

0,0%
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INFORMATIKA

Az informatika (IT) hozzásegíti a Számvevő-

széket a 2009–2012-es időszakra vonatkozó 

stratégia átfogó céljainak eléréséhez. 2010-ben 

a Számvevőszék:

 o folytatta beruházását a tudásmenedzs-

mentbe ,  amennyiben Assyst2 elnevezésű 

projekt je  keretében belekezdett  e l len-

őrzéstámogató eszköze új  változatának 

fejlesztésébe, amely a nemrégiben telepített 

együttműködési platformján alapul;

 o a hatékonyság és az eredményesség folya-

matos javítását szem előtt tartva tovább 

törekedett a belső folyamatok ésszerűsíté-

sére a munkafolyamatok számítógépesítése 

révén olyan területeken, mint a kiküldetések 

és a képzésirányítás, vagy a személyes akták 

elektronikus archiválása;

 o a mobilitás további támogatása jegyében 

okostelefonokat és hordozható számítógé-

peket bocsátott munkatársai rendelkezésére, 

valamint elindított egy extranet-projektet, 

amely nagy szerepet fog játszani a Szám-

vevőszék partnereivel (el lenőrzött felek, 

költségvetési  hatóság, új  alkalmazottak, 

beszál l í tók stb. )  fo lytatott  e lektronikus 

információcserében.

Mindezen fejlesztésekkel egy időben növeltük 

a műveleti biztonságot is, és szigorítottuk az 

üzletmenet-folytonosságra vonatkozó rendel-

kezéseket annak érdekében, hogy biztosítsuk 

a Számvevőszék valamennyi informatikai rész-

legének kellő elérhetőségét és minőségét.

IGAZGATÁS ÉS LÉTESÍTMÉNYEK

A „Pénzügyek és támogatási tevékenység” igaz-

gatóság feladata, hogy a számvevőszéki ellen-

őröknek hatékony, eredményes és időszerű 

módon megfelelő támogatási szolgáltatásokat 

nyújtson és biztosítsa, hogy a szükséges finan-

szírozási, belsőkontroll- és számviteli mecha-

nizmusok működjenek és elősegítik a Számve-

vőszék valamennyi tevékenységének végzését. 

2011-ben az igazgatóság továbbra is törekedett 

a hatékonyság és az eredményesség növelésére: 

ennek érdekében erőforrásokat szabadított fel 

és csoportosított át az ellenőrzési részlegekhez.

Miután 2008 végén a Számvevőszék megálla-

podott a költségvetési hatósággal (a Tanáccsal 

és a Parlamenttel) a K3-as épületének finan-

szírozásáról, 2011 egyik legfontosabb feladata 

a Számvevőszék főépülete második bővítményé-

nek megépítése volt. A mélyépítési munkálatok 

2011-ben befejeződtek, és az épület falait az év 

végéig felhúzták. Szépen előrehaladt az épület 

szerelvényezése.

Az építési  munkálatok az ütemterv szerint, 

a  költségvetésen belül  maradva haladnak. 

A Számvevőszék várhatóan 2012 végén veszi 

birtokába az épületet, a költözésekre pedig 

2013 első negyedévében kerül sor. 

2009-ben és  2010-ben végzett  v izsgálata 

alapján a Számvevőszék arra jutott, hogy biz-

tonsági célkitűzéseit úgy érheti el legjobban, 

illetve a kockázatokat úgy kezelheti leg(költség)

hatékonyabban, ha a recepciós és biztonsági 

szolgálatot saját munkaerővel látja el .  Erre 

2011 áprilisában sor is került: a külső vállalkozó 

helyébe ekkor szerződéses alkalmazottak egy 

kis csapata lépett. Ez az új rendszer kielégítően 

működik. 2009-el és 2012-vel összevetve az éves 

költségek 0,5 millió eurót meghaladó összeggel 

fognak csökkenni.



34
33

32
30

25

19
17

15

12 12
11 11

10 10 10
9

19

5 5 5
3

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0

5

10

15

20

25

30

9

4
2

3
111 1

2
4

11

41

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK

A Számvevőszék ellenőrzési munkája megköve-

teli, hogy ellenőrei a tagállamokban, az uniós 

pénzeszközöket fogadó más országokban, 

valamint nemzetközi szervezetek (pl. az ENSZ) 

központjában helyszíni vizsgálatokat végezze-

nek. E vizsgálatok célja közvetlen ellenőrzési 

bizonyítékok beszerzése.

Helyszíni vizsgálataik során az ellenőrök rend-

szerint az uniós pénzeszközök kezelését és 

igazgatását végző, illetve az azokból kifizeté-

seket folyósító központi és helyi közigazgatási 

szerveket ,  valamint a források végső  ked-

vezményezettjeit keresik fel. Az Unión belül 

a helyszíni el lenőrzések gyakran a nemzeti 

számvevőszékekkel együttműködve történnek. 

A vizsgálócsoport általában két vagy három 

ellenőrből áll, a vizsgálat pedig az ellenőrzés 

típusától és a földrajzi távolságtól függően 

néhány naptól két hétig tart.

2011-ben összesen 3795 – 343 tagállami és 36 

egyéb országbéli – helyszíni ellenőrzésre került 

sor éves, különálló éves és egyéb kiválasztott 

ellenőrzési feladatok kapcsán. Hasonló szám-

ban került sor helyszíni ellenőrzésekre uniós 

intézményeknél és szerveknél Brüsszelben és 

Luxemburgban.

5 Ebben a számban valamennyi ellenőrzési feladat során 
felkeresett tagállam és kedvezményezett állam benne 
van. 2010-ben ugyanez a szám 376 volt.

2011:  HELYSZÍNI  ELLENŐRZÉSEK 

Helyszíni ellenőrzések az Unión belül
Összesen 343

Helyszíni ellenőrzések az Unión kívül
Összesen 36
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A Számvevőszék finanszírozása az EU általános 

költségvetéséből történik. Költségvetésünk az 

uniós kiadások kb. 0,1%-át, az igazgatási kiadá-

soknak pedig kevesebb mint 2%-át teszi ki.

PÉNZÜGYI  INFORMÁCIÓK

A 2011-ES KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Végleges 
előirányzatok2011-ES PÉNZÜGYI ÉV

Kötelezettség-
vállalások

Kifizetések

Felhasználás 
aránya 

(előirányzat/
kötelezettség)

10 – Az intézmény tagjai

12 – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

14 – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

162 – Helyszíni ellenőrzések

161 + 163 + 165 – Az intézménynél dolgozó 
személyekre vonatkozó egyéb kiadások

Részösszeg (1. cím)

20 – Ingatlantulajdon

210 – Informatika és távközlés

212 + 214 + 216 – Ingóságok és járulékos költségek

23 – Folyó igazgatási kiadások

25 – Ülések, konferenciák

27 – Tájékoztatás és kiadványok

Részösszeg (2. cím)

Összesen (Európai Számvevőszék)

13 411

95 416

4 205

3 652

2 485

12 952

87 624

3 864

3 417

2 115

12 817

87 382

3 820

2 827

1 530

97%

92%

92%

94%

85%

119 169 109 972 108 37692%

25 162 24 365 12 87497%

144 331 134 337 121 25093%

14 171

6 500

816

542

893

13 915

6 500

746

482

753

5 913

4 702

691

265

570

98%

100%

91%

89%

84%

2 240 1 969 73388%

1. cím: Az intézménynél dolgozó személyek

2. cím: Épületek, bútorok, berendezések és egyéb operatív költségek

(€ 000s)
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2011-ben a költségvetés végrehajtási aránya 

93% volt. Az 1. cím esetében ez az arány 92%; 

a legalacsonyabb arány (85%) pedig a 16. alcím 

(Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások) 

esetében figyelhető meg; A 2. cím esetében az 

átlagos végrehajtási arány 97% volt.

A 20. alcím (Ingatlantulajdon, azaz épületek) 

kifizetéseinek összegét befolyásolják a K3-as 

épület építési munkálatai. A projekt harmadik, 

7 mill ió EUR összegű finanszírozási részlete 

szerepel a 2011-es költségvetésben; ezt az 

összeget kötelezettségvállalásba vették, és egy 

részét 2011-ben ki is fizették. A K3-as épületre 

vonatkozó előirányzatok egyenlegét átvittük 

2012-re, így az a projektgazda által a Szám-

vevőszék nevében az építőipari vállalatokkal 

megkötött szerződések fedezetéül rendelke-

zésre áll. Az előirányzatokat a 2008 végén az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyúj-

tott számvevőszéki előterjesztés szerint fogjuk 

felhasználni.

A K3-as épület teljes építési költsége a tervek 

szerint 79 millió eurót tesz ki, finanszírozása 

pedig öt egymást követő évben a következő-

képpen alakul majd: 2009-ben 55 millió EUR; 

2010-ben 11 millió EUR; 2011-ben 7 millió EUR; 

2012-ben és 2013-ban pedig 3–3 millió EUR.
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A 2012-ES KÖLTSÉGVETÉS 

A 2012-es költségvetés – főként a Számvevő-

szék új (K3-as) épületére vonatkozó alacso-

nyabb előirányzatok miatt – 2011-hez viszo-

nyítva 1,28%-kal csökkent.

2012KÖLTSÉGVETÉS 2011

10 – Az intézmény tagjai

(ezer EUR)

12 – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

14 – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

162 – Helyszíni ellenőrzések

161 + 163 + 165 – Az intézménynél dolgozó személyekre vonatkozó egyéb kiadások

Részösszeg (1. cím)

20 – Ingatlantulajdon

210 – Informatika és távközlés

212 + 214 + 216 – Ingóságok és járulékos költségek

23 – Folyó igazgatási kiadások

25 – Ülések, konferenciák

27 – Tájékoztatás és kiadványok

Részösszeg (2. cím)

Összesen (Európai Számvevőszék)

14 592

96 487

4 173

3 802

2 682

12 930

95 957

3 825

3 652

2 485

121 736 118 849

20 741 25 482

142 477 144 331

9 941

6 501

837

525

793

14 611

6 500

816

422

893

2 144 2 240

1. cím: Az intézménynél dolgozó személyek

2. cím: Épületek, bútorok, berendezések és egyéb operatív költségek
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ELLENŐR ZÉS ÉS ELSZ ÁMOLTATHATÓSÁG

BELSŐ ELLENŐRZÉS 

A belső ellenőrzési szolgálat (IAS) feladata, hogy 

a Számvevőszék műveleteit értéknövelő módon 

tökéletesítve független, tárgyilagos bizonyossá-

got és tanácsadó szolgáltatásokat nyújtson. Az 

IAS azzal segíti az intézmény céljainak elérését, 

hogy rendszeres és módszeres megközelítéssel 

értékeli a kockázatkezelés, a kontroll- és irányí-

tási eljárások eredményességét, és javaslatokat 

tesz tökéletesítésükre.

Feladatainak végzése során az IAS az uniós 

költségvetési  rendeletnek, az Európai Unió 

tisztviselőire vonatkozó szabályoknak, valamint 

a belső ellenőrzés szakmai gyakorlata nem-

zetközi standardjainak megfelelően jár el. 2009 

óta a Számvevőszék belső ellenőrzési szolgá-

lata a Belső Ellenőrök Intézetének (Institute of 

Internal Auditors) nemzetközileg elismert stan-

dardjaival összhangban pozitív minősítést kap.

2011-ben a  Számvevőszék  belső e l lenőr-

zési szolgálata a következőkről ,  számolt be: 

a 2009–2012-es időszakra vonatkozó szám-

vevőszéki stratégia végrehajtásának állapota; 

az  a lapvető te l jes í tménymutatók beveze-

tése; a Számvevőszék új K3 épületének épí-

tési munkálatai ;  vagyonkezelői számla hasz-

nálata a jogosult kedvezményezettek felé tör-

ténő kifizetésekre, valamint a korábbi ellenőr-

zési ajánlások hasznosulásának utóellenőrzése. 

Az IAS teljes körű támogatást nyújtott a Szám-

vevőszék külső ellenőreinek a Számvevőszék 

pénzügyi kimutatásaira és belsőkontroll-eljá-

rásainak eredményességére irányuló hitelesítő 

ellenőrzésük során.

A Számvevőszék belső ellenőrzési bizottsága 

javaslatokat tesz a belső ellenőrzéssel kap-

csolatos kérdésekben és az intézmény koc-

kázatkezelési folyamatai keretében figyelem-

mel kíséri a vonatkozó belsőkontroll-környeze-

tet. 2011-ben a belső ellenőrzési bizottság és 

a belső ellenőr megvitatták az IAS ellenőrzései-

nek eredményeit, azon cselekvési tervek végre-

hajtását, amelyek hatással vannak a belsőkont-

roll-környezetre, valamint az intézmény irányí-

tását befolyásoló kockázatokat.

A SZÁMVEVŐSZÉK KÜLSŐ 
ELLENŐRZÉSE 

A Számvevőszék éves beszámolójának ellen-

őrzését egy független külső könyvvizsgálócég 

végzi. Fontos része ez annak a számvevőszéki 

törekvésnek, hogy saját magával szemben is 

ugyanazon átláthatósági és elszámoltatható-

sági elveket alkalmazza, mint az általa ellenőr-

zött szervekkel szemben.

A külső ellenőr – a PricewaterhouseCoopers 

Rt .  –  2011  szeptemberében tet te  közzé 

a 2010-es pénzügyi évre vonatkozó számvevő-

széki beszámolóról készült jelentését6.

6 HL C 267, 2011.9.9.
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A KÜLSŐ ELLENŐR VÉLEMÉNYE  
2010ES PÉNZÜGYI  ÉV

A PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKAT ILLETŐEN:

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

rendeletnek, az ezen tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályait megállapító 2002. decem-

ber 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletnek, valamint az Európai Számvevőszék számviteli 

szabályzatának megfelelően valós és hű képet adnak az Európai Számvevőszék 2010. december 31-én 

fennálló pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen fordulónappal végződő év pénzforgalmáról”.

AZ ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁT ÉS A KONTROLLELJÁRÁSOKAT ILLETŐEN:

„Az e jelentésben leírt munkánk során semmi olyasmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt azt kellene 

hinnünk, hogy minden lényeges szempontot és a fent leírt kritériumokat figyelembe véve: 

a)  a Számvevőszék számára biztosított erőforrásokat nem a szándékolt célokra használták fel;

b)  az alkalmazott kontrolleljárások nem biztosítják a szükséges garanciákat ahhoz, hogy a pénzügyi 

műveletek megfeleljenek a vonatkozó szabályoknak és rendeleteknek.”
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A FELHATALMA Z ÁS ÁLTAL ENGEDÉLYEZÉSRE 

JOGOSULT TISZ T VISELŐ NYIL ATKOZ ATA

Alulírott, az Európai Számvevőszék főtitkára, felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 

tisztviselőként:

 o kijelentem, hogy az ezen jelentésben szereplő információk teljesek és pontosak;

 o továbbá, hogy ésszerű bizonyossággal rendelkezem arról, hogy:

 – az ezen jelentésben leírt feladatok ellátásához rendelt erőforrásokat a kijelölt 

célokra használtuk fel, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás alapelveivel 

összhangban;

 – az alkalmazott kontrolleljárások biztosítják a beszámolók alapjául szolgáló tranz-

akciók jogszerűségéhez és szabályszerűségéhez szükséges garanciákat, valamint 

a csalásra vagy csalás gyanújára vonatkozó állítások megfelelő kezelését.

Ez a bizonyosság saját megítélésemen és a rendelkezésemre álló információkon alapul, 

többek között az előző pénzügyi évek utólagos ellenőrzéseinek eredményein, belső ellenőri 

jelentésein, valamint külső ellenőri jelentésein.

Megerősítem, hogy nincsen tudomásom semmi olyasmiről, ami e jelentésben nem szerepel 

és sérthetné az intézmény érdekeit.

Luxembourg, 2012. március 8.

Eduardo RUIZ GARCÍA

f ő t i t k á r
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Az Európai Számvevőszék az Európai Unió luxemburgi székhelyű független külső ellenőrző 

intézménye. A Számvevőszék minden tagállamból egy-egy, tehát 27 tagból álló testületként 

látja el feladatait. Tagjait az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően a Tanács 

nevezi ki hatéves, megújítható időtartamra. A tagok saját maguk közül elnököt választanak 

három évre, szintén megújítható időtartamra.

A Számvevőszék kamarákba szerveződik. Mindegyik számvevőszéki tag valamelyik kamara 

tagja. A kamarák készítik a jelentéseket és a véleményeket, melyeket a számvevőszéki testü-

let hagy jóvá. Az I–IV. ellenőrzési kamarák a bevételek és a kiadások különböző területeivel 

foglalkoznak, az ötödik, a CEAD kamara pedig a horizontális ügyekért felel. A kamarák munká-

ját az ellenőrzési igazgatóságok munkatársai segítik. A Számvevőszék eljárási szabályzatának 

2010-es felülvizsgálatát követően egyes típusú számvevőszéki jelentéseket és véleményeket 

a számvevőszéki testület helyett már az egyes kamarák is elfogadhatnak.

Az igazgatási bizottságban a Számvevőszék elnöke elnököl, tagjai pedig a kamarák elnökei és 

az (igazgatási és támogatási szolgáltatásokért felelős) főtitkár. A bizottság koordináló feladato-

kat lát el, valamint előkészíti a stratégiai tervezéssel, a teljesítményirányítással és az igazgatási 

ügyekkel kapcsolatos számvevőszéki határozatokat.

Minden számvevőszéki tag egyedi, elsősorban ellenőrzési feladatokért felel. A tagok kamarai és 

számvevőszéki testületi szinten terjesztik elő a hatáskörükbe tartozó feladatokkal kapcsolatos 

ellenőrzési javaslataikat és jelentéseiket. Egy-egy jelentés elfogadását követően a jelentéstevő 

számvevőszéki tag ismerteti azt az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal és a fő érintett felekkel. 

A tagok munkáját a kabinetek és az egyes ellenőrzési feladatokkal megbízott ellenőrzési cso-

portok munkatársai segítik.
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