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Háttér-információk 
01 Az Európai Számvevőszék az Európai Unió független külső ellenőreként és az uniós 
polgárok pénzügyi érdekeinek független őreként tevékenykedik. Ilyen minőségében a 
Számvevőszék teljesítmény-ellenőrzéseket1 végez, amelyek célja a gondos 
pénzgazdálkodás, az elszámoltathatóság és az átláthatóság javítása. A Számvevőszék e 
teljesítmény-ellenőrzések eredményeit különjelentések formájában teszi közzé. 

02 2016 novemberében a Számvevőszék közzétette az egységes felügyeleti 
mechanizmusról (SSM) szóló első (29/2016. sz.) különjelentését2. Az SSM az euróövezet 
bankjainak prudenciális felügyeleti rendszere. Az ellenőrzés során a Számvevőszék 
komoly nehézségekbe ütközött, amikor ellenőrzési bizonyítékokat próbált szerezni az 
SSM központi felügyeletét végző intézménytől, az Európai Központi Banktól (EKB). Mivel 
az EKB a szükséges dokumentumok jó részét3 nem bocsátotta rendelkezésünkre, az 
ellenőrzés hatókörét kénytelenek voltunk leszűkíteni, így abból több fontos terület is 
kimaradt. 

03 A Számvevőszék 2017 decemberében tette közzé az Egységes Szanálási Testületről 
(ESZT) szóló első (23/2017. sz.) különjelentését4. Az ESZT az euróövezet nagy bankjainak 
szanálási hatósága. Ellenőrzésünk során az ESZT ragaszkodott ahhoz, hogy az EKB-től 
származó minden adatot töröljön a Számvevőszéknek átadott ellenőrzési 
bizonyítékokból, és a nála lévő, az EKB-től származó dokumentumokat sem bocsátotta 
rendelkezésünkre. Emiatt a Számvevőszék sem a szanálási tervek teljességét, sem 
számos, a helyreállítási tervekből származó információ pontosságát nem tudta értékelni. 

04 A Számvevőszék 2018 januárjában tette közzé második (2/2018. sz.) 
különjelentését, ezúttal az EKB bankfelügyeleti feladataival kapcsolatos 
válságkezeléséről5. Az EKB ez esetben sem adott hozzáférést a Számvevőszéknek a 

                                                      
1 Az ISSAI 300 (a legfőbb ellenőrző intézmények nemzetközi standardjai) alapján. 

2 A Számvevőszék 29/2016. sz. különjelentése: Egységes felügyeleti mechanizmus – Ígéretes 
kezdet, de fejlesztésre van szükség 

3 Lásd különösen: a 29/2016. sz. számvevőszéki különjelentés 19. bekezdése és II. melléklete. 

4 A Számvevőszék 23/2017. sz. különjelentése: Egységes Szanálási Testület: Megkezdődött a 
munka a bankunióval kapcsolatos, kihívásokkal teli feladatot illetően, de hosszú utat kell 
még bejárni. 

5 A Számvevőszék 2/2018. sz. különjelentése: Az EKB banki válságkezelésének működési 
hatékonysága. 
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munkája elvégzéséhez szükséges dokumentumokhoz. A Számvevőszék ezért az EKB 
bankfelügyeleti feladataival kapcsolatos válságkezelésének csak egyes aspektusairól tett 
közzé előzetes következtetéseket, így nem állt módjában megerősíteni, hogy az EKB 
válságkezelése a gyakorlatban hatékonynak bizonyult-e. 

05 2018 áprilisában az Európai Parlament a 2016. évi bizottsági zárszámadás kapcsán 
elismerte a Számvevőszék által eddig megtett lépéseket és a felmerült problémákat. A 
Parlament többek között megállapította: elszámoltathatósági szempontból 
elfogadhatatlan, hogy az ellenőrzött szervezet egyoldalúan döntse el, hogy a külső 
ellenőr mely dokumentumokhoz férhet hozzá, valamint szorgalmazta, hogy az EKB 
működjön együtt a Számvevőszékkel és biztosítson teljes körű hozzáférést a szükséges 
dokumentumokhoz. A Parlament arra kérte a Számvevőszéket, hogy 2018 novemberéig 
tájékoztassa, született-e megoldás az információkhoz való hozzáférés kérdésében. 

A probléma és a Számvevőszék által 
megtett lépések 
06 A külső közpénzellenőrzés a demokratikusan működő társadalom és a jogállamiság 
alapvető fontosságú eleme az Unióban. Fontos szerepet játszik továbbá a közigazgatás 
hatékonyságának, elszámoltathatóságának, eredményességének és átláthatóságának 
biztosításában6. A jogállamiság a demokrácia egyik alapelve, amely biztosítja, hogy a 
társadalom valamennyi tagjára (így a kormányzat tagjaira is) egyformán vonatkozzanak 
a nyilvánosan közzétett törvények és jogi eljárások. Az elszámoltathatóság és az 
átláthatóság teszi lehetővé, hogy a polgárok és a parlamentek elszámoltathassák 
cselekedeteikért a képviselőket és a döntéseket végrehajtó személyeket. A külső ellenőr 
által készített független jelentések jelentős mértékben hozzájárulnak az átláthatósági 
folyamathoz. 

07 Az Európai Unióban az elszámoltathatóság különösen a bankfelügyelet területén 
fontos. Az ezen a területen felmerülő kockázatok veszélyeztethetik a pénzügyi 
rendszerek és az egységes piac stabilitását. A pénzügyi válságot követően a jogalkotó a 
bankfelügyeleti feladatokkal a jogilag az EKB irányítása alatt működő egységes 
felügyeleti mechanizmust (SSM) bízta meg. A felügyeleti hatáskörök amiatt kerültek az 
EKB-hoz, mert a Meroni-elv7 korlátozza az uniós ügynökségekre ruházható 

                                                      
6 Ezt az ENSZ A/66/209. sz. határozata is elismeri. 

7 A 9/56. sz. és a 10/56. sz. Meroni & Co, Industrie Metallurgiche kontra Főhatóság ügyben 
megállapított elv, [1957–1958] EBHT 133. 
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hatásköröket. Míg az EKB biztosítja a jogi keretet, és öt képviselőt delegál az SSM 
felügyeleti testületébe, az illetékes tagállami hatóságok 19 saját képviselő delegálásával 
szintén részt vesznek a testületben. Emellett személyi erőforrásokat is biztosítanak, 
kiveszik részüket a helyszíni szemlék lebonyolításából, és a kisebb bankokat közvetlenül 
ellenőrzik. A mindebből adódó összetett rendszeren belül az EKB nagymértékű, szakértői 
véleményen alapuló mérlegelési jogkörrel rendelkezik egy igen komplex szakterületen, 
miközben együttműködik az illetékes tagállami hatóságokkal is. Ha egy ilyen összetett 
rendszerben nem biztosított az elszámoltathatóság és az átláthatóság, az komoly 
negatív hatással járhat a közpénzekre nézve. A jogi keretek – bizonyos feltételek mellett 
– még most, az egységes szanálási mechanizmus létrehozatalát követően is lehetővé 
teszik állami támogatások vagy szanálási támogatások nyújtását bankoknak. Példák erre 
az elővigyázatossági feltőkésítések, a kormányzati stabilizációs eszköz, illetve az 
Egységes Szanálási Alap alkalmazása. 

08 Amint a 2. és a 4. bekezdésben említettük, a Számvevőszék 2015 óta kifejezetten 
törekszik az euróövezeti bankfelügyelet elszámoltathatóságának előmozdítására, hogy 
tájékoztatni tudja a jogalkotókat és a nyilvánosságot arról, hogy az Unió területén 
újonnan létrehozott bankfelügyeleti rendszer a hatékonyság milyen szintjét érte el. Az 
EKB azonban egyes fontos információkat nem volt hajlandó rendelkezésre bocsátani. 

09 2015 júniusában az Európai Unió legfőbb ellenőrző intézményeinek Kapcsolattartó 
Bizottsága figyelmeztetett: azzal, hogy a felügyelettel kapcsolatos számos feladat 
átkerült az EKB-hez, ellenőrzési rés keletkezett a bankfelügyelet tekintetében8. Válaszul 
az eurócsoport elnöke 2015 decemberében a Kapcsolattartó Bizottsághoz intézett 
levelében kijelentette: nem keletkezett ellenőrzési rés, hiszen a Számvevőszék elégséges 
ellenőrzési jogokkal rendelkezik. Az elnök felkérte ugyanakkor az Európai Bizottságot: 
vizsgálja meg, hogy az EKB és a Számvevőszék között jogilag megvalósítható-e egy 
esetleges keretmegállapodás. E cselekvési felhívásnak eleget téve, 2016 júliusában a 
német és a holland legfőbb ellenőrző intézmények elnökei, mint a Kapcsolattartó 
Bizottság bankunióval foglalkozó munkacsoportjának elnökei, közös levelet intéztek az 
Európai Bizottsághoz. 2017 decemberében a Kapcsolattartó Bizottság európai 
bankunióval foglalkozó munkacsoportja jelentést9 tett közzé, amelyben megállapította, 
hogy az EKB hozzáállásából következően továbbra is ténylegesen fennáll az ellenőrzési 

                                                      
8 A Kapcsolattartó Bizottság „Teljes mértékben ellenőrizhető, elszámoltatható és eredményes 

bankfelügyeleti rendszerre van szükség az egységes felügyeleti mechanizmus bevezetését 
követően” című nyilatkozata. 

9 Az európai bankunióval foglalkozó munkacsoport jelentése az uniós tagállamok legfőbb 
ellenőrző intézményeinek vezetői és az Európai Számvevőszék közötti Kapcsolattartó 
Bizottságnak (2017.12.14). 
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rés. 2018 novemberében továbbá a Kapcsolattartó Bizottság felszólította a jogalkotókat, 
hogy az EKB bankfelügyelete terén a Számvevőszék felhatalmazását igazítsák az Unió 
egyéb intézményeivel kapcsolatos számvevőszéki megbízatáshoz10. 

10 Az Európai Bizottság az SSM-rendelet11 2017 októberében közzétett 
felülvizsgálatában kiemelte, hogy az EKB köteles a Számvevőszék rendelkezésére 
bocsátani minden olyan dokumentumot, amelyet a Számvevőszék a jogi felhatalmazása 
szerinti feladatai elvégzéséhez szükségesnek ítél. A bizottsági felülvizsgálat emellett 
felszólította az EKB-t és a Számvevőszéket, hogy intézményközi megállapodásban 
pontosítsák az információcserét szolgáló eljárásokat, amelyek révén a Számvevőszék 
hozzáférhet az ellenőrzési felhatalmazásának végrehajtásához szükséges minden 
információhoz. 

11 A bizottsági javaslatot követően, 2018 februárjában a Számvevőszék 
egyetértésimegállapodás-tervezetet juttatott el az EKB-nak, amely megkönnyítené a 
Számvevőszék hozzáférését a feladatai elvégzéséhez szükséges minden információhoz, 
ugyanakkor az EKB-nak is bizonyosságot nyújtana a bizalmas információk feldolgozása 
tekintetében. 

12 2018 novemberéig az EKB nem adott választ, és észrevételeket sem tett a 
Számvevőszék által javasolt egyetértési megállapodásra. A Számvevőszék 
megkeresésére az EKB 2018 áprilisában arról tájékoztatta intézményünket, hogy a 
témában konzultációt folytat az érdekeltekkel. Egy későbbi, 2018 júniusi megkeresést 
követően az EKB az közölte a Számvevőszékkel, hogy a kérdésben még a Bizottság 
válaszára vár (lásd: I. melléklet). 

A Számvevőszék álláspontja 
13 A Számvevőszék arra irányuló felhatalmazása, hogy független külső ellenőrzéseket 
folytasson az EKB-re nézve, az Európai Unió működéséről szóló szerződésen12 alapul. 
Erre a 4. jegyzőkönyv 27. cikkének (2) bekezdése vonatkozik, amely kimondja: „Az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikkének rendelkezéseit csak az EKB 
ügyvezetése hatékonyságának vizsgálatára kell alkalmazni”. Az SSM-et létrehozó 

                                                      
10 A Kapcsolattartó Bizottság 2018. november 13-i nyilatkozata (CC 1/2018): 

https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_STATEMENT_2018/CC-
STATEMENT-SSM-DEFICIENCIES-HU.pdf 

11 Az 1024/2013/EU rendelet. 

12 Az EUMSZ 285. cikke és 287. cikkének (2) bekezdése. 
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rendelet továbbá kifejezetten felkéri a Számvevőszéket arra, hogy vegye figyelembe 
„[…] az e rendelet szerint az EKB-ra ruházott feladatokat is”13. Míg a „működési” 
kifejezés a Szerződés francia és német változatában nem szerepel, és azt a nemzetközi 
ellenőrzési standardok sem határozzák meg, a hatékonyság fogalmát mind a nemzetközi 
ellenőrzési standardok, mind az Unió általános költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendelet és a Számvevőszék nyilvánosan hozzáférhető Teljesítmény-
ellenőrzési kézikönyve14 már régóta egyértelműen definiálja. 

14 A Számvevőszék véleménye szerint a felügyeleti tevékenységek területén a 
hatékonyság értékelése annak felmérését jelenti, hogy a felügyeletet ellátó intézmények 
olyan módon végzik-e feladataikat, hogy a költségvetési források tekintetében a lehető 
legkisebbre csökkenjen a pénzügyi instabilitás kockázata és a lehetséges költségek15. 
Teljesítmény-ellenőrzései során a Számvevőszék nem értékeli az egyes felügyeleti 
döntések szabályszerűségét, azaz nem vizsgálja a szabályszerűség ezen szempontját, 
mivel erre nézve az Európai Bíróság végez jogi felülvizsgálatot. Ugyanígy a pénzügyi 
ellenőrzéseket – a jogszabályok értelmében – továbbra is független magán 
könyvvizsgálók végzik majd. 

15 Az alkalmazandó nemzetközi standardok egyöntetűek abban, hogy az ellenőr 
felelőssége megállapítani, mely információkra van szüksége a feladatai elvégzéséhez és 
következtetések levonásához16. Emellett nemzetközileg elismert annak jelentősége, 
hogy a legfőbb ellenőrző intézmények korlátlanul hozzáférjenek az információkhoz17. Ez 
a Számvevőszékre is vonatkozik, amelynek – a Szerződés értelmében – jogában áll 
megkérni „a feladatai elvégzéséhez szükséges valamennyi dokumentumot vagy 
információt”18. Elfogadhatatlan lenne tehát, hogy valamely ellenőrzött szervezet 

                                                      
13 Az 1024/2013/EU rendelet 20. cikkének (7) bekezdése. 

14 A 2018/1046/EU, Euratom költségvetési rendelet 33. cikke alapján a hatékonyság elve „az 
igénybe vett erőforrások, a végzett tevékenységek és a célkitűzések megvalósítása közötti 
legjobb kapcsolatra vonatkozik”. A Számvevőszék Teljesítmény-ellenőrzési kézikönyve 1.2.2. 
fejezetének meghatározása szerint a „hatékonyság” elve alatt az igénybe vett források és az 
elért eredmények közötti legjobb kapcsolat értendő.  

15 A Számvevőszék értelmezése szerint a hatékonyság fogalma a bankfelügyelet területén 
nem feltétlenül jelenti ugyanazt, mint a monetáris politika terén. 

16 Pl. ISA 200, ISSAI 1 és 10. 

17 ISSAI 1, 10. szakasz, ISSAI 10, 4. alapelv, amelyet az ENSZ A/66/209. sz. határozata is 
elismer. 

18 Az EUMSZ 287. cikkének (3) bekezdése, amely teljes körűen alkalmazandó a Számvevőszék 
EKB-vel kapcsolatos felhatalmazására. 
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határozza meg a hozzáférhető dokumentumok körét vagy bármilyen módon korlátozza 
a dokumentumok elérhetőségét. Ennek ellenére az EKB mint ellenőrzött szervezet 2015 
óta egyoldalúan dönt arról, hogy mely információkat tart szükségesnek a Számvevőszék 
feladatainak ellátásához. 

16 Az EKB korábban azzal érvelt, hogy központi banki függetlensége nem 
egyeztethető össze azzal, hogy külső teljesítmény-ellenőrzés készüljön 
tevékenységeiről. Az azonban számos fejlett gazdaságú országban és uniós tagállamban 
is bevett gyakorlat, hogy – még ha a bankfelügyeletet központi bank végzi is – a 
bankfelügyeletre nézve sor kerül külső közpénzellenőrzésre19. Ez nem csupán arra 
bizonyíték, hogy a külső közpénzellenőrzés összeegyeztethető a központi bankok 
függetlenségével és a bankfelügyeleti szervekre vonatkozó bázeli elvekkel, hanem arra 
is, hogy a jó közigazgatás egyik alapelvéről van szó. Ezzel összhangban az EKB 
Kormányzótanácsának egyik tagja szintén elismerte, hogy szükség van megfelelő 
elszámoltathatósági követelményekre – többek között külső közpénzellenőrzésre (lásd: 
1. háttérmagyarázat)20. 

1. háttérmagyarázat 

Részletek Yves Mersch „A központi bank függetlenségének 
újragondolása” című vitaindító beszédéből 

„A Szerződés 130. cikke és az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlata 
egyértelművé teszi, hogy az EKB csak az eurórendszerre ruházott feladatok elvégzése 
tekintetében független […]. A másodlagos jogszabályok által az EKB-ra ruházott 
feladatokra és funkciókra [többek között a bankfelügyeletre] tehát a Szerződés 
130. cikke szerinti függetlenség elve nem vonatkozik […].” 

„A EKB felügyeleti feladatokkal kapcsolatos elszámoltathatósága az adófizetőket érő 
lehetséges hatások miatt eltér a monetáris politika területén végzett feladatokkal 
kapcsolatos elszámoltathatóságtól, annál nagyobb mértékű […]” 

                                                      
19 Például az Egyesült Államokban és Kanadában (lásd: a Számvevőszék 29/2016. sz. 

különjelentésének V. melléklete), valamint többek között Németországban, 
Franciaországban, Spanyolországban, Hollandiában (lásd: Az európai bankunióval foglalkozó 
munkacsoport jelentése a legfőbb ellenőrző intézmények Kapcsolattartó Bizottságának, 
1. függelék). 

20 Yves Mersch vitaindító beszéde: „A központi bank függetlenségének újragondolása”, 2017. 
március 30. 
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17 Az Európai Unió Bírósága egyértelműen kimondta továbbá, hogy noha az EKB 
nagymértékű függetlenséget élvez a Szerződés által ráruházott feladatok elvégzése 
tekintetében, ez „nem választja teljesen külön az Uniótól és nem menti fel minden uniós 
jogi rendelkezés alól”. A Bíróság leszögezte, hogy az EKB-re vonatkozik „az Európai Unió 
Bíróságának felülvizsgálata és a Számvevőszék ellenőrzése”21. Hozzátette: ezek a 
feladatok, noha átfedésben lehetnek egymással, teljesen különbözőek: „[…] a Bíróság a 
jogvita tárgya alapján hozza meg döntéseit. A Számvevőszék azonban saját 
kezdeményezésre is eljárhat […] és ilyen értelemben, hatáskörére tekintettel, maga is 
meghatározhatja az ellenőrzés tárgyát”22. 

18 Az Európai Parlament egyik képviselőjéhez címzett nyilatkozatában23 az EKB azzal 
érvelt, hogy titoktartási követelmények miatt nem tudott bizonyos információkat a 
Számvevőszék rendelkezésére bocsátani. Az elsődleges jog azonban minden uniós 
intézmény számára előírja, hogy „a Számvevőszék kérésére az annak a feladataihoz 
szükséges valamennyi dokumentumot, illetve információt továbbítani kell”24. A 
Számvevőszéknek eszerint széleskörű joga van ahhoz, hogy közvetlenül hozzáférjen 
minden olyan információhoz, amelyet ellenőrzési feladatai elvégzéséhez szükségesnek 
tart, beleértve szükség esetén a bizalmas dokumentumokat és a banki vonatkozású 
információkat is. Ha a jövőben végzendő ellenőrzés során az EKB nem hajlandó egyes 
ellenőrzési információkat a Számvevőszék rendelkezésére bocsátani, vagy a 
Számvevőszék ellenőrzési információkat kérő megkeresésére sem tesz lépéseket, akkor 
a Számvevőszéknek lehetősége van az ügyben az Európai Unió Bíróságához fordulni. 

19 Bizalmas információk vizsgálata és megőrzése tehát bevett gyakorlat a 
Számvevőszéknél. Ez már számos ellenőrzés esetében, többek között az Európai 
Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) vagy az Egységes Szanálási Testület esetében is 
előfordult. Hangsúlyozni kell azt is, hogy a Számvevőszéket és munkatársait közvetlenül 
a Szerződésből, az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatából és a 
Számvevőszék etikai szabályzatából adódó szolgálati titoktartási kötelezettség köti k25. 

                                                      
21 A Bizottság kontra EKB ügyben 2003. július 10-én hozott ítélet (ECLI:EU:C:2003:395) 135. 

pontja. 

22 Trstenjak főtanácsnok 2011. május 25-én ismertetett indítványa, Európai Bizottság kontra 
Németországi Szövetségi Köztársaság, 71. pont. 

23 Danièle Nouy-nak, az SSM elnökének 2018. március 21-i válasza Miguel Viegas európai 
parlamenti képviselő levelére (QZ006). 

24 Az EUMSZ 287. cikkének (3) bekezdése. 

25 Az EUMSZ 339. cikke és az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának 17. cikke, 
valamint az Európai Számvevőszék etikai irányelveinek (66-2011. sz. határozat) 4. szakasza. 
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Ezek a rendelkezések megfelelő biztosítékot nyújtanak arra nézve, hogy az ellenőrzött 
szervezetektől a Számvevőszékhez beérkezett bizalmas dokumentumok nem kerülnek 
illetéktelen felekhez26. 

20 Az EKB korábban azt állította, hogy más elszámoltathatósági követelmények 
betartása – például az általa készített éves jelentések és a Bizottság felülvizsgálatai – 
kompenzálja a megfelelő közpénzellenőrzés hiányát. Megjegyzendő azonban, hogy az 
éves jelentések, a jogalkotók általi felülvizsgálatok és az ezek kérdéseire való válaszadás 
nem csak az Unióra jellemző, hanem bevett szokás más olyan országokban is, ahol 
korlátozás nélkül végezhetőek teljesítmény-ellenőrzések a bankfelügyeleti szervekre 
nézve. Ami ennél is fontosabb: egy elszámoltathatósági keretrendszer aligha mondható 
eredményesnek, ha bizonyos információk közzététele az érintett intézmény 
hajlandóságától függ. Tényleges elszámoltathatóságot csak olyan teljesítmény-
ellenőrzés biztosíthat, amelynél teljes körű az információkhoz való hozzáférés, és 
amelyet független szakmai ellenőrök végeznek nemzetközi standardok alapján. 

21 Ezzel kapcsolatban a Számvevőszéknek ki kell emelnie, hogy a nemzetközi 
standardok minden demokráciában egyértelműen megkövetelik a megfelelő 
közpénzellenőrzési keretek meglétét a közigazgatásban (lásd: 6. bekezdés). A polgárok 
és a parlamentek megfelelő közpénzellenőrzéshez való joga nem váltható ki más 
elszámoltathatósági intézkedésekkel, különösen olyan területen nem, amely annyira 
érinti a polgárok pénzügyi érdekeit, mint a bankok megfelelő felügyelete. A 
közpénzellenőrzés biztosítékot és információt szolgáltat a közpénzek felhasználásáról és 
az adófizetőket érintő kockázatokról. 

Összefoglalás és cselekvési felhívás 
22 A Számvevőszék fokozott törekvéssel igyekszik kötelezettségeinek eleget téve a 
bankfelügyelet és a szanálás területén előmozdítani az elszámoltathatóságot és az 
átláthatóságot. Az EKB-nek a Számvevőszék ellenőrzési dokumentumokhoz és 
információkhoz való hozzáférésével kapcsolatos jelenlegi hozzáállása miatt azonban a 
Számvevőszék nem képes megfelelően eleget tenni jogszabályban foglalt 
kötelezettségeinek. A bankfelügyelet területén ezért, ahol a közpénzekre nézve jelentős 

                                                      
26 Ráadásul egyes számvevőszéki munkatársak rendelkeznek (a tagállamok által megszerzett) 

olyan biztonsági tanúsítvánnyal is, amellyel – „Confidential” vagy „TITKOS” szintig – 
minősített információkhoz is hozzáférhetnek. A Számvevőszéknél ezenkívül megbízható 
fizikai, logikai és szervezeti információbiztonsági politika van érvényben.  
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kockázatok rejlenek, továbbra sincs mód megfelelő közpénzellenőrzésre, és az 
elszámoltathatóság így folyamatosan csorbát szenved. 

23 A Számvevőszék ezért felhívja különösen az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság figyelmét arra, hogy az EKB-vel folytatott megbeszélésein nem történt 
előrelépés, és a következőket kéri: 

o teljes támogatás a Számvevőszéknek ahhoz, hogy feladatait el tudja végezni, és – 
különönösen az EKB és a bankfelügyelet kapcsán – érvényt tudjon szerezni a 
dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos jogának; 

o az SSM-et létrehozó 1024/2013/EU rendelet módosítása révén annak egyértelmű 
kijelentése, hogy a Számvevőszék jogosult teljesítmény-ellenőrzések végzésére az 
EKB felügyeleti tevékenységére nézve, valamint hogy a Számvevőszéknek – a 
Szerződéssel összhangban – teljes körűen joga van hozzáférni minden olyan 
dokumentumhoz, amely megítélése szerint e cél eléréséhez szükséges. 
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I. melléklet. A Számvevőszék eddig 
megtett lépései időrendi sorrendben 

Dátum Közzététel Leírás 

2011. október 

A Kapcsolattartó Bizottság 
közzéteszi állásfoglalását a 
gazdasági és monetáris unió 
(GMU) elmélyítésével 
kapcsolatos gondolatokról 

A Kapcsolattartó Bizottság 
változásokkal számol az Unió pénzügyi 
és gazdasági irányítása tekintetében, 
és kiemeli, hogy alapvető fontosságú 
a kellő átláthatóság, megfelelő 
elszámoltathatóság és megfelelő 
közpénzellenőrzés elveinek 
tiszteletben tartása. 

2012. december 
A Tanács álláspontja az SSM 
létrehozásáról szóló jogalkotási 
javaslatokról 

 

2013. február 
A Számvevőszék véleménye az 
SSM-mel kapcsolatos tervezett 
ellenőrzési jogokról 

A Számvevőszék kifejti, hogy a 
működési hatékonyság megköveteli a 
gondos pénzgazdálkodás ellenőrzését. 

2013. május 

A Kapcsolattartó Bizottság 
nyilatkozatot tesz közzé a GMU-
ra vonatkozó jogalkotási 
javaslatokról 

A Kapcsolattartó Bizottság tudomásul 
veszi az egyértelműen a GMU 
elmélyítésére irányuló javaslatokat. 
Ezzel kapcsolatban ismételten kiemeli 
az egységes ellenőrzési és 
elszámoltathatósági keret 
jelentőségét, valamint – különösen a 
bankunió létrehozása tekintetében – a 
külső ellenőrzésnek az uniós 
jogszabályokban játszott fontos 
szerepét. 

2013. október Az SSM-rendelet közzététele a 
Hivatalos Lapban  

2014. június 

A Számvevőszék arról 
tájékoztatja az EKB-t, hogy 
teljesítmény-ellenőrzést kíván 
kezdeni  

Az ellenőrzés az SSM működési 
hatékonyságára irányul. 

2014. július 
A Számvevőszék közzéteszi 
5/2014. sz. különjelentését az 
EBH-ról 

A Számvevőszék a feladatok 
egyértelmű elhatárolását javasolja az 
EBH, az SSM és az illetékes nemzeti 
hatóságok között. 

2015. június 
A Számvevőszék tájékoztatja az 
EKB-t az ellenőrzési feladatterv 
elfogadásáról 

Az SSM-re vonatkozó ellenőrzési 
feladatterv az EKB-val a Számvevőszék 
felhatalmazásáról folytatott 
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hosszadalmas viták miatt jelentős 
késéssel készült el. 

2015. június 

A Kapcsolattartó Bizottság a 
bankfelügyelettel kapcsolatban 
nyilatkozatot tesz közzé a 
lehetséges ellenőrzési résről és 
a legfőbb ellenőrző 
intézmények ellenőrzési 
jogainak feltérképezéséről 

Az uniós legfőbb ellenőrző 
intézmények arra figyelmeztetnek, 
hogy az európai bankfelügyelet terén 
ellenőrzi rés keletkezhetett, és 
megfelelő elszámoltathatóságot 
szorgalmaznak. Ezzel egyidejűleg a 
bankfelügyelettel kapcsolatos 
ellenőrzési jogok feltérképezését is 
közzéteszik, kiemelve, hogy a 
Számvevőszéknek – tekintettel az SSM 
létrehozására – megegyező 
ellenőrzési jogokkal kell rendelkeznie. 

2015. december 
Az eurócsoport elnöke levélben 
válaszol a Kapcsolattartó 
Bizottság nyilatkozatára 

Az eurócsoport véleménye szerint a 
Számvevőszék rendelkezik 
felhatalmazással a bankfelügyelet 
ellenőrzésére, de arra kéri fel a 
Bizottságot, hogy fontolja meg 
egyetértési megállapodás megkötését 
az EKB és a Számvevőszék között. 

2016. július 

A Kapcsolattartó Bizottság 
nevében a német és a holland 
legfőbb ellenőrző intézmény 
közös levelet küld az Európai 
Bizottságnak 

Szorgalmazzák, hogy az Európai 
Bizottság az SSM-rendelet 
felülvizsgálata során kezelje a 
felmerült problémákat. 

2016. 
november 

A Számvevőszék közzéteszi 
29/2016. sz. különjelentését az 
SSM-ről 

A jelentés kiemeli, hogy az EKB 
megtagadja alapvető fontosságú 
dokumentumok rendelkezésre 
bocsátását. 

2017. október Az Európai Bizottság közzéteszi 
az SSM-rendelet felülvizsgálatát 

A Bizottság ismételten kijelenti, hogy 
a Számvevőszéknek joga van 
hozzáférni a dokumentumokhoz, és 
egyetértési megállapodás 
megkötésére szólítja fel az EKB-t és a 
Számvevőszéket. 

2017. december 

A Kapcsolattartó Bizottság 
bankunióval foglalkozó 
munkacsoportja jelentést tesz 
közzé arról, hogy az Európai 
Unióban a bankfelügyelet terén 
párhuzamos ellenőrzés folyik 

A munkacsoport megállapítja, hogy az 
EKB hozzáállása miatt „tényleges” 
ellenőrzési rés keletkezett. 

2017. december 
A Számvevőszék közzéteszi 
23/2017. sz. különjelentését az 
ESZT-ről 

A Számvevőszék kijelenti, hogy 
dokumentumokhoz való hozzáférését 
részben korlátozták, mivel az ESZT 
megvágta az EKB-től származó 
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információkat, illetve egyáltalán nem 
bocsátotta rendelkezésre ezeket. 

2018. január 
A Számvevőszék közzéteszi 
2/2018. sz. különjelentését az 
EKB válságkezeléséről. 

Mivel az EKB megtagadta egyes fontos 
dokumentumokhoz való hozzáférést, 
a Számvevőszék megállapítja, hogy az 
ellenőrzés hatókörének szűkítésére 
kényszerült, és az EKB 
tevékenységeinek bizonyos részei 
tekintetében csak előzetes 
következtetések levonására volt 
módja. 

2018. február 

A Számvevőszék egyetértési 
megállapodásra vonatkozó 
javaslattervezetet küld az EKB-
nak 

A Számvevőszék a Bizottság javaslata 
alapján a dokumentumokhoz való 
hozzáférésről ötoldalas 
egyetértésimegállapodás-
javaslattervezetet bocsát az EKB 
rendelkezésére. 

2018. március 

Az EKB a Számvevőszék 
dokumentumokhoz való 
hozzáférésére vonatkozó 
kérdésekre egy európai 
parlamenti képviselőnek 
juttatja el a válaszait 

Az EKB kijelenti, hogy azért bocsátotta 
csak a dokumentumok egy részét a 
Számvevőszék rendelkezésére, mivel 
értelmezése szerint a Számvevőszék 
felhatalmazása korlátozott. 

2018. április 
Az Európai Parlament 
nyilatkozata a 2016. évi 
zárszámadási eljárás keretében 

Az Európai Parlament elismeri, hogy 
az EKB nem tartotta tiszteletben a 
Számvevőszéknek az információkhoz 
való hozzáféréssel kapcsolatos jogait, 
és felkéri az EKB-t a teljes körű 
együttműködésre. Emellett arra kéri a 
Számvevőszéket, hogy 2018 végéig 
tájékoztassa a helyzet további 
alakulásáról. 

2018. április 

Az EKB tájékoztatja a 
Számvevőszéket, hogy vizsgálja 
az egyetértésimegállapodás-
javaslatot 

Az EKB arról tájékoztatja a 
Számvevőszéket, hogy megkapta és 
vizsgálja az egyetértésimegállapodás-
javaslatot, és hozzáteszi, hogy 
szándékában áll az érdekeltek 
véleményének kikérése. 

2018. június 

A Számvevőszék arra kéri az 
EKB-t, hogy küldjön választ az 
egyetértésimegállapodás-
javaslatra 

A Számvevőszék arra kéri az EKB-t, 
hogy tájékoztassa az 
egyetértésimegállapodás-javaslatról 
végzett elemzésének aktuális 
állapotáról és arról, hogy válasza 
mikorra várható. 

2018. július Az EKB tájékoztatja a 
Számvevőszéket, hogy még 

Az EKB arról tájékoztatja a 
Számvevőszéket, hogy még 
folyamatban van az érdekeltekkel való 
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mindig az érdekeltekkel 
konzultál 

konzultáció, és különösen a Bizottság 
részéről várja a választ. 

2018. október 
Az EKB arról tájékoztatja a 
Számvevőszéket, hogy még 
mindig nem tud választ adni 

Az EKB arról tájékoztatja a 
Számvevőszéket, hogy az 
egyetértésimegállapodás-javaslatra 
még mindig nem tud választ adni, 
mivel még nem zárult le az 
érdekeltekkel való konzultáció. 

2018. 
november 

A Kapcsolattartó Bizottság 
közleményt tesz közzé 

A Kapcsolattartó Bizottság arra szólítja 
fel a döntéshozókat, hogy a 
bankfelügyelet terén tegyék 
szigorúbbá az elszámoltathatósági és 
ellenőrzési kereteket, és biztosítsák, 
hogy a Számvevőszék egyértelmű és 
széles körű felhatalmazással 
rendelkezzen. 

2018. december 
A Számvevőszék az Európai 
Parlamentnek szóló közleményt 
tesz közzé 

A Számvevőszék közzéteszi az Európai 
Parlament 2018. áprilisi kérésére 
megfogalmazott válaszát. Ebben 
tájékoztatja az Európai Parlamentet az 
általa eddig megtett lépésekről és 
arról, hogy a problémák továbbra is 
megoldatlanok maradtak. Ebből 
adódóan továbbra sem lehetséges az 
EKB bankfelügyeleti tevékenységének 
megfelelő ellenőrzése, így az 
elszámoltathatóság még mindig 
korlátozott. 

Forrás: Európai Számvevőszék. 
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