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Az Európai Számvevőszék az Európai Unióról szóló szerződéssel létrehozott független külső 
ellenőrző intézmény. A Számvevőszék alábbi tevékenységei révén alapvető szerepet játszik abban, 
hogy az Unió a célkitűzései megvalósításához rendelt közpénzekkel megfelelően el tudjon számolni 
az uniós polgárok felé: 

• azonosítja az uniós polgárok pénzügyi érdekeivel szemben felmerülő kockázatokat; 

• független véleményt ad az uniós pénzgazdálkodás megbízhatóságáról;  

• tanácsokat ad a felső szintű döntéshozók számára az uniós közforrások felhasználásának 

javítása érdekében. 

A Számvevőszék ellenőrzési jelentések és vélemények kiadásával ér el értéknövelő hatást. Ezek a 
kiadványok hozzájárulnak az uniós költségvetés végrehajtásának nyilvános felügyeletéhez, és segítik 
az uniós irányítási keretekkel, a szakpolitikák és programok kialakításával, valamint az uniós 
források felhasználásával kapcsolatos döntések megalapozottságát. 

Kommunikációs politika 

Az ellenőrzések eredményeinek és az ajánlásoknak a közzététele révén a Számvevőszék hozzájárul 
ahhoz, hogy fokozottabb figyelem irányuljon az uniós pénzgazdálkodási és elszámoltathatósági 
kérdésekre, valamint az uniós közpénzek gazdaságos, hatékony és eredményes, a szabályok betartása 
mellett történő felhasználásának fontosságára. A Számvevőszék kiadványai az átláthatóság biztosítása 
révén elősegítik az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek védelmét. Mindennek a legvégső célja az, hogy 
növekedjen az Unió és az uniós intézmények megfelelő működésébe vetett bizalom. 

Az uniós elszámoltathatósághoz való számvevőszéki hozzájárulás értéke nagy mértékben függ attól, 
mennyire használják fel az elszámoltatási folyamatban részt vevő, alábbi főbb partnerek a 
Számvevőszék munkáját és kiadványait:  

• Az uniós közpénzek felhasználásának nyilvános felügyeletéért felelős politikai szervezetek: az 

Európai Parlament; az Európai Unió Tanácsa; és a nemzeti parlamentek.  
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• az uniós közpénzek kezeléséért és felvételéért felelős ellenőrzött szervezetek: az Európai 

Bizottság; a többi európai intézmény, ügynökségek és decentralizált szervek; valamint a tagállami 

hatóságok;  

• az uniós pénzeszközökkel foglalkozó más ellenőrző szervek, köztük a tagállamok legfőbb 

ellenőrzési intézményei.  

Kommunikációs alapelvek 

• Az Európai Számvevőszék mint az Európai Unió külső ellenőre, a nyitottság és az átláthatóság 

elvét követi és megfelelő időben hozzáférhető információval szolgál saját szerepéről, munkájáról 

és elért eredményeiről. 

• A Számvevőszék által közzétett információk egyrészt az ellenőrzési munka eredményeinek 

megismerésében és megértésében segítenek, másrészt pedig bemutatják, hogy a Számvevőszék 

mennyiben teljesíti a pénzgazdálkodás javításával kapcsolatos célkitűzését. 

• Az ellenőrző és az ellenőrzött fél közötti szakmai kapcsolat védelme érdekében, továbbá a 

nemzetközi ellenőrzési standardok és jogszabályi követelmények értelmében, a nyilvánosság 

számára kizárólag a közzétett jelentésekben szereplő információk férhetők hozzá. Szükség esetén 

a megállapítások jobb megértéséhez a Számvevőszék ismerteti az összefüggéseket is és háttér-

információt nyújt az olvasóknak. 

• A Számvevőszék sajtótájékoztatókat szervez az éves jelentés, valamint egyes különjelentések és 

vélemények közzétételekor, illetve egyéb témákban is. Sajtóközlemények a Számvevőszék 

valamennyi közzétett jelentéséről, illetve egyéb, érdeklődésre számot tartó témákról készülnek, 

és a Számvevőszék honlapjáról (http://eca.europa.eu) letölthetők. 
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• A Számvevőszéket az elnök képviseli, és a politikák, célok és értékek tekintetében, valamint az 

éves jelentések kapcsán ő nyilatkozik az intézmény nevében. Az elnök és a számvevőszéki tagok e 

feladataikat az intézmény szóvivőjének támogatásával látják el. A különjelentések, illetve egyes 

konkrét témák esetében a jelentést készítő tag, illetve képviselője nyilatkozik a Számvevőszék 

nevében. 

• A Számvevőszék megállapításait és véleményeit az interneten keresztül, valamint az ellenőrzési 

jelentések és más kiadványok révén, továbbá különböző eseményeken, az írott sajtóban és a 

médiában hozza nyilvánosságra. Valamennyi ellenőrzési jelentés és vélemény az Unió minden 

hivatalos nyelvén letölthető az intézmény honlapjáról (http://eca.europa.eu), vagy 

megrendelhető az EU-Könyvesboltból. A Számvevőszék legfőbb információs platformja az 

internetes honlap.  

 

 


