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Sajtóközlemény 
Luxembourg, 2022. október 1. 

A mai naptól Tony Murphy az Európai 
Számvevőszék elnöke 
Tony Murphy a mai napon, 2022. október 1-jén lép hivatalba a Számvevőszék új elnökeként, 
hároméves, megújítható megbízatással. 

A Számvevőszék tagjai szeptember 20-án az ír állampolgárságú Tony Murphyt választották meg az 
intézmény elnökének a 2022. október 1-jétől 2025. szeptember 30-ig terjedő időszakra. A hivatalt 
Klaus-Heiner Lehnétől veszi át, aki 2016 óta töltötte be az elnöki tisztséget. 

Tony Murphy Dublin Cabra negyedében nőtt fel. 2018-ban lett az Európai Számvevőszék tagja, ahol 
elsősorban pénzügyi ellenőrzésekkel foglalkozott, ő felelt többek között az uniós költségvetésről 
szóló éves jelentésért. Emellett ő irányította a gyermekszegénységgel és az uniós kohéziós politika 
kiadásainak szabályszerűségével kapcsolatos ellenőrzések elkészítését is. Ezt megelőzően a IV. 
Kamara (Piacszabályozás és versenyalapú gazdaság) igazgatójaként és egy korábbi számvevőszéki 
tag kabinetfőnökeként dolgozott az Európai Számvevőszéknél. Pályafutását az 1970-es évek végén 
Dublinban kezdte meg az Ír Számvevőszék számvevőjeként. Az elnök teljes önéletrajza itt 
olvasható. 

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy megválasztottak a Számvevőszék elnökévé. Szeretnék 
köszönetet mondani a Számvevőszék tagjainak a bizalmukért – nyilatkozta Tony Murphy röviddel 
a megválasztása után. – Tisztában vagyok vele, hogy ez a tisztség igen nagy felelősséggel jár. 
Törekedni fogok arra, hogy intézményünk tevékenysége továbbra is valamennyi uniós fellépés 
kapcsán elősegítse az elszámoltathatóság és az átláthatóság javítását. Ez nélkülözhetetlen ahhoz, 
hogy az emberek megbízzanak az Unióban és az Unió pénzgazdálkodásában.” 

Tony Murphy – a Számvevőszék 12. elnöke – egy olyan időszakban kezdi meg mandátumát, amely 
komoly kihívásokat tartogat úgy az Unió, mint konkrétan a Számvevőszék számára. Az új elnök 
megbízatása alatt az intézmény egyik legfontosabb feladata annak biztosítása lesz, hogy az 1,8 billió 
eurós uniós költségvetést gondosan és eredményesen kezeljék, valamint hogy a NextGenerationEU 
csomag hathatósan hozzájáruljon a 27 tagállam gazdasági fellendüléséhez. 

Háttér-információk 

Az Európai Számvevőszék az Európai Unió független külső ellenőre. Jelentései és véleményei az 
Unió elszámoltathatósági láncának alapvető elemei. E kiadványok célja, hogy biztosítsák az uniós 
szakpolitikák és programok végrehajtásáért felelős szervek – a Bizottság, más uniós intézmények 
és szervek, valamint a tagállami kormányzatok – elszámoltathatóságát. A Számvevőszék feladata, 
hogy felhívja a figyelmet a kockázatokra, bizonyosságot nyújtson, rávilágítson a hiányosságokra és 
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a követendő gyakorlatokra, valamint iránymutatással szolgáljon a döntéshozóknak és 
jogalkotóknak arra nézve, hogyan javítható az uniós szakpolitikák és programok irányítása. 

A számvevőszéki tagok maguk közül választják meg az intézmény elnökét hároméves, megújítható 
időtartamra. Az elnök primus inter pares, azaz első az egyenlők között. Az elnök feladatai közé 
tartozik az intézmény szervezeti stratégiájának kialakítása, a tervezési és 
teljesítménymenedzsment, a kommunikációs és médiakapcsolatok fenntartása, a jogi kérdések és 
a belső ellenőrzés. Az intézmény külkapcsolatai során az intézmény képviseletét szintén az elnök 
látja el. 

A sajtó rendelkezésére áll 
a Számvevőszék sajtóirodája: press@eca.europa.eu  
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