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Az Európai Közösségek számvevőszékének kezdetét az 1975-ben 
megkötött Brüsszeli Szerződés, vagy más néven Egyes Pénzügyi 
Előírások Módosításáról Szóló Szerződés hozta el, viszont 1977. 
október 18-án kezdte meg működését és október 25-én tartották meg 
alakuló ülését. Az első ülés a Számvevőszék tagjai között zajlott le. 
 

 



 

Kezdetben még nem volt a Közösség szignifikáns része, és nem volt a fő intézmények között sem. Külső 
organizációként kezdte el működését, amely a Közösségek intézményeinek gazdasági és pénzügyeit 
ellenőrizte. A megalakult Számvevőszék két intézmény helyébe lépett, elődei az Európai Gazdasági 
Közösség, az Euratom, és az Európai Szén- és Acélközösség számvevőszékét tették ki. Végül a szervezet 
1992-ben, a Maastrichti szerződés által vált az Unió közvetlen intézményévé, mindemellett egy új 
funkcióval is bővült, amelynek köszönhetően vitás kérdésekben az Európai Bírósághoz fordulhatott. 
1997-ig, az Amszterdami Szerződésig a Számvevőszék hatásköre csak a Közösségek költségvetésére 
terjedt ki, majd ezt egy nagyobb szerep váltotta fel, ugyanis az Unió költségvetésének a végrehajtását 
is ellenőrizhette és kontrollálhatta. 



A Számvevőszék egy független ellenőr szerepet tölt be az Unión belül, az állampolgárok, mint adófizetők 
érdekeit védi. Ugyan jogi hatáskörrel nem bír, mégis javítja az Unió költségvetési hatékonyságát, 
gazdálkodását, és bejelentéseket tesz az Unió pénzügyeiről is. A Számvevőszék ellenőrzi az Unió bevételeit és 
kiadásait, megállapítja, hogy a büdzsé előteremtése és elköltése szabályos-e és hogy az Uniós források 
felhasználása igazságos-e.  Vizsgálja továbbá a költségekért felelős intézményeket és személyeket, illetve a 
tagállamokban is helyszíni felülvizsgálatot végez. Megállapításokat és ajánlásokat tesz, amelyeket 
ellenőrzési jelentésekben fogalmaz meg a tagállamok és a Bizottság számára. Felmerülő csalás és korrupció 
esetén értesíti az Európai Csalás Elleni Hivatalt (OLAF). Éves jelentéseket készít az Európai Tanács és a 
Parlament részére, amit a Parlament részletesen áttekint, és utána dönt arról, hogy vajon a Bizottság 
helyesen kezelte-e az éves költségvetést. Az Unió vezető személyeinek és intézményeinek szakvéleménnyel 
szolgál a pénzgazdálkodás rugalmasságáról, és az elszámolhatóság és áttekinthetőség eléréséről. 



 

A Számvevőszék a felsorolt feladatain kívül véleményezi az uniós pénzgazdálkodást érintő 
jogszabályokat, áttekintő anyagokkal fejti ki állásfoglalásait, és alkalmai kiadványokat publikál, 
kifejtve nézőpontját egy-egy aktuális döntés alkalmával. A szervezet mindent megtesz, hogy megóvja 
függetlenségét, elkülönülve az Unió vezető intézményeitől, ezért maga dönti el, hogy mit ellenőriz, 
hogyan végzi el munkáját, és hogy mikor teszi közzé véleményét. Az Unió költségvetésének 
végrehajtásáért leginkább a Bizottság felel, ezért ennek az intézménynek szenteli a Számvevőszék a 
legnagyobb figyelmet. 

 

 



 

 

Székhelye Luxembourgban található, tagjait a Tanács nevezi ki, természetesen a Parlamenttel 
egyetértve. A tagok megbízatása 6 évre szól, valamint a tagok maguk közül egy vezetőt választanak 
ki, akinek mandátuma 3 éves ciklust tesz ki, viszont újraválaszthatók, mandátumuk megújítható. A 
Számvevőszék háromféle ellenőrzést végez: pénzügyi ellenőrzés, szabályszerűségi ellenőrzés és 
teljesítmény ellenőrzés. A szervezet kamarákra oszlik el az ellenőrzési csoportok szerint, akik külön-
külön dolgozzák ki jelentésüket, amelyeket a tagok végül együttesen fogadnak el. 

 

 



Források 
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eca_hu 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Sz%C3%A1mvev%C5%91sz%C3%A9k 

 

 

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/TenyekKonyve-tenyek-konyve-1/nato-16647/fobb-nemzetkozi-szervezetek-
180D4/europai-unio-eu-1822E/iii-szervek-es-egyeb-intezmenyek-18267/europai-szamvevoszek-182B4/ 
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