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1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT 

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2015-ös pénzügyi évre szóló 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről 

(2016/2191(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2015-ös pénzügyi évre 

vonatkozó végleges éves beszámolójára, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2015-ös 

pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az intézet válaszával 

együtt1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 

megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 

szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 

szerinti nyilatkozatára2, 

– tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az EIT 

számára adandó mentesítésről szóló, 2017. Február 21-i tanácsi ajánlásra (05873/2017 – 

C8-0077/2015), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére, 

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 

október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre3 és 

különösen annak 208. cikkére, 

– tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló 2008. 

március 11-i 294/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre4 és különösen annak 

21. cikkére, 

– tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. 

cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. 

szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre5 és 

különösen annak 108. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0127/2017), 

                                                 
1 HL C 449., 2016.12.1., 112. o. 
2 HL C 449., 2016.12.1., 112. o. 
3 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 
4 HL L 97., 2008.4.9., 1. o. 
5 HL L 328., 2013.12.7., 42. o. 
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1. mentesítést ad az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatója számára az EIT 

2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan; 

2. megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét 

képező állásfoglalást az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatójának, a 

Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről. 
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2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT 

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó 

elszámolásának lezárásáról 

(2016/2191(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2015-ös pénzügyi évre 

vonatkozó végleges éves beszámolójára, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2015-ös 

pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az intézet válaszával 

együtt1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 

megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 

szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 

szerinti nyilatkozatára2, 

– tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az EIT 

számára adandó mentesítésről szóló, 2017. Február 21-i tanácsi ajánlásra (05873/2017 – 

C8-0077/2015), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére, 

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 

október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre3 és 

különösen annak 208. cikkére, 

– tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló 2008. 

március 11-i 294/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre4 és különösen annak 

21. cikkére, 

– tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. 

cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. 

szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre5 és 

különösen annak 108. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0127/2017), 

                                                 
1 HL C 449., 2016.12.1., 112. o. 
2 HL C 449., 2016.12.1., 112. o. 
3 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 
4 HL L 97., 2008.4.9., 1. o. 
5 HL L 328., 2013.12.7., 42. o. 
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1. jóváhagyja az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2015-ös pénzügyi évre szóló 

elszámolásának lezárását; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Innovációs és 

Technológiai Intézet igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek 

és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről. 
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3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2015-ös pénzügyi évre szóló általános 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét 

képező megjegyzésekkel 

(2016/2191(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2015-ös pénzügyi évre szóló 

általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, 

– tekintettel a Számvevőszék 12/2016. sz., „Vissza nem térítendő támogatások 

alkalmazása az ügynökségeknél: nem mindig megfelelő vagy eredményessége nem 

mindig mutatható ki” című különjelentésére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0127/2017), 

A. mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 

(„az intézet”) 2015-ös pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 266 566 618 EUR 

volt, ami 2014-hez képest 14,35%-os növekedést jelent; 

B. mivel a pénzügyi kimutatások szerint az intézet 2015-re szóló költségvetéséhez való 

teljes uniós hozzájárulás 215 030 200 euró volt, ami 2014-hez képest 26,63 %-os 

növekedést jelent; 

C. mivel a Számvevőszék az intézet 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról 

készített jelentésében („számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben 

megbizonyosodott az intézet éves beszámolójának megbízhatóságáról, azonban nem 

tudott elegendő és megfelelő ellenőrzési bizonyítékhoz jutni az annak alapjául szolgáló 

ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről; 

D. mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy 

különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése 

az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-

tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása 

révén; 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről szóló 

korlátozó vélemény alapja 

1. emlékeztet arra, hogy a 2014 és 2020 közötti pénzügyi időszakban az intézet 

költségvetéséhez való uniós hozzájárulást a Horizont 2020 pénzügyi keretösszege 

biztosítja, valamint hogy az intézetet kötik a 1290/2013/EU rendelet („a Horizont 2020 

szabályai”) rendelkezései; emlékeztet továbbá arra, hogy a Horizont 2020 az 

utódprogramja a 2007 és 2013 közötti időre szóló hetedik keretprogramnak, amelyben 

az intézet nem vett részt; 
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2. rámutat, hogy 2014. január 1-től a támogatásokkal kapcsolatos, közvetett elszámolható 

költségek megtérítésének jogalapja a Horizont 2020 szabályai 29. cikkének az intézet 

pénzügyi szabályzata1 90. cikkének (1) bekezdésével együtt értelmezett (1) bekezdése, 

amely a támogatásokkal kapcsolatos közvetett elszámolható költségek átalányösszegű, 

25%-os térítését írja elő; megjegyzi ugyanakkor, hogy az intézet korábbi, 2014. január 

1-jei hatállyal hatályon kívül helyezett pénzügyi szabályzata2 75. cikkének (8) 

bekezdése szerint a non-profit közintézményekre, felsőoktatási intézményekre, 

kutatóintézetekre és kkv-kra vonatkozóan a közvetett költségek átalányösszegű 

megtérítésének küszöbét 40%-ra lehetett volna emelni; 

3. megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint az intézmény a 2014 februárjában 

aláírt támogatási megállapodásaiban a Horizont 2020 akkor hatályos szabályaival 

ellentétes módon a közvetett elszámolható költségek átalányösszegű, 40%-os 

megtérítését írta elő; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék véleménye szerint, 

mivel az intézmény nem vett részt a hetedik keretprogramban, a Horizont 2020 

szabályainak – a hetedik keretprogramról a Horizont 2020-ra való áttérésről szóló – 57. 

cikke nem volt alkalmazandó az intézetre, aminek következtében a Számvevőszék 

megállapította, hogy e térítések szabálytalanok voltak; 

4. megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a 2015-ös támogatási 

tranzakciókból vett minta utólagos ellenőrzése során feltárt hibák alapján a fenti 

átalányösszegű térítések miatti túlfizetések helyesbítése után a 2014. évi támogatási 

megállapodások esetében a fennmaradó hibaarány 2% volt; elismeri, hogy a 

számvevőszéki jelentés szerint az utólagos ellenőrzés során feltárt hibák és az 

átalányösszegű térítések miatti együttes hibaarány az intézet 2015-ös kiadásainak 4,9%-

át tette ki, amelynek eredményeképpen a Számvevőszék korlátozó véleményt adott ki az 

intézet beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és 

szabályszerűségéről; 

5. megjegyzi ugyanakkor, hogy az intézet támogatási megállapodásai a tudományos és 

innovációs társulások (TIT) 2014. évi üzleti terveinek elkészítésére vonatkozó 

felhíváson alapultak, amelyet az intézet 2013 áprilisában tett közzé; megjegyzi továbbá, 

hogy az intézet akkor hatályos pénzügyi szabályzata, valamint az 1268/2012/EU 

felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet3 189. cikke szerint az intézet felhívása 

lehetővé tette az intézet pénzügyi szabályzata 75. cikkének (8) bekezdésében 

meghatározott kategóriákba tartozó kedvezményezettek számára, hogy a 2014-re 

tervezett tevékenységeikre vonatkozó projektköltségvetésüket a közvetett költségek 

tervezésekor a 40%-os átalányösszegű térítési arány figyelembevételével határozzák 

meg; megjegyzi, hogy a 2013. áprilisi felhívásban részt vevő TIT-ek e javaslat 

kidolgozásakor és benyújtásakor e rendelkezést vették alapul; 

6. megjegyzi továbbá, hogy az intézet igazgatótanácsa a 2014. évi TIT-üzleti tervek külső 

szakértők általi értékelését követően, 2013. december 5-én, a Horizont 2020 

                                                 
1 Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) igazgatótanácsának 2013. december 27-i határozata az 

Európai Innovációs és Technológiai Intézet pénzügyi szabályzatának elfogadásáról. 
2 Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2009. április 20-i határozata az Európai Innovációs és 

Technológiai Intézet pénzügyi szabályzatának elfogadásáról. 
3 A Bizottság 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. október 29.) az Unió általános 

költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi 

rendelet alkalmazási szabályairól (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.). 
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szabályainak elfogadása előtt döntött a TIT-eknek biztosított finanszírozási 

előirányzatról; az intézet tájékoztatása alapján megjegyzi, hogy a 2014. évi támogatási 

megállapodásokat az éves felhívásban foglalt eredeti feltételekkel összhangban írták alá; 

7. úgy véli, hogy a Horizont 2020 szabályai 57. cikkének (2) bekezdése szerinti átmeneti 

intézkedések nem korlátozódtak kizárólag a hetedik keretprogram keretében nyújtott 

támogatásokra, hanem hatályuk kiterjedt azokra a kutatás és az innováció területén 

folyamatban lévő tevékenységekre is, amelyekre hatálybalépésük után a Horizont 2020 

szabályait kellett alkalmazni, így az intézet 2014. évi támogatási megállapodásaira is; 

hangsúlyozza, hogy a Horizont 2020 szabályainak 57. cikkében foglalt átmeneti 

intézkedés célja a jogbiztonság megteremtése és a tevékenységek kezdeményezésekor 

hatályos jogi keret folytonosságának biztosítása; elismeri, hogy az intézet későbbi 

támogatási megállapodásai összhangban állnak a Horizont 2020 hatályban lévő 

szabályaival, különösen a támogatásokkal kapcsolatos közvetett elszámolható költségek 

átalányösszegű, 25%-os térítési arány alkalmazása tekintetében, valamint hogy az 

intézet ez ügyben nem tudott további korrekciós intézkedéseket tenni; megjegyzi 

továbbá, hogy a Számvevőszék által szabálytalannak ítélt összegek visszafizettetésére 

irányuló kísérletek azt eredményezhetik, hogy az intézet számos kedvezményezettje 

jogi eljárást indít, ami azzal a kockázattal járhat, hogy csorbul az intézet, valamint a 

Horizont 2020 és a Bizottság egészének jó hírneve; 

Megjegyzések az ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről 

8. a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy az intézet 2015-ben tájékoztatta a 

TIT-eket, hogy az első öt évben (2010 és 2014 között) általa nyújtott pénzügyi 

hozzájárulás nem haladta meg a TIT-ek összes költségére vonatkozó 25%-os felső 

határt; megjegyzi továbbá, hogy a TIT-ek kiegészítő tevékenységeinek hiányos 

fogalommeghatározása megakadályozta az arra vonatkozó egyértelmű értékelést, hogy a 

kiegészítő tevékenységekhez kapcsolódó költségeket bele kell-e számítani az intézet 

hozzájárulásának maximális mértékébe; az intézettől és a Bizottságtól kapott 

információk alapján elismeri, hogy elfogadták a Számvevőszék azon ajánlását, hogy a 

TIT-partnerekre háruló operatív és pénzügyi jelentéstételi terhek könnyítése érdekében 

törölje el a 25%-os finanszírozási feltételt; elismeri, hogy e módosítás elfogadásáig az 

intézetnek az alkalmazandó jogalapot kell végrehajtania; 

Költségvetés és pénzgazdálkodás 

9. megállapítja, hogy az intézet elszámolása szerint a 2015-ös pénzügyi év során folytatott 

költségvetési ellenőrzési erőfeszítéseinek eredményeként a költségvetés engedélyezett 

végrehajtási aránya 90,58%-os volt, ami az előző évhez képest 3,55%-os csökkenést 

jelent; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 96,49%-os volt, 

ami 2014-hez képest 4,02%-os növekedést jelent; 

10. a számvevőszéki jelentés alapján megjegyzi, hogy noha az intézetnek lehetősége van 

arra, hogy a fel nem használt előirányzatokat újra a következő három év 

költségvetésében szerepeltesse, nem igazította ki folyamatait időben ahhoz, hogy a 

2014-es támogatási megállapodásokból rendelkezésre álló 26 600 000 eurót a 2015–

2017-es költségvetésekben felhasználhassa; megjegyzi továbbá, hogy ezen 

előirányzatok abból erednek, hogy a TIT-ek a vártnál kisebb mértékben vették igénybe 

a forrásokat; az intézmény tájékoztatása alapján megjegyzi, hogy 2015-ben 
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költségvetési felülvizsgálatot hajtott végre, továbbá felkérte a TIT-eket 2015. évi üzleti 

terveik és költségvetésük felülvizsgálatára, amelyeket módosított formában be is 

nyújtottak; megjegyzi, hogy a TIT-költségvetések csökkenése következtében az intézet 

visszavonhatta az el nem költött összegekre vonatkozó előirányzatokat, amelyeket törölt 

és a 2016-ra vonatkozó tervezett bevételek és kiadásokban újra feltüntetett; megjegyzi, 

hogy ennek eredményeképpen a TIT-ekkel szoros együttműködésben javult az intézet 

költségvetési gazdálkodása; 

Kötelezettségvállalások és átvitelek 

11. megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a lekötött előirányzatok átvitele a II. 

cím esetében 400 000 euró (44%) volt a 2014-es 500 000 euróhoz (36%) képest; 

elismeri, hogy ezen átvitelek többnyire az év végén túlnyúló it-szolgáltatási 

szerződésekkel és olyan ülésekkel kapcsolatosak, amelyek számlái még nem érkeztek 

be; 

12. megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek 

operatív programjainak többéves jellege indokolhatja, és nem szükségszerűen a 

költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, és nem mindig állnak 

ellentétben az évenkéntiség költségvetési elvével, különösen, ha előre tervezik őket és a 

Számvevőszéket tájékoztatják róluk; 

Belső kontrollrendszerek 

13. emlékeztet arra, hogy a Horizont 2020 szabályainak 34. cikke értelmében a 325 000 

eurónál nagyobb összeg megtérítését igénylő TIT-partnerektől kért pénzügyi 

kimutatásokra vonatkozó igazolás célja, hogy hozzájáruljon a költségkimutatások 

intézet általi előzetes ellenőrzéséhez; megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint 

ezen igazolások minősége jelentős ingadozást mutat, ami korlátozza a belőlük nyerhető 

bizonyosságot, valamint az intézet részéről további ellenőrzések elvégzését teszi 

szükségessé; megjegyzi, hogy az intézet szerint a 2014-es támogatási 

megállapodásoktól kezdve azt a könyvvizsgálói igazolási módszertant használja, 

amelyet a Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatósága dolgozott ki a Horizont 

2020 számára; elismeri továbbá, hogy a felülvizsgált módszertan részletesen 

iránymutatásokat és közösen elfogadott eljárásokat foglal magában, valamint 63 

egységes ténymegállapítást valamennyi költségkategóriára kiterjedően; elismeri, hogy 

az intézet a műveletek jogszerűségének és szabályszerűségének biztosítására előzetes és 

utólagos ellenőrzéseken alapuló átfogó megbízhatósági stratégiát dolgozott ki, amely a 

CFS-t is magában foglalja; 

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság 

14. megjegyzi, hogy az igazgatótanács tagjainak, az ideiglenes igazgatónak és a felső 

vezetés tagjainak éves érdekeltségi nyilatkozatait közzétették az intézet honlapján; 

megjegyzi, hogy a benyújtott nyilatkozatok átvilágítására is sor kerül ténybeli 

helytállóságuk ellenőrzése céljából; megállapítja, hogy a szakértők esetében az intézet a 

Horizont 2020 összeférhetetlenségi szabályait követi; 

15. megjegyzi, hogy az intézet visszaélések bejelentésére vonatkozó szabályzatát 2017 első 

felében tervezi elfogadni; sürgeti az intézetet, hogy fogadjon el a visszaélések 
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bejelentésére vonatkozó olyan belső politikát, amely elősegíti az átláthatóság és 

elszámoltathatóság kultúráját a munkahelyen, rendszeresen tájékoztassa és részesítse 

képzésben alkalmazottait jogaikkal és kötelességeikkel kapcsoltban, biztosítsa a 

visszaélést bejelentő személyek megtorlástól való védelmét, időben kövesse nyomon a 

visszaélést bejelentő személyek által közölt esetek tartalmát és vezessen be anonim 

belső jelentéstételi csatornát; felhívja az intézetet, hogy tegyen közzé jelentéseket a 

bejelentett visszaélések számáról és azok nyomon követéséről, és azokat bocsássa a 

mentesítésért felelős hatóság rendelkezésére; felkéri az intézetet, hogy e kérdés 

eredményeiről tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot; 

16. megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a TIT-ek ajánlatait és üzleti terveit 

értékelő külső szakértők kiválasztására az intézet pénzügyi szabályzatának 89. cikkét 

alkalmazza, hogy mentesüljön a szándéknyilatkozati felhívás közzétételének 

kötelezettsége alól; megjegyzi ugyanakkor, hogy az intézet nem dolgozta ki teljes 

mértékben az ezen eltérés alkalmazását szabályozó belső eljárásokat; megjegyzi, hogy a 

gyakorlatban az intézet saját szakértői bázisát más uniós intézmények és szervek 

meglévő szakértői listáit és adatbázisait felhasználva alkotta meg, de – az intézet 

igazgatótanácsának és munkatársainak ajánlásait követve – olyan személyeket is 

kiválasztott, akik nem szerepelnek ezeken a listákon; mindazonáltal üdvözli a TIT-ek 

ajánlatait értékelő szakértők kiválasztási folyamatában elért eredményeket, és arra 

ösztönzi az intézetet, hogy kötelezze el magát e folyamat hatékonyságának és 

eredményességének javítása mellett, és biztosítson maximális átláthatóságot és 

feddhetetlenséget megfelelő belső intézkedések meghozatala által, kiküszöbölve az 

esetleges összeférhetetlenségeket; 

17. aggodalommal állapítja meg, hogy az intézet nem indított külön kezdeményezéseket az 

érdekelt felekkel és lobbistákkal fenntartott kapcsolatainak átláthatóbbá tétele 

érdekében; felhívja az intézetet, hogy dolgozzon ki proaktív átláthatósági politikát a 

lobbistákra vonatkozóan; 

Felvételi eljárások 

18. elégedettséggel állapítja meg, hogy az intézet egy sor, 2015-ben és 2016-ban 

végrehajtott, a személyzeti irányítás, a felvételi eljárás és a munkakörnyezet javítására 

irányuló intézkedés révén elérte teljes létszámát; megállapítja, hogy az intézet 2016 

decemberében a 63 engedélyezett álláshelyen 59 személyt alkalmaz, ami az intézet 

történetének legmagasabb létszámát jelenti, és hogy az üres álláshelyek betöltésére 

irányuló felvételi eljárás folyamatban van; elismeri ugyanakkor, hogy az intézet által 

tett lépések nem ellensúlyozhatják teljes mértékben a magyarországi bérszínvonalra 

vonatkozó alacsony és folyamatosan csökkenő korrekciós együttható kedvezőtlen 

hatásait; 

Egyéb megjegyzések 

19. megjegyzi, hogy a Számvevőszék tájékoztatása szerint a Bizottság által az intézet 

pénzügyi autonómiájának elérésére eredetileg meghatározott időpont 2010 volt; 

megjegyzi továbbá, hogy az intézet 2011-ben részleges pénzügyi autonómiát kapott 

azzal a feltétellel, hogy a 60 000 euró fölötti támogatási ügyletekhez és 

közbeszerzésekhez továbbra is a Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatóságának 

előzetes jóváhagyása szükséges; megjegyzi, hogy az intézet az általa adott tájékoztatás 
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szerint felkérte a Bizottságot a teljes körű pénzügyi autonómiához vezető folyamat 

újraindítására; elismeri továbbá, hogy a Bizottság 2016 májusában meghatározta a 

folyamat menetrendjét és ütemezését, és várakozással tekint a Bizottság pénzügyi 

autonómiára vonatkozó értékelése elé, amely 2017 első felére várható; megjegyzi, hogy 

az intézet reményei szerint 2016 vége előtt teljes pénzügyi autonómiát kap, és kéri, 

hogy az ezen üggyel kapcsolatos fejleményekről számoljon be a mentesítésért felelős 

hatóságnak; 

20. megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint az intézet általános eredményességét 

– kétségtelen létjogosultsága ellenére – gátolta működési keretének összetett volta, 

valamint az irányítási problémák; megjegyzi, hogy az intézet a teljes innovációs 

rendszert támogatni tudja az induló vállalkozásoktól a több TIT-partner által irányított 

innovációalapú projektekig, ugyanakkor uniós szinten nem folytat kellő koordinációt a 

Bizottság illetékes főigazgatóságaival, továbbá a TIT-ek és egyéb uniós 

kezdeményezések közötti interakció sem elégséges; 

21. megjegyzi, hogy az intézet finanszírozza az „EIT Digitális Mesteriskola programot”, 

amely a hallgatónkénti legfeljebb 8000 eurós átalányösszeget kombinálja a tényleges 

költségekkel, amelyek átalányösszegű közvetett költségeket is magukban foglalnak; 

megjegyzi, hogy a Számvevőszék tájékoztatása szerint ezt a finanszírozási modellt 

hivatalosan sosem határozták meg, és az nem teszi lehetővé az átalányösszeg által és a 

tényleges költségek elszámolása által lefedett költségek elkülönítését; megjegyzi, hogy 

az intézet tájékoztatása szerint a költségelszámolás egyszerűsítése érdekében e 

programok finanszírozása tekintetében egy egyszeri átalányösszegen alapuló modell 

felé kell elmozdulnia, amint elegendő statisztikai adat áll rendelkezésre az egyszeri 

átalányösszeg meghatározására; kéri az intézetet, hogy számoljon be a mentesítésért 

felelős hatóságnak az új finanszírozási modell végrehajtásáról; 

22. megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a TIT-felügyelőbizottság határozata 

alapján egy TIT-partner 646 000 euró bruttó összegben fizetett jutalmat 55 

alkalmazottjának, amelyet az intézet teljes mértékben megtérített; megjegyzi, hogy a 

Számvevőszék véleménye szerint ilyen teljesítményalapú jutalmak közpénzből való 

kifizetése szokatlan gyakorlat; elfogadja ugyanakkor, hogy a TIT-ek üzleti alapon 

működő szervezetek, amelyek pénzügyi fenntarthatóságra törekszenek, és amelyeknél a 

változó elemek javadalmazás részeként való szerepeltetése erőteljes ösztönzést jelenthet 

a jó teljesítmény számára, és biztosítja a megfelelő ár-érték arányt; megjegyzi továbbá, 

hogy a Horizont 2020 kifejezetten rendelkezik arról, hogy az alapfizetés változó elemei 

elszámolható költségek; hangsúlyozza, hogy az intézmény által a TIT-vezetők 

fizetéséhez nyújtott hozzájárulását – a teljesítményalapú javadalmazást is beleértve – az 

intézet által a 2016-os és későbbi támogatási megállapodásokban rögzített felső érték 

alatt kell tartani; megjegyzi, hogy az átalakított, 2016-tól alkalmazandó, kettős felső 

értéket rögzítő szabályok értelmében a nagy összegű teljesítményalapú kiegészítő 

javadalmazás kifizetése 2015-ben már nem lehetséges; 

23. megjegyzi, hogy a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás alapelvét akkor sem 

tartották be, amikor egy TIT-partner személyenként 800 és 3 250 euró közötti napidíjért 

PR-szolgáltatásokat szerzett be, és ezeket az intézet teljes egészében megtérítette; 

24. megjegyzi, hogy 2015-ben 45 alkalmazott vett részt „egyéb rendezvényeken”, amelyek 
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költsége 10 730,21 eurót (fejenként 238,45 eurót) tett ki; 

25. aggodalommal állapítja meg, hogy az intézet általános láthatósága csekély, és a TIT-

partnerek némelyikének nincs tudomása az intézménnyel való kapcsolatáról; kéri, hogy 

fokozzák az intézet mind egyedülálló innovációs közösség márkanevének láthatóságát 

és ismertségét; üdvözli, hogy a Forbes 30 év alatti 30-as listájára az intézet 

közösségének 18 tagjának sikerült felkerülnie, akik Európa legjobb fiatal innovátorai és 

vállalkozói; 

° 

° ° 

26. a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal 

az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló [2017.xx 

xxxx-i] állásfoglalására1. 

                                                 
1 E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(PROV)(2017)0000]. 
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