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EGYENLŐ ESÉLYEKÉRT ALAPÍTVÁNY ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára
a humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli szociális intézmények, szolgáltatók
fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásai felhasználásának ellenőrzéséről –
Egyenlő Esélyekért Alapítvány (19162)
Az Állami Számvevőszék befejezte az Egyenlő Esélyekért Alapítvány 2015-2017
közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az Egyenlő
Esélyekért Alapítvány a működési és a gazdálkodási környezetét nem szabályszerűen
alakította ki, ezáltal nem teremtette meg a költségvetési támogatások átlátható,
elszámoltatható felhasználásának feltételeit. A költségvetési támogatások
felhasználásának elszámoltathatóságát nem biztosította.
Humánszolgáltatást nyújtó, államháztartáson kívüli szervezeteknél végez ellenőrzéseket az
Állami Számvevőszék. A szociális feladatokat ellátó nem állami intézményfenntartók részére
közfeladataik ellátására évente jelentős összegű pénzügyi támogatást biztosítottak a mindenkori
költségvetési törvények. Az ÁSZ ellenőrzéseivel hozzájárul ahhoz, hogy a közfeladatok ellátásáért
kapott közpénzeket az államháztartáson kívüli szervezetek is átlátható módon használják fel.
Az Egyenlő Esélyekért Alapítványt 2000-ben hozta létre az Összefogás Ipari Szövetkezet Az
alapítvány célja, hogy segítséget nyújtson a halmozottan sérült és fogyatékkal élő személyek
komplex szocializációs és munka rehabilitációjában, illetve elősegítse és szervezze a társadalomba
való beilleszkedésüket. Az alapítvány a 2015-2017 közötti időszakban az Egyenlő Esélyekért
Alapítvány Fogyatékosok Otthona és Nappali Gondozó intézményt működtette Csömörön. Az
intézmény fogyatékkal élő személyek intézményi bentlakásos ápoló-gondozó célú lakóotthoni,
illetve nappali ellátását végezte székhelyén és az Ibolya ház, a Kistarcsai Esély Ház és a Tibor háza
telephelyeken.
Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a 2015-2017 közötti időszakban az alapítvány mint
szociális intézményfenntartó központi költségvetésből kapott támogatásainak felhasználása
szabályszerű volt-e, a támogatások igénylése, évközi módosítása és év végi elszámolása megfelelte a jogszabályi előírásoknak.
Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy az Egyenlő Esélyekért Alapítvány a működési és
gazdálkodási környezetét nem szabályszerűen alakította ki, mivel könyvvezetési rendszerét nem
részletezte úgy, hogy a támogatások felhasználása feladatonkénti bontásban rendelkezésre álljon.
Ezáltal nem teremtette meg a költségvetési támogatások átlátható, elszámoltatható
felhasználásának feltételeit.
Az alapítvány a támogatások felhasználásának átláthatóságát nem biztosította. Az alapítvány a
részére kiutalt támogatásokat nem szabályszerűen fordította intézménye működtetésére, mert
számviteli nyilvántartásaiban nem különítette el a saját és intézménye gazdálkodásával
összefüggő tételeket, valamint a támogatások felhasználását feladatonkénti bontásban nem
tartotta nyilván.
Az Egyenlő Esélyekért Alapítvány az intézménye működtetéséhez felhasznált közpénzekre
vonatkozó gazdálkodásával a nyilvánosság előtt elszámolt.
Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék az Egyenlő Esélyekért Alapítvány
kuratóriuma elnökének 4 javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintettnek 30 napon belül
intézkedési tervet kell készítenie.

Az Állami Számvevőszék mint az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a
demokratikus intézményrendszer független alapintézménye. Küldetése, hogy szilárd szakmai alapon
álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, és hozzájáruljon a „jól
irányított államhoz”. Az ÁSZ javaslataival a közpénzek szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes
felhasználását, használatát segíti elő.

