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A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára
Köztestületek ellenőrzése – Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (19181)
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 2015-2017 közötti időszakra vonatkozó
ellenőrzése során az Állami Számvevőszék megállapította, hogy a kamara gazdálkodása nem
volt elszámoltatható és átlátható. A kamara a tagdíjkövetelések beszedésére nem intézkedett,
a törvényben ezzel kapcsolatban előírt feladatát az ellenőrzött időszakban nem látta el. A
számviteli beszámolói nem mutattak megbízható és valós összképet, a nem valós adatokat
tartalmazó beszámoló közzétételével pedig a közvéleményt és a tagságát is megtévesztette.
A köztestületek közfeladatot látnak el, amelyre fokozott közérdeklődés irányul. Társadalmi elvárás a
közpénzek értékelvű, rendeltetésszerű felhasználása, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságának
megteremtése, amelyhez az Állami Számvevőszék az államháztartásból nyújtott támogatások ellenőrzésével
járul hozzá.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara hozzájárul az egészségpolitika alakításához, döntések
meghozatalához, a lakosság egészségügyi ellátásainak javításához. A kamara az egészségügyi hivatás
gyakorlásával és az egészségügyi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi tagjainak érdekeit
és jogait, a tagjairól nyilvántartást vezet. A közigazgatási feladatai körében hatóságként jár el a felvétellel,
tagság megszüntetéssel, szüneteltetéssel, valamint a szüneteltetett tagsági viszony helyreállításával
kapcsolatos kamarai hatósági ügyekben. Hatósági eljárásokban felkérésre szakértőként véleményezi az
egészségügyi tevékenységre irányuló kérelmeket, a külföldi bizonyítvány, oklevél Magyarországon történő
elismerésére irányuló kérelmeket. Az egészségügyi tevékenységet végzőknek a kamarai tagság jogszabály
alapján kötelező. A kamara tagjainak száma a 2015-ös 102 761 főről 2017-re 116 558 főre nőtt. A kamara
feladatait az országos és területi szervezetei útján látja el.
A kamara oktatással, képzéssel, szakképzéssel, etikai eljárásokkal kapcsolatos feladatai ellátásához a 20152017 közötti időszakban összesen 90,8 millió Ft (2015-ben 29,6 millió Ft, míg 2016-ban és 2017-ben is
30,6 millió Ft) költségvetési támogatásban részesült. A költségvetési támogatást a Kamara Országos Szervezete
használta fel. A kamara gazdálkodását az ÁSZ eddig még nem ellenőrizte.
Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos Szervezete
belső szabályozási rendszerének kialakítása nem volt szabályszerű, mivel a gazdálkodás belső szabályozása
nem volt összhangban a jogszabályi előírásokkal, továbbá számlarendet nem készített.
A tagdíjkövetelések nyilvántartása és beszedése nem volt szabályszerű. A tagdíjköveteléseket az egyszerűsített
éves beszámoló mérlegében nem mutatták ki, melynek következtében a kamara Országos Szervezete
egyszerűsített éves beszámolója nem valós adatokat tartalmazott. A nem valós adatokat tartalmazó
beszámoló közzétételével a kamara a közvéleményt és a tagságát is megtévesztette. A tagdíjkövetelések
beszedésére a kamara Országos Szervezete nem intézkedett. A törvényi kötelezettségének a kamara nem tett
eleget, mert a tagdíjjal tartozók előzetes felszólításáról, ezt követően pedig a 6 hónapot meghaladóan lejárt
tagdíjhátralék beszedése iránti eljárás megindításáról nem gondoskodott, így a kamarai tagság
megszüntetéséről sem intézkedett.
Az ÁSZ megállapította, hogy a költségvetési támogatások felhasználásának nyilvántartása nem volt
szabályszerű, mivel a kamara Országos Szervezete a nyilvántartási rendszerét a törvényi előírás ellenére – a
közpénzek felhasználásának nyilvánossága és ellenőrizhetősége érdekében – nem részletezte tovább.
Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
elnökének kettő, míg az Országos Hivatal vezetőjének hét javaslatot fogalmazott meg, melyekre az
érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

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.

