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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Bangóné Borbél y
Ildikó (MSZP) országgyűlési képviselő „Akinek nincs semmije, az annyit is ér? Vagy hol tar t
most az ESZOSZ károsultak ügye?” című, K/12170. számú írásbeli választ igénylő kérdésére
adott válaszomat .

Budapest, 2016 . október 5 .

Rétvári Bence
államtitkár

Tisztelettel :
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Bangóné Borbély Ildikó
országgyűlési képviselő részére
MSZP
Budapest

Tisztelt Képvisel ő Asszony !

Az Ön által Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszternek feltett „Akinek nincs
semmije, az annyit is ér? Vagy hol tart most az ESZOSZ károsultak ügye?” című írásbel i
kérdésre illetékességbő l — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) felperesnek az Els ő Magya r
Környezettudatos Szociális Országos Szövetkezet (a továbbiakban: ESZOSZ) alperes elle n
támogatás visszafizetése iránti perében, a Szolnoki Törvényszék a kereseti kérelemne k
megfelelően bírósági meghagyással kötelezte az alperest a támogatási összeg és kamatai ,
valamint a perköltség megfizetésére . A döntés jogerőre emelkedése és a megfizeté s
elmaradása esetén az EMMI ismételten kérelmezni fogja az ESZOSZ felszámolását .

A járási hivatalok foglalkoztatási osztályai folyamatosan nyomon követik, hogy az ESZOSZ -
tól nyilvántartásba kerül ő álláskeresők közül ki vonható közfoglalkoztatásba, ezért a sikere s
közvetítés érdekében egyeztetnek a közfoglalkoztatókkal . A munkaerő közvetítéseken kívül a
foglalkoztatási osztályok kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy egyéb munkaerő-piac i
szolgáltatások és támogatások nyújtásával az álláskeresők mielőbbi elhelyezkedését
elősegítsék .

Az EMMI mindent megtesz a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésének
érvényesítése érdekében, és eddig is segítséget nyújtott az ESZOSZ károsulta k
foglalkoztatásának el ősegítésében .

Emlékezhetünk, míg az MSZP kormányok idején egyre többen szorultak segélyre, és so k
család számára nem is maradt más lehet őség a szocialisták elhibázott politikája miatt, addig a
jelenlegi Kormány elkötelezett a foglalkoztatottság folyamatos növekedésében . Az ESZOSZ
ügyben érintetteknek is gyorsan és hatékonyan kezdtük
foglalkoztatási lehetőség felkínálását .

Budapest, 2016 . október 5 .
Tisztelettel :
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