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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy űlésrő l szóló 2012 .

évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a z

Emberi Erőforrások Minisztériumát vezet ő miniszterhez, mint a tárgyban illetékes

minisztérium vezet őjéhez

„Miért jut jövőre kevesebb forrás a külföldön dolgozó magyar fiatalo k

hazahozatalára? "

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

A Jobbik üdvözli, hogy végre beismerte a Kormány, a magyar fiatalok százezrei nem

kalandvágyból, hanem egzisztenciális bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság miatt hagyták

el Magyarországot. Ennek jele, hogy elindult a „Gyere haza, fiatal!” program, amelyne k

keretében 100 millió forintból 50 fiatal problémáját és hazatérését próbálják meg megoldani .

Azonban úgy gondoljuk, hogy egyrészt a program elindítása jócskán megkésett, hiszen a

probléma nem most kezd ődött, másrészt pedig a probléma súlyához képest jelentéktelen a

„Gyere haza, fiatal!” program költségvetése .

Tudjuk, hogy jelenleg „próbaüzemben” fut a program, és még hallani lehet a „gépház zaját” ,

de sajnos a jelenlegi helyzetben nem kísérletezhetünk, nem várhatunk többet, hiszen a ba j

óriási .
A KSH statisztikai számításai szerint az egy éven túl külföldön dolgozók száma 350 ezerre

tehető , de a tényleges külföldi munkavállalók száma ennél nagyságrendileg több lehet . Ehhez

jön még hozzá a Tárki áprilisi felmérésének konklúziója, miszerint manapság minde n

harmadik magyarországi fiatal külföldön akar elhelyezkedni .

A programot indító Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft . jövő évi központi

költségvetési támogatása 272 millió forint, amely 30 millió forinttal kevesebb, mint a 2015 .



évi. Ebbő l az következik, hogy jövőre ennyivel is kevesebb jut a külföldön dolgozó magya r
fiatalokra?
Mikor értik meg végre, hogy demográfiai katasztrófa kapujában állunk? A közelgő
demográfiai és szociális katasztrófa elhárításához els ősorban arra lenne szükség, hogy a
kormányzat végre szembenézzen a valós számokkal és a mögötte álló valós okokkal . A
Jobbik szerint nagyságrendileg több forrás kellene biztosítani erre a célokra . Ennek érdekében
a jövő évi költségvetéshez is módosító indítványt nyújtottunk be, amely több forrás t
biztosított volna a „Gyere haza, fiatal!” programra, de természetesen ezt a kormányzat ne m
támogatta.

Tisztelt Miniszter Úr! Miért jut kevesebb forrás jöv őre a „Gyere haza, fiatal!”
programra? Összefüggésben van-e az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit
Kft. jövő évi központi költségvetési támogatása a program támogatásának mértékével ?
Miért nem támogatták a Jobbik azon költségvetési módosító javaslatát, amely töb b
forráshoz juttatta volna ezt az intézményt ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2015 . július 20 .

Tisztelettel :
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Jobbik
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