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Budapest

Tisztelt Képvisel ő Úr!

Az Ön által feltett „Készíttetett-e tanulmányt 2014-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma
a Körics Euroconsulting nevű céggel az 'Ifjúság .hu a sikeres nemzedékért — Átfogó ifjúsági
szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenl őségének növelése érdekében '
elnevezésű projektről, amelynek megvalósítója az Uj Nemzedék Központ Nonprofit Kft . volt,
mi lett a tanulmány következménye, illetve mikor kívánják nyilvánosságra hozni?” című
írásbeli kérdésre – Balog Zoltán miniszter úr megbízásából – az alábbi választ adom.
Az Uj Nemzedék Központ Nonprofit Kft . feletti tulajdonosi jogokat a kormányzati feladatok
átrendeződését követően 2014 szeptemberétől az Emberi Erőforrások Minisztérium a
gyakorolja. Minisztériumunk – az ilyenkor szokásos eljárásnak és a tulajdonosi szemléletnek
megfelelően – megvizsgálta a Társaság működését és a hatékonyság növelése érdekébe n
2014. november 1-el új ügyvezetőt és új felügyelő bizottságot neveztünk ki a Társaság élére .
A Minisztérium ugyanakkor semmilyen cégt ől nem rendelt az Uj Nemzedék Központ
működését és gazdálkodását vizsgáló tanulmányt .

Budapest, 2016 . április 19 .
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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Kész Zoltán
(független) országgyűlési képviselő által feltett „Készíttetett-e tanulmányt 2014-ben a z

Emberi Erőforrások Minisztériuma a Körics Euroconsulting nevű céggel az 'Ifjúság .hu a
sikeres nemzedékért —Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diáko k

esélyegyenlőségének növelése érdekében' elnevezés ű projektről, amelynek megvalósítója az
Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. volt, mi lett a tanulmány következménye, illetve miko r

kívánják nyilvánosságra hozni?” című, K/9900. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére
adott válaszomat .

Budapest, 2016 . április 19 .
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