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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Írásbeli kérdés
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (11. 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani a
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.§ 5.
pontja szerinti feladatkörében eljáró Dr. Kásler Miklós Emberi Erőforrások Minisztériumát
vezető miniszterhez,

,, Ötmilliárd forint támogatás adnak 3000 fiatal önkéntes munkájáért? 
Valójában kijár ezzel jól?" 

címmel. A választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr!

Nyáron jelentette be Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és
ifjúságügyért felelős államtitkára, hogy háromezer fiatal élhet az önkéntes munka lehetőségével
egy ötmilliárd forintos pályázati támogatásnak köszönhetően, a szakmai képzés mellett az
önkénteseknek a fogadó szervezetek ingyenes nyelvtanfolyamot, illetve autóvezetői képzést
biztosítanak. A programot az Új Nemzedék Központ honlapján hirdették meg.
A sajtóban megjelentek szerint nem világos miként kívánják elérni a kívánt célcsoportot, a
leghátrányosabb helyzetben lévőket. Ugyanis olyan 18 és 21 év közötti fiatalokat várnak,
akiknek már van középiskolai végzettségük, de nincs munkaviszonyuk, nem járnak
felsőoktatási intézménybe, a program kifejezetten a vidéki Magyarországra, a konvergencia
régiókra koncentrál.
Számos egyéb kérdés is felvetődik a programba bevont létszámán túl, a beígért ingyenes
tanfolyamokkal, vagy akár a program szakmai kidolgozottságával kapcsolatban.
Mindezek miatt kérdezem Miniszter Úrtól:

• A támogatott projektek keresőjében látható, hogy több pályázó
projektmegvalósítása már 2017 végén elindult. Az első mérföldkövek összegzését
tekintve a pályázók hány önkéntest tudtak eddig bevonni?

• Régiók szerinti bontásban, a támogatott szervezetek számszerűleg eddig hány
önkéntest tudtak bevonni, régiónként hány nyelvtanfolyamot és hány autóvezetői
képzést indítottak, ezeken hány fő vett részt régiónként és hányan fejezték be a
nyelvtanfolyamokat, hányan szereztek jogosítványt?



• Milyen arányban, milyen számban tudják/tudták bevonni a közvetlen célcsoportot,
azokat a fiatalokat, akik élethelyzeti krízissel és ebből adódó pályaorientációs
nehézséggel küzdenek? Hány ilyen fiatalt vontak eddig be a támogatott
szervezetek?

• A támogatottak milyen tartalmú együttműködési megállapodást kötnek az Új
Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft-vel a szakmai elvárások
teljesítéséhez? Milyen forrásból és mennyiért végzi a pályázati felhívásban és a
szakmai elvárások teljesítésére kötött együttműködési megállapodásokban
felsorolt szolgáltatásokat az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.?

• A pályázati felhívás szerint a támogatott Tanácsadót alkalmaz, aki segíti a
projektben résztvevő fiatalok fejlődését. A Tanácsadó kötelezően részt vesz az
EFOP-1.2.3 ,,Komplex ifjúsági fejlesztések - új nemzedék újratöltve" kiemelt
projekt megvalósítója által szervezett felkészítésen. Milyen szerződés alapján és
mennyiért végzi ezeket a felkészítéseket alkalmanként a megvalósító szervezet?

Várom megtisztelő és teljes körű válaszát!

Budapest, 2018. október 2.
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