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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért 
felelős miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Hogyan állnak az államilag támogatott átképzések?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Magyarországon idén márciusban 56 ezren veszítették el a munkájukat és előzetes becslések alapján
áprilisban minden héten több mint 12 ezer további ember lett munkanélküli, melynek egyik fő 
okozója a koronavírus miatt kialakult gazdasági helyzet. Ezeknek az embereknek azonnali és 
érdemi segítségre van szükségük ahhoz, hogy megélhetésüket biztosítani tudják, családjukat fenn 
tudják tartani, legsúlyosabb esetben pedig, hogy ne kerüljenek az utcára.

Ennek érdekében április elején – majdnem egy hónap várakozás után – jelentette be a kormány, 
hogy különböző, köztük a digitális jellegű átképzések költségét is 95%-ban támogatni fogja. A hír 
felreppenésekor két hazai programozóiskola jelezte is, hogy megindítja a képzéseit, melyre a 
támogatást meg is kapták. A bejelentés óta immár ismételten eltelt egy hónap, de ezen két iskolán 
kívül konkrét adatok még mindig nem állnak rendelkezésre arról, hogy pontosan hány intézmény 
indít és fog indítani a jövőben átképzéseket, mennyien jelentkeztek a már elindított képzésekre, 
milyen követelményeknek kell megfelelni, valamint, hogy milyen terveket dolgoztak ki a 
lebonyolításra.

A munkájukat elvesztett, kiszolgáltatott helyzetben lévő embereknek azonnali segítségre lenne 
szükségük, így az átképzések körüli homályt és bizonytalanságot az államnak kiemelt feladata lenne
eloszlatni és konkrét tényeket közölni. Fontos lenne biztosítani azt, hogy mindenki hozzáférhessen 
az ezzel kapcsolatos információkhoz, ugyanis minden egyes eltelt nap a megélhetését fenyegetheti 
ezeknek az embereknek.

Tisztelt Miniszter Úr!



Kérdezném Öntől ennek kapcsán, hogy mennyi oktatási intézmény vesz részt a programban? A 
résztvevők közül mennyien indították már be az átképzést? Mennyi ember képzése zajlik jelenleg és
milyen képzésen vesznek részt?

Várom érdemi válaszát!
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