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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László 
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben 
Interpelláció 

Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 121. § (1) bekezdése alapján, interpellációt kívánok
benyújtani dr. Kásler Miklós Emberi Erőforrások Miniszterúrhoz

,,Miért zárja be a Fidesz-kormány az egyetemek kapuját a tanulni vágyófiatalok
előtt?"

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!
A magyar egyetemeken, főiskolákon 2010-ben még 72 ezernél több államilag támogatott hely
volt, 2018-ban már 60 ezer sem. Ezzel összefüggésben 2010 óta csökken a felsőoktatásba
jelentkezők és beiratkozók száma. Ez aligha magyarázható csak a demográfiai változásokkal,
hiszen míg a 18 évesek száma 2010 és 2015 között 17%-kal csökkent, a jelentkezők száma
24%-kal esett vissza.

Valójában tehát azt történt, hogy a kormány mindezidáig lopakodva vezette be a tandíjat. Ennek
az eredménye, hogy az Európai Unióban szinte csak nálunk csökkent a diplomások aránya a
25-34 évesek között az elmúlt években.
Az Orbán-kormánynak azonban ez sem elég; az egész közoktatási rendszer úgy alakítják át,
hogy minél kevesebben jussanak el a felsőoktatásba jelentkezés lehetőségéig is.
Központilag szabnák meg 2019-től, hányan tanulhatnak tovább gimnáziumban,
szakgimnáziumban és szakközépiskolában (a korábbi szakiskolákban); hasonlóan működne a
rendszer, mint a felsőoktatás esetében. Lenyesnének a gimnáziumi férőhelyekből és a lebutított
szakgimnáziumokba és szakközépiskolákba terelnék a gyermekeket.
Mindez párosul az alapfokú oktatás lezüllesztésével. Az iskolák ipari mértékben termelik a
funkcionális analfabétákat. 2009-ben még jócskán az OECD átlaga fölött volt Magyarország,
kisebb arányban voltak gyengén teljesítők a PISA teszt szövegértési feladatiban, mint a
belgáknál vagy a németeknél. 2015-re viszont mélyen az OECD átlaga alá, az utolsók közé
csúsztunk le.
Csoda-e, ha már a gyáriparosok is a tankötelezettség korhatárának felemeléséért könyörögnek?
Mert a magyar iskola már arra sem képes, hogy egy összeszerelő üzemben végzett
szalagmunkára felkészítse a gyerekeket!
Pedig ennél jóval többre kellene felkészítenie őket. A szalagmunkának ugyanis leáldozóban
van, jönnek a robotok és a munkaerőpiacon csak a jól képzett, rugalmas gondolkodású, kreatív



emberek boldogulnak majd. Ezzel szemben a magyar iskola olvasni is egyre kevesebb
gyermeket tanít meg!
Sikerült a kormánynak az elmúlt nyolc évben az oktatás teljes lezüllesztése, de ezzel a hírek
szerint nem elégszenek meg. Olyan átalakításra készülnek, amelynek az eredménye még
kevesebb államilag finanszírozott hely a felsőoktatásban. Nem lassan, sunnyogva
csökkentenék az államilag támogatott helyek számát, ahogy eddig, hanem radikálisan. A
szerényebb körülmények között élő fiatalok előtt nem szűkebbre szabnák a felsőoktatás
bejáratát, mint eddig, hanem becsuknák a kaput, lakatot tennének rá és azt kettőre is zárnák.
Ez az ámokfutás a leggaládabb lopás mindazok közül, amiket a kormány és sameszai eddig
elkövettek. Pedig nagyon sokat és nagyon sok helyről loptak már eddig is.
Hatását tekintve mégis ez a legrosszabb, mert most a magyar fiatalok jövőjét lopják el.
Ez nem hozható helyre, ez a kár soha nem térül meg.
S mivel minden országnak a fiataljai jelentik a jövőjét, ezzel valamennyiünk jövőjét lopják el,
egész Magyarország jövőjét.
Arra kérem miniszter urat, nyíltan válaszoljon: mit tervez a kormány, hogyan csökken az
államilag támogatott felsőoktatási férőhelyek száma a jövőben?

Budapest, 2018. október 10.

Tordai Bence
országgyűlési képviselő
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