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Írásbeli kérdés

Dr. Szili Katali n

az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

"Tervez lépéseket minisztersége hátralévő idejére az oktatásügyben tapasztalható drámai
folyamatok megállítására, vagy Önnek már nincs programja a költségvetési zárolásokon és
megvonásokon, a politikai túlélésen kívül?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kíváno k
benyújtani Hiller István oktatási és kulturális miniszterhez . A kérdésre írásban várom válaszát .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az elmúlt hét évben az Ön tárcáját számtalanszor átszervezték, m űködésére mindvégig a korrupciós
ügyek és szakmai botrányok árnyéka vetült — és még nincs vége . A kormányprogramban ígéreteket
nem hajtották végre, amit mégis, abból inkább csak baj származott . A jogbiztonságot fenyeget ően
átláthatatlan az oktatás szabályozása, az oktatási tárgyú törvények átlag havi-kéthavi s űrűséggel
változnak, többször, mint a megelőző 12 évben összesen . A központi nyilvántartásokat nem vezeti k
rendesen — nagyfokú a káosz . Az oktatástól 2004 óta több milliárdot vontak el . Az iskolák száma
megfeleződött, pedagógusok tömege került utcára, a gyerekek egyre nagyobb hányada kényszerü l
drágán utazni, miközben az oktatás feltételei mit sem javulnak . A tanulók teljesítménye tovább romlik,
a nevelés érdekeit Önök súlyosan mell őzik. Ez visszahat a szakképzésre is, ahol továbbra is hatalmas a
lemorzsolódás . Nő az iskolai erőszak, és éleződnek a kormány által szított, és — a szocialist a
képviselők és szakértők által mind hangosabban bírált - elhibázott jogszabályokból fakadó etnika i
konfliktusok. A felsőoktatási intézmények fuldokolnak az adósságban, a versenyképességük ezze l
arányban romlik. A kutatási ráfordítások GDP-hez mért aránya a 7 évvel ezelőtti szintet se éri el. A
szakmai programjok sorra kikoptak a költségvetésbő l, hozzáértés és előkészítetlen, erőszakolt ütemű
bevezetés miatt mind merő kudarc. On meg takargatja, erélytelenül és ambíciótlanul szemléli a
hanyatlást, a baloldali képviselők szakmai rögtönzéseit, a közpénzek százmillióinak gyanús utako n
való elszivárgását. A közoktatás szerepl őivel On ellenséges. Jól mutatja ezt annyi más köz t
mostanában a pedagógusok felelőssé tétele az iskolai erőszakért, vagy legutóbb is a nemzetközi
felsőoktatás kapcsán bemutatott, a hazai érdekeket mellőző álláspontja.

Miniszter úr !

Az Önök kormányzása eddig csak rombolt . Tervez-e lépéseket még minisztersége hátralévő idejére a
drámai folyamatok megállítására? Vannak-e Önnek egyáltalán még tervei az újabb megszorításoko n
kívül?

Tisztelettel várom válaszát .

Budapest, 2009 . május 8 .

4,
Zsigó Róbert
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