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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért felelős miniszter

Az interpelláció címe: "Szakképzés 0.0 – teljes gázzal befelé a zsákutcába" 

Tisztelt Ház, Tisztelt Képviselők!

Kiszivárgott a sajtóba a kormány Szakképzés 4.0 nevet viselő háttéranyaga.

Ebben szerepel a megállapítás, hogy továbbra is csökken a szakközépiskolák és szakgimnáziumok 
népszerűsége a középfokú oktatásban. Az anyag azon siránkozik, hogy a gyerekek nem a gyárszalag
mellé készülnek, hanem tovább akarnak tanulni, mert a gonosz gimnáziumok - idézem - “felszívják 
azokat a fiatalokat, akiknek a szakmai jövőképébe jobban illeszkedne a szakgimnázium". Mármint, 
hogy Önök szerint a gyerekeink jobban illeszkednének Mészáros Lőrinc sertéstelepére, mint egy 
tudást igénylő, jólfizetett munkahelyre. A háttéranyagban az is szerepel, hogy Önök már megint 
átnevezgetésben gondolkodnak, az érettségit adó szakközépiskolákat, amelyeket korábban éppen 
Önök neveztek át szakgimnáziumoknak, most technikummá neveznék át.

Engedjék meg, hogy most én nevezzem át az Önök eddigi teljesítményét. Ez nem Szakképzés 4.0, 
hanem Szakképzés 0.0. Ritka alkalom, hogy az európai magyarok annak örülhetnek, hogy a 
kormány rombolni akart, de még ehhez is szerencsétlen volt. Ne siránkozzanak azon, hogy a 
magyar gyerekek gimnáziumban akarnak tanulni, hogy aztán továbbtanulhassanak, hanem 
örüljenek neki! Ne elhajtani akarják őket az iskolától, hanem beterelni! Milyen velejéig romlott, 
nemzetromboló kormány az, amely azon bosszankodik, hogy még mindig nem tudta elég gyerek 
kedvét elvenni a tanulástól? Emlékeznek mit mondott Széchenyi István, a Magyar Tudományos 
Akadémia alapítója? Hogy “a tudományos emberfők mennyisége a nemzet igazi hatalma”. Önök a 
nemzet hatalmát, a magyar nemzetet igyekeznek lerombolni, majd azon nyavalyognak a 
háttéranyagaikban, hogy nem végeztek jó munkát, hogy mégsem olyan könnyű tönkretenni ezt az 
országot. Lehet, hogy a fideszes propagandaanyagaikban élve ez Önöknek nem tűnt fel, de senki 



sem azért vállal gyereket, hogy ha felnő, akkor a fideszes elit milliárdosainak csicskása legyen. 
Senki sem arra szánja a gyerekét, hogy majd a rabszolgatörvény szerint hajtsák ki belőle a lelket a 
fideszes nagyurak, akiknek már régen a börtönben lenne a helye. Még az Önök szavazói sem fogják
azt lenyelni, hogy a gyerekeikből csak senkik lehetnek ebben az országban. Már most is késő, de azt
tanácsolom, most azonnal tegyenek egy határozott hátraarcot az oktatás szétverésében. Biztos 
vagyok abban, hogy ha tovább erőlködnek, hogy távoltartsák a gyerekeinket a gimnáziumoktól és 
az egyetemektől, akkor maguk ebbe csúnyán bele fognak bukni. Kérdezem hát, miért gondolják, 
hogy a magyar gyerekek nem valók gimnáziumba? Miért nézik már a gyerekeinket is rabszolgának?

Tisztelt Ház, Tisztelt Képviselők!

Látom, hogy nagyon másként tekintünk a népünkre. Mi, európai magyarok egy olyan 
Magyarországot szeretnénk, amely felemeli azt, aki tanulni akar. Ami nem mondja meg már 
gyerekkorban, hogy belőled csak ez lehet meg az lehet, hanem azt mondja, hogy mutasd meg mit 
tudsz és mit érsz, mi megadjuk neked a lehetőséget! Mi európai magyarok vagyunk és úgy 
gondoljuk, jár az európai színvonalú oktatás minden magyar gyereknek. Lehet sorosozni, össze 
lehet hordani, meg plakátra lehet nyomni még sok-sok ostobaságot, de a magyar népnek az Önök 
rendszerében nincs jövője. A magyar népnek egy európai Magyarországon, az Európai Egyesült 
Államokban van csak jövője. Ahol a kormány nem akadályozza, hanem segíti a gyereket, hogy 
tanuljon, ahol a gyereknek megvan a lehetősége, hogy többre vigye, mint a szülei vitték. Ezt akkor 
is el fogja érni ez a nemzet és a magyar hazafiak, ha ehhez előbb magukat el kell innen kergetni. 
Köszönöm!

Budapest, 2019. február 27.

Arató Gergely

Demokratikus Koalíció
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