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I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK AZ OKTATÁSBAN. ISKOLAÉPÜLETEK
Miközben Orbán Viktor két fényűző dolgozószobát rendeztetett be magának drága
bútorokkal és műtárgyakkal, műkincsekkel, sőt a másodikat már palota veszi körül a
Várhegyen, addig az oktatás országszerte lerobbant épületekben folyik. A FIDESZkormány 1998-ban azt ígérte, hogy az állami normatíva az oktatásban fedezni fogja az
önkormányzatok valódi ráfordításait. Ezzel szemben pl. a fővárosban a 60 százalékot sem éri
el a központi költségvetés részvállalása az oktatás finanszírozásában. Az állami normatíva
nem számol az iskolaépületek amortizációjával. Az épületek felújítására, korszerűsítésére
nincs forrás. A főváros megbüntetése olyan fokú volt az elmúlt kormányzati ciklusban, hogy
Budapest egyetlen pályázatot sem nyert iskolaépületei beruházására. Az már az
irracionalitás szférájába sorolható, hogy egy baleset folytán leégett kollégiumunk
rendbehozatalára (Váci kollégium), ahol a FIDESZ által szavakban preferált vidéki diákok
élnek, sem kapott a főváros egy fillért sem. Emiatt évekig húzódott az építkezés, hiszen a
pályázat elbírálásáig az önkormányzati önrész befagyasztva várt a felhasználásra.
Ennek az országnak nem drága dolgozatszobákra, miniszterelnöki palotákra van szüksége,
hanem felújított iskolaépületekre, forrás arra, hogy minden évben minden osztályteremben
legalább egészségügyi festésre teljen.
II.AZ EGYODALÚ OKTATÁSPOLITIKA KIEGYENSÚLYOZÁSA
1.SZAKKÉPZÉS
(AVAGY KI FIZETTE AZ ELMÚLT NÉGY ÉVBEN AZ ELTÖRÖLT FELSŐOKTATÁSI
TANDÍJAKAT)
A kormány oktatáspolitikája elfogadhatatlanul egyoldalú volt. A FIDESZ-kormány
korszerűsítés helyett szétzilálta a szakképzést. A külföldi és hazai cégek, az iparkamara az
utóbbi két évben több alkalommal komoly jelzéseket tett arról, hogy a magyar szakmunkások
felkészültsége nem elég korszerű. Az Európa-szerte korábban elismert magyar munkaerő
szakértelme évről évre hanyatlik. Ez a kormány nemcsak, hogy nem fordított figyelmet a
szakképzésre, de még a szakképzési alapot is megcsapolta azzal, hogy megnyitotta azt a
felsőoktatás számára. Úgy is mondhatnánk, hogy az eltörölt felsőoktatási tandíjat a leendő
szakmunkásokkal fizettette meg a FIDESZ-kormány.
Az országnak a korszerű gépeken dolgozni tudó, számítógépes ismeretekkel, nyelvtudással
rendelkező szakmunkásokra van szüksége.
2.A FELSŐTAGOZAT ÉS A KÖZÉPFOK MEGERŐSÍTÉSE
A felsőoktatás sem fejleszthető a következő évtizedben, ha elfogy alóla a középfok. Az elmúlt
években nőtt a lemorzsolódás országszerte. Az oktatás tartalmát úgy kell meghatározni, hogy
a tanköteles korú gyermekek és fiatalok korszerű tudást kapjanak és korszerű

követelményekkel és hatékony tanítási-tanulási módszerekkel találkozzanak. Jelentős
forrásokat kell biztosítani a felzárkóztatásra és az eredményes romaoktatásra.
III. OKTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA
A Fidesz oktatás- és szociálpolitikája káros hatással volt a hátrányos helyzetű családok
életére. A PISA-jelentésben grafikon tájékoztat arról, hogy az egyes országokban mekkora a
SZOCIOKULTURÁLIS OLLÓ a jómódú, tanult és a szegény, kevésbé képzett szülők
gyermekeinek felkészültségét, iskolai előmenetelét tekintve. Magyarország a 32 ország
közül a 6. legrosszabb. Mexikó például 9 hellyel, Brazilia 20 hellyel áll jobban nálunk.
Tarthatatlan a Fidesz család- és szociális politikája, amely a legszegényebbeket sújtja, a
legelesettebbeknek adja a legkevesebb támogatást. Itt az ideje irányt váltani, folytatni a
jövőt a Fidesz hátraarc politikája helyett, amely az oktatásban a 70-es évek eleji
állapotokat hozta vissza az oktatásban, meggátolva az esélyteremtést, csökkentve az
iskolák szerepét a szociokulturális különbségek kiegyenlítésében.
Mindeközben a fővárosi önkormányzat nem szűnt meg a saját eszközeivel, a saját
hatáskörében kompenzálni a hibás kormányzati politikát. Az elmúlt tíz évben 220 millió
forintot költött a főváros a nehéz körülmények között élő, tehetséges középiskolások
ösztöndíjára, a hátrányos helyzetű szakközépiskolás diákok nyelvtanulását pedig 341 millió
forinttal támogatta. A lemorzsolódás megelőzésére évi 20 millió forintos pályázati forrást
biztosít, míg roma diákok továbbtanulását 30 milliós programmal támogatja.
Fontos szociális program az iskolatej akció, amelyet tizenegyedik éve finanszíroz a fővárosi
önkormányzat. Erre 750 millió forint áll rendelkezésre. Így naponta 368 intézményben 76
ezer kisiskolás kaphat ingyen egészséges tízórait.
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