
'EMBERI ERÖFORRÁSOK

MINISZTÉRIUMA

PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

	

irományszz,, ' {ZI A '1‘ 3

Budapest

	

Érkezett . 2017 S7FPT 15 ,

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklét
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Bangóné Borbél y
Ildikó és Dr. Kiss László (MSZP) :országgyűlési képviselők „Mit ' tesznek az égető
pedagógushiány felszámolásáért? .” című , -K/17183 . számú írásbeli választ igénylő kérdésére
adott válaszomat .

Tisztelettel :

Budapest, 2017 . szeptember 15 .
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Tisztelt Képvisel ő Asszony!
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Az Önök által feltett .,, Mit tesznek az égető pedagógushiány felszámolásáért?" című írásbeli -
kérdésre - Balog Zoltán miniszter úr megbízásából- az alábbi választ adom .

Elöljáróban emlékeztetném, hogy kormányzásuk alatt több mint 180 helyen vonták meg a
diákoktól a helybentanulás lehetőségét, és ezzel párhuzamosan 15 ezer tanárt bocsátottak _el a
pedagógus pályáról . De akik ott maradtak, azoknak se volt köszönet a szocialist a
kormányzásban, hiszen egyhavi bért .vettek el a pedagógusoktól . Mínusz egyhavi bér, ez vol t
az az életpálya, amit a szocialisták kínáltak a magyar pedagógusoknak .

A ,magyar oktatási rendszerbe . a pedagógus -utánpótlás-biztosítására 2011 óta számo s
ösztönző leg ható eszköz beépítésre került . Ilyen például a 2013 . szeptember 1-jétő l bevezetett ,
.új pedagógus előmeneteli rendszer és a bevezetését -kísérő ütemezett béremelés, melynek
eredményeként az állam 2012-höz képest 2013-ban 32,5 milliárd forinttal, 2013-hoz képest
2014-ben 120,9 milliárd forinttal, '2015-ben 2014-hez képest 38,5 milliárd forinttal költöt t
többet pedagógusbérre, 2016-ban pedig további 34 milliárd forinttal költ többet az állam i
központi -költségvetésb ő l, mint 2015-ben . A tendencia folytatásaként a pedagógus életpály a
idén 44,8 milliárd forint, míg 2018-ban további 40,9 milliárd forint többlettel számolhat .

A Kormány számos intézkedést tett az utóbbi években a tanári szakok hallgatói létszámának
növelése érdekében, melyek eredményeképpen a fels őoktatási intézménybe felvételt nyer t
osztatlan tanár szakos hallgatók létszáma az elmúlt években fokozatosan növekedett ; a 2013 -
as évhez képest 2017-re 79 százalékkal nőtt. 2013-ban létrehoztuk a Klebelsberg Képzés i
Ösztöndíj Pályázatot, amelynek célja a pedagógus-utánpótlás biztosítása . A sikeres pályázók
számára az ösztöndíj már az első félévben 125 .000-375.000 Ft/félév/fő közötti összeget jelent .
Jelenleg 1517 hallgató rendelkezik érvényes szerződéssel, és eddig 1,6 milliárd forint került
kifizetésre az ösztöndíjasoknak . Az Ösztöndíjprogramban az utánpótlás-biztosítás a
tekintetében kiemelt figyelmet érdemlő területek- - mint .például az informatikatanár,
kémiatanár, fizikatanár vagy éppen a matematikatanár - kiemelt támogatásban részesülnek .



Anyugdíjba vonult pedagógusok számát -éves bontásban az alábbi táblázat mutatja be :

Év Pedagógusok száma (fő )
2013 1 125
2014 1 784
2015 2 520
2016 3 345 .
2017 1 134

Tájékoztatom, hogy nem áll rendelkezésre olyan bontású kimutatás, amely alapján
meghatározható lenne, hogy azon pedagógusok .közül, akiknek a -vizsgált időszakban
megszűnt a jogviszonya, hánynak szűnt meg pályaelhagyás miatt .

Tájékoztatom továbbá, hogy a pedagógushiány nem országos, hanem helyi lépték ű jelenség,
amelyeket az egyes tanintézmények helyettesítéssel-kezelnek.

Teljesen félrevezető az a megállapítás is, hogy' képesítéssel nem rendelkez ő pedagógus
fejlesztő pedagógusi tevékenységet láthatna el . Ilyen törvénymódosítást a parlament nem
fogadott el .

Tisztelettel :

Budapest, 2017 . szeptember 15 .
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