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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Kész Zoltá n
(független) országgyűlési képviselő „Mit tesz a kormány a gyógypedagógus-hiány

megszüntetésének érdekében?” című , K/17600. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott
válaszomat .

Budapest, 2017 . október 13 .
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Kész Zoltán
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Budapest

Tisztelt Képviselő Úr !

Az Ön által feltett „Mit tesz a kormány a gyógypedagógus-hiány megszüntetéséne k

érdekében?” című írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alább i
választ adom .

Az Ön által jelzett módosítás lényegi eleme, hogy egyes tantárgyak esetében a pedagógus
munkakör betöltéséhez nemcsak a gyógypedagógus végzettség és szakképzettség, hanem a
tantárgynak megfelel ő szakos tanári végzettség és szakképzettség is megfelelő lehet . Ezekben
az esetekben is kötelez ő a pedagógus végzettség . A változtatás szakmai változtatás és nem
egy esetleges szakemberhiányt hivatott orvosolni. A gyógypedagógiai nevelés-oktatás és a
pedagógiai szakszolgálati feladat-ellátás területén szakember utánpótlás biztosítása érdekébe n
— többek közt — az alábbi intézkedéseket tettük :

Egyeztettünk a gyógypedagógus- és konduktor-képz ő intézmények, majd az Oktatás i
Hivatal képviselőivel az érintett felsőfokú képzésekben részt vevők számának emelés e
érdekében . Ennek eredményeképpen 2017 őszén már öt egyetem hat helyszínén folyik
gyógypedagógus-képzés, továbbá a Semmelweis Egyetem Pető András Karán
konduktor-képzés .

- Kiterjesztettük a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjat a gyógypedagógus hallgatókra.

- Célzottan megszólítjuk a felsőoktatási intézményekben végzetteket, hog y
folytatódhasson az gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekben és a pedagógiai
szakszolgálati intézményekben foglalkoztatott gyógypedagógusok számának
tendenciózus emelkedése .

- A Klebelsberg Központ költségvetésében 2017-ben további 3,8 milliárd, 2018-ban
pedig ezen felüli 1,9 milliárd forint többletet biztosítottunk a létszám növelésére .

Az eddigi intézkedések hatásai már észlelhet őek, hiszen a 2013-2016 között id őszakban 1305
fővel nőtt a nevelési-oktatási intézményekben és a pedagógiai szakszolgálatokba n
gyógypedagógus munkakörben tevékenykedő szakemberek száma .



Tájékoztatom továbbá, hogy a magyar oktatási rendszerbe a pedagógus-utánpótlá s

biztosításának érdekében 2011 óta számos ösztönzőleg ható eszköz került beépítésre . Ilyen

például a 2013 . szeptember 1-től bevezetett új pedagógus el őmeneteli rendszer, és a

bevezetését kísérő ütemezett béremelés is . 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 költött többet pedagógusbérekre . 2016-ban pedig további 3 4

milliárd forinttal költ többet az állam a központi költségvetésb ől, mint 2015-ben. A tendencia
folytatásaként a pedagógus életpálya idén 44,8 milliárd forint, míg 2018-ban további 40, 9

milliárd forint többlettel számolhat.

Az oktatási tárgyú kérdésfelvetése mellett kívánatos lenne, ha tisztázná kötődését a

képviselőjelölti kampányban közrem űködő Czeglédy Csaba nevével fémjelzett

iskolaszövetkezeti botránnyal kapcsolatban .

Budapest, 2017 . október 13 .
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