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Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Kész Zoltá n
(független) országgyű lési képviselő „Mit tesz a kormány a pedagógushiány megszüntetéséne k
érdekében?” című , K/17601 . számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2017. október 13 .
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Kész Zoltán
országgyűlési képviselő részére
független

Buda est

Tisztelt Képviselő Úr !

Az Ön által feltett „Mit tesz a kormány a pedagógushiány megszüntetésének érdekében?” című
írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

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

A pedagógus-utánpótlás biztosításának érdekében 2011 óta számos ösztönz ő leg ható eszköz került
beépítésre . Ilyen például a 2013 . szeptember 1-t ő l bevezetett új pedagógus előmeneteli rendszer, és
a bevezetését kísérő ütemezett béremelés is . Eredményeként az állam 2012-höz képest 2013-ba n
32,5 milliárd forinttal, 2013-hoz képest 2014-ben 120,9 milliárd forinttal, 2015-ben 2014-he z
képest 38,5 milliárd forinttal költött többet pedagógusbérekre . 2016-ban pedig további 34 milliárd
forinttal költ többet a központi költségvetésből, mint 2015-ben . A tendencia folytatásaként a
pedagógus életpálya idén 44,8 milliárd forint, míg 2018-ban további 40,9 milliárd forint többlette l
számolhat, ennek eredménye, hogy az elmúlt 5 évben 50 százalékkal emelkedtek az ágazati bérek .

A Kormány számos intézkedést hozott az utóbbi években a tanári szakok hallgatói létszámának
bővítése érdekében is, amelynek eredményeképpen a pedagógusképzésen osztatlan tanári szako s
felvett hallgatók létszáma folyamatosan növekedett . A 2013-as évhez képest 2017-re 79 százalékka l
nőtt annak ellenére, hogy az évek során a magasabb színvonalú bemeneti tudást biztosítóan a
felvételi minimumpontszám az alapképzések tekintetében jelentősen 280 pontig, míg az osztatlan
tanárképzés esetében 305 pontig emelkedett . 2013-ban létrehoztuk a Klebelsberg Képzési Ösztöndí j
Pályázatot, amelynek célja a pedagógus-utánpótlás biztosítása . A sikeres pályázók számára az
ösztöndíj már az els ő félévben 125.000-375 .000 Ft/félév/fő közötti összeget jelent . Jelenleg 151 7
hallgató rendelkezik érvényes szerződéssel, eddig 1,6 milliárd forint került kifizetésre az
ösztöndíjasoknak. Az Ösztöndíjprogramban az utánpótlás biztosítása tekintetében hangsúlyo s
területek — mint például az informatikatanár, kémiatanár, fizikatanár vagy éppen a matematikataná r
— kiemelt támogatásban részesülnek . Engedje meg, hogy felhívjam a fig ' .arra is, hogy az
ötven évesnél idősebb pedagógusok aránya 37 százalék, mely mege k 'az ,hu gpai országo k
átlagával .
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