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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Ikotity Istvá n
(LMP) országgyűlési képviselő „Milyen, a helyettesítésekre vonatkozó adatokból tudun k
következtetni a tanárhiányra és mit mutatnak ezek az adatok? Mit kell tudni a tanárhiányról ,
pontosan mely intézmények esetében fordul elő és mely állásokat nem sikerül
betölteni? "című , K/17881-17884 . számú írásbeli választ igénylő kérdéseire adott összevont
válaszomat .
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Az Ön által feltett „Milyen, a helyettesítésekre vonatkozó adatokból tudunk következtetni a
tanárhiányra és mit mutatnak ezek az adatok? Mit kell tudni a tanárhiányról, pontosan mely
intézmények esetében fordul elő és mely állásokat nem sikerül betölteni?” című írásbeli
kérdéseire – Balog Zoltán miniszter úr megbízásából – az alábbi választ adom .

Mikor a Fidesz-KDNP koalíció átvette a kormányzást az oktatás válságban volt . A szocialista
kormányzás alatt több mint 381 helyen vonták meg a diákoktól a helyben tanulás lehet őségét ,
és ezzel párhuzamosan 15 ezer tanárt bocsátottak el . Ezenfelül egy teljes havi bért is elvettek
a pedagógusoktól . A Fidesz-KDNP volt az a Kormány, ami érdemben tudta növelni a
pedagógusok számát . Míg 2010/2011 . tanévben a köznevelésben foglalkoztatott összes fő
munkaviszonyú pedagógus száma 170 ezer fő volt, a 2016/2017-es tanévben már közel 17 2
ezer, vagyis közel kétezerrel több pedagógus . Ennek pozitív következménye, hogy mára 11,5 -
ről 10,3-re csökkent az egy pedagógusra jutó gyerekek száma, vagyis több figyelem jut egy -
egy tanulóra .

A pótlék nem a helyettesítés ellentételezésére szolgáló bérelem, hanem bizonyos, az érintett
pedagógusok munkakörébe tartozó feladatokért járó többletjuttatás, mely a közalkalmazottat a
rendes munkaidőre járó illetményén felül illeti meg. Helyettesítés tekintetében meg kel l
különböztetni az eseti helyettesítést, amikor előre nem látható okokból – betegség, hivatalos
távollét – kell egy adott órát, foglalkozást a tantárgyfelosztásban szereplő pedagógus helyett
egy másik pedagógusnak megtartania, valamint a tartós helyettesítést, amely elrendel t
többlettanítás formájában realizálódik a pedagógus munkarendjében . A rendszeres
többlettanítás fogalma és elrendelhetősége megszűnt .

Az eseti helyettesítések számát nem lehet megmondani, mivel lehetetlen előre meghatározni,
ki, mikor lesz beteg, ez a szám minden héten változik . A tartós helyettesítés esetében a
tantárgyfelosztások tartalmazzák az egyes pedagógusok túlóráinak számát. Ezekbő l a
számokból lehet következtetni nagyságrendileg az adatok felvételének pillanatában hiányz ó
pedagógusok számára. Fontos hangsúlyozni, hogy csak a nagyságrendileg és csak az adot t
pillanatra érvényes adatokat lehet ebből is leszűrni .

A tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézmények között vannak olyanok ,
amelyeknél csak eseti helyettesítést kell elrendelni az intézményvezet őknek, mert teljes



egészében megoldott a szakos ellátottság . A legtöbb tankerületi központról általánosságban
elmondható, hogy nagyon alacsony az eseti túlórák száma .

A pedagógus-utánpótlás biztosításának érdekében 2011 óta számos ösztönz ő leg ható eszköz
került beépítésre . Ilyen például a 2013 . szeptember 1-tő l bevezetett új pedagógus előmeneteli
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 34 milliárd forinttal költ többet az állam a központi költségvetésb ő l, mint 2015-
ben. A tendencia folytatásaként a pedagógus életpálya idén 44,8 milliárd forint, míg 2018-ba n
további 40,9 milliárd forint többlettel számolhat, ennek eredménye, hogy az elmúlt 5 évbe n
50 százalékkal emelkedtek az ágazati bérek .

A pedagógusképzésen osztatlan tanári szakos felvett hallgatók létszáma folyamatosan
növekedett, a 2013-as évhez képest 2017-re 79 százalékkal n őtt, annak ellenére, hogy az évek
során a magasabb színvonalú bemeneti tudást biztosítóan a felvételi minimumpontszám a z
alapképzések tekintetében 280 pontig, míg az osztatlan tanárképzés esetében 305 ponti g
emelkedett. 2013-ban létrehoztuk a Klebelsberg Képzési 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, eddig 1,6 milliárd forint került kifizetésre a z
ösztöndíjasoknak. Az sztöndíjprogramban az utánpótlás biztosítása tekintetében hangsúlyo s
területek kiemelt támogatásban részesülnek . Miközben három-négy éve 10 ezren, idén 1 3
ezren jelentkeztek valamilyen pedagógusképzésre . Akkor 6500 felvételiz őt, most pedig 1 0
ezret vettek fel .

A köznevelési rendszerben 2900 általános iskola és középfokú iskola m űködik, összesen 507 7
feladatellátási helyen, és mint azt korábban kifejtettem, a hiányzó pedagógusok szám a
ezekben az intézményekben folyamatosan változik, hiszen év közben is üresednek meg é s
kerülnek betöltésre állások, ennek következtében az Ön által kérdezett, a jelenlegi helyzetre
vonatkozó adatok értelemszerűen nem léteznek, vagy legalábbis óráról-órára változnak . Az
azonban általánosságban elmondható, hogy az állami fenntartású intézményekben a
betöltetlen pedagógus álláshelyek száma az összes tanári állás 1-2 százalékát teszi ki
mindössze .

Egyébiránt döbbenetesnek tartom, hogy pártjuk Ron Werbert, egy olyan embert szerz ődtet
kommunikációs tanácsadónak, aki a szocialisták megrendelésére kidolgozta a választók
becsapásán alapuló visszataszító 2002-es gyűlöletkampányt . A 2004-es kettő s
állampolgárságról szóló népszavazás során azzal sokkolta a választópolgárokat, hogy 2 3
millió román ember özönli el hazánkat . Önök egy olyan embertől kérnek tanácsot, aki magyar
embert uszított a magyar ellen. Egyértelművé vált, hogy a hatalom megszerzésének érdekébe n
feladják korábbi elveiket is . Már nem zavarja Önöket a szocialisták elv - -,
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