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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr. Gurmai Zita
(MSZP) országgyűlési képviselő Hányfő gyógypedagógus hiányzikjelenleg ... ... megyéből
tankerületi központokra lebontva?" címen feltett 19 írásbeli kérdésre, valamint a ., Mennyi
volt a gyógypedagógiai ellátásban az idei év nyári hónapjaiban meghirdetett és betöltött
állások aránya országosan?", .,A 2017/2018-as év befejezésekor hány fő hiányzott a
gyógypedagógiai ellátásból a Klebelsberg Központ 58 tankerületben? ··. ,,A 2018/2019-es
tanév kezdetekor hány fő hiányzott országosan a gyógypedagógiai ellátásbál?" és .. A
2018/2019-es tanév kezdetekor hány fő utazó gyógypedagógus hiányzott országosan az
ellátásból? '""című, K/2626., K/2627., K/2628., K/2629., K/2630., K/2631., K/2632.,
K/2633., K/2634., K/2635., K/2636., K/2637., K/2639., K/2640., K/2641., K/2642., K/2643.,
K/2644., K/2645., K/2646., K/2647., K/2648., K/2649. számú írásbeli választ igénylő
kérdéseire adott válaszomat.

Budapest, 2018. november 5.
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Az Ön által feltett .Hány féf gyógypedagógus hiányzik jelenleg ... .. . megyéből tankerületi
központokra lebontva?" címen feltett 19 írásbeli kérdésre, valamint a ,. Mennyi volt a
gyógypedagógiai ellátásban az idei év nyári hónapjaiban meghirdetett és betöltött állások
aránya országosan? ", ., A 201712018-as év befejezésekor hány fiJ hiányzott a
gyógvpedagógiai ellátásból a Klebelsberg Központ 58 tankerűletben? .,... A 2018/2019-es
tanév kezdetekor hány fé'J hiányzott országosan a gyógypedagógiai ellátásból?" és .. A
2018/2019-es tanév kezdetekor hány fő utazó gyógypedagógus hiányzott országosan az
ellátásból? " címeken feltett további 4 írásbeli kérdésre összevontan - Prof Dr. Kásler Miklós
miniszter úr megbízásából - az alábbi választ adom.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a statisztikai adatközlés minden év október 1. napján
esedékes, ezt követően az adatok feldolgozása, az esetleges hiánypótoltatás és a validálás több
hónapot vesz igénybe.

A gyógypedagógus szakképzettség széles spektrumú, interdiszciplináris jellegű
szakképzettség, mely számos területen jól alkalmazható. A hatályos jogszabályok pontosan
előírják, mely esetekben szükséges a gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása.
Magyarországon 118 éve folyik gyógypedagógus-képzés, jelenleg nyolc szakirányon. Ma a
végzett gyógypedagógusok túlnyomó többsége a köznevelésben helyezkedik el, jelenleg közel
9500 szakembert foglalkoztatnak gyógypedagógus (és konduktor) munkakörben a nevelési
oktatási és pedagógiai szakszolgálati intézményekben. Ezzel szemben 2010-ben az ilyen
szakemberek száma 5700 fő volt, azaz 40 százalékos az emelkedés. Az elmúlt évtizedekben a



differenciálódó nevelési-oktatási és pedagógiai szakszolgálati intézményrendszer, az integrált,
inkluzív nevelés elterjedése az addigi szakembergárdán túl új igényeket generált, melyekre az
akadémiai és irányítási szférának reagálnia kellett.

Míg 2006 előtt csak egyetlen intézmény képzett gyógypedagógusokat, azóta ez a szám
folyamatosan emelkedik, 2018 szeptemberétől már hét egyetemen folyik gyógypedagógus
képzés továbbá a Semmelweis Egyetem Pető András Karán konduktor-képzés. Emellett a
gyógypedagógia és a konduktív pedagógia már önálló MA képzéssel is rendelkezik. A
képzőintézmények számának növekedésén túl jelentősen megemelkedett a gyógypedagógus
alapképzésre felvett hallgatók száma is, a 2013-2018 közti időszakban több mint a
kétszeresére 876-ról 1778 főre. A hallgatók képzésének és elhelyezkedésének támogatása
céljából 2017-től a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjat kiterjesztettük a gyógypedagógus
hallgatókra is, továbbá többletforrásokat telepítettünk a Klebelsberg Központhoz.

A fentiek fényében javaslom, hogy ne sajtóhírekre alapozza ismereteit.

Budapest, 2018. november 5. (J_- / --~
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