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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mit tervez a súlyos pedagógushiány enyhítésére?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Szülői Hang Egyesület felmérést végzett a szülők körében arról, hogy mennyire tapasztalnak 
súlyos pedagógushiányt a saját gyermekeik életében. A felmérés eredményei megrázóak.

A szülői visszajelzések 45%-ában jeleztek súlyos tanárhiányt: valamelyik tantárgyból legalább két 
héten keresztül nem volt érdemben tanítás az elmúlt évben. Ezen belül a válaszadók 31%-a nagyon 
súlyos tanárhiányt jelzett, amikor legalább egy hónapig nem volt oktatás valamelyik tantárgyból, 
15% pedig extrém tanárhiányt tapasztalt, amikor legalább három hónapon keresztül nem volt 
érdemben tanítás valamelyik tantárgyból.

A tanárhiány mindegyik iskolatípusnál jelentős, de legnagyobb mértékben a szakképzést érinti (65%
tapasztalt legalább súlyos mértékű tanárhiányt), némileg kisebb mértékben a gimnáziumokat (51%) 
és az általános iskolákat (43%).

A tanárhiány a matematika és angol nyelv esetében a legkritikusabb az összes iskolatípusnál. Ezen 
kívül gimnáziumoknál kiemelkedik még a fizika, történelem, kémia és informatika, szakképzésnél 
pedig a szakmai tárgyak, informatika és fizika. De a többi tantárgynál is számottevő a tanárhiány, 
köztük magyar nyelv és irodalomból is.

A szülők szerint a csoportbontás hiánya gyakran hátráltatja az oktatást: a szülők 53%-a véli így.

A csoportbontás hiányát tekintve matematikából látják legsúlyosabbnak a helyzetet a szülők, itt 
minden iskolatípusnál a szülők több mint harmada jelezte, hogy a csoportbontás hiánya hátráltatja a 
tanulást. Az angol nyelv a második leginkább érintett tantárgy, ahol elmarad a szükséges 
csoportbontás, minden iskolatípusnál a szülők több mint 14%-a jelezte ennek hiányát. 



10-ből 9 szülő szerint az állam nem nyújt kellő anyagi és erkölcsi megbecsülést a pedagógusoknak, 
és nem megfelelőek a munkafeltételeik sem. Csupán egy szűk kisebbség elégedett a tanárok 
megbecsültségével, de az ő számuk is jelentősen csökken, amint személyesen találkoznak azzal, 
hogy a tanárok akár el is hagyhatják a pályát, ezért nem marad elegendő tanár, aki tanítson.

Tisztelt miniszter úr!
Hajlandó-e végre a kormány beismerni, hogy súlyos pedagógushiány van a közoktatásban?

Tervez-e valamit annak érdekében, hogy minden óvodában és iskolában megfelelő számú felkészült
pedagógus legyen?

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2018. november 19.

Arató Gergely

Demokratikus Koalíció
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