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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: "Miért keres a nemzetgazdasági átlag alatt az oktatási 
szektorban dolgozók jelentős része?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Folyó  év  augusztus  21-én  a  Policy  Agenda  részletes  elemzést  tett  közzé  a  közszféra  aktuális
bérhelyzetéről. A szóban forgó tanulmány külön kitér az oktatás területére, ahogy a 10 leggyakoribb
foglalkozás  esetén  vizsgálták  a  keresetek  az  átlagbérhez  viszonyított  elmozdulását  a  2016-os
adatokhoz képest. Jóllehet az oktatásban dolgozók anyagi megbecsültségének hiányáról a széles
körű közvélemény lényegében egyetért, a közzétett adatok letaglózóan hatnak még a szakmában
dolgozókra is. 

Az elemzés rámutat ugyanis arra, hogy hiába történt jelentős minimálbér és garantált bérminimum
emelés, az elmúlt esztendőkben az általános- és középiskolai tanárok, tanítók, gyógypedagógusok,
óvodapedagógusok bére a nemzetgazdasági átlagbérhez képest negatív irányban mozdult el. 

Különösen  döbbenetes,  elszomorító  és  ellentmondásos  mindez  annak  tükrében,  hogy  habár  a
kormány különféle intézkedésekkel kívánja segíteni a gyermekvállalást – noha az idén bevezetésre
került  intézkedések  hatása  még  nem  ismert,  azonban  az  elmondható,  hogy  a  korábbi,
népességfogyás megállítására tett próbálkozások sajnálatosan nem vezettek eredményre – a felnövő
generáció  képzéséhez  alapvetően  nélkülözhetetlen  oktatók  megbecsülése  nemhogy  kellő,  de
leginkább semmilyen hangsúlyt nem kap. 

Kérdezem ezért Tisztelt Miniszter Urat, tervezik-e az általános- és középiskolai tanárok, tanítók,
gyógypedagógusok, óvodapedagógusok bérének érzékelhető, a nemzetgazdasági átlagbért legalább
elérő szintre történő emelését?



Létezik-e bármilyen olyan kormányzati terv, elképzelés, tanulmány, amely kifejezetten az oktatási
ágazatban  történő  elhelyezkedés  vonzóbbá  tételét  és  ezáltal  a  minőségi  alap-  és  középfokú
képzéshez szükséges személyi állomány mindenkori meglétét biztosítását célozza?

Várom érdemi válaszát. 
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