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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: "Megerősíti a kormány, hogy 2020. január 31-ig 
iskolaérettségi vizsgálatot kérhetnek a szülők a pedagógiai szakszolgálatoktól? Mit tesz a 
kormány, hogy a pedagógiai szakszolgálatok eleget tudjanak tenni a kéréseknek?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A kötelező 6 éves beiskolázással kapcsolatban továbbra is kaotikus a pedagógiai szakszolgálatok 
gyakorlata. Bár én az EMMI-ben azt a tájékoztatást kaptam, hogy a 2020. január 31-ig elvégzett 
szakértői vizsgálat kiválthatja az Oktatási Hivatalhoz (OH) benyújtandó kérvényt, a pedagógiai 
szakszolgálatokhoz forduló szülők tapasztalata az ország számos pontján az, hogy a szakszolgálatok
elutasítják a kérelmüket.

Január 1-jétől ez várhatóan még inkább így lesz, mivel megnyílik a kérvényezés az OH-nál. Ha 
pedig az OH tömegesen fogja a szülőket a szakszolgálatokhoz irányítani, az várhatóan sokszorosan 
túlterheli a már eleve túlterhelt szakszolgálatokat. Ennek fényében még inkább kérdéses, hogy 
hogyan fognak tudni a szülők élni azzal a lehetőséggel, hogy közvetlenül kérjenek vizsgálatot a 
pedagógiai szakszolgálatoktól, hiszen a szakszolgálatok időpontot sem fognak tudni adni. A januári 
OH-kérelmezés során a szakszolgálatoknak 15 napos határidővel kell vizsgálni, ami várhatóan 
brutális munkaterhelést jelent majd a szakszolgálatok számára. 

Érkeznek olyan visszajelzések, hogy a szakszolgálati dolgozók közül van, akinek már elege lett és 
felmondott, vagy ezen gondolkodik. Egyes helyeken embertelen túlterhelés alakult ki, és vannak 
olyan szakszolgálati dolgozók, akik eddig helytálltak, de ezt nem tudják hosszú távon vállalni. Ez 
az intézkedés gyakorlatilag hónapokon keresztül papírgyárat csinál a szakszolgálatokból. 
Mindennek pedig a kárvallottjai azok az SNI-s, BTMN-es és más gyerekek, akiknek a felmérése, 
foglalkozása elmarad a szakszolgálaton amiatt, hogy iskolaérettségi vizsgálatokat végeznek.



Ha az OH mégsem fogja tömegesen a szakszolgálatokhoz küldeni a gyermekeket, hanem 
automatikusan megadja, vagy elutasítja a kérelmek nagy részét, akkor mi értelme van az OH 
közbeiktatásának?

Mindezek miatt kérdéseim:

1. Meg tudja erősíteni az EMMI, hogy 2020. január 31-ig a szülők kérésére a pedagógiai 
szakszolgálatoknak el kell végezniük a gyermek iskolaérettségi vizsgálatát, és nem utasíthatják el a 
szülő kérését? Milyen formában tájékoztatja erről a kormány a szakszolgálatokat annak érdekében, 
hogy az egész országban egységes legyen az ezzel kapcsolatos gyakorlat?

2. Mit tegyenek a szakszolgálatok akkor, ha túlterheltek és nem tudnak időpontot adni a szülőknek? 
Hogy tervezi kezelni a kormány a pedagógiai szakszolgálatok leterheltségét most és hosszú távon?

3. Milyen protokoll alapján fog az OH dönteni arról, hogy mely gyermek esetében indokolt a 
szakértői bizottság vizsgálata? Fog-e bármilyen szerepet játszani ebben az, hogy az 
óvodapedagógus- vagy a pedagógushiány nagyobb-e az adott helyen? Kötelező lesz-e az OH-nak 
figyelembe venni az óvoda szakvéleményét? Mikor ad ki az OH részletes útmutatót a kérvények 
kitöltéséhez? 

Várom válaszát!

Budapest, 2019. december 14.

Tisztelettel,

Szél Bernadett
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