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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Ön által feltett .. Ali kor válaszolnak a pedagógusokat. valamint a magyar oktatást érinto
legégetőbb kérdésekre? .. című írásbeli kérdésre Prof Dr. Kásler Miklós miniszter úr
mcgbizásából - az alábbi választ adom.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ez a Kormány mindig is prioritásként kezelte, hogy
egységes alapon működő és a minőségi teljesítményt elismerő pedagógusbérezési rendszert
teremtsen. Kérem, hogy a témában szíveskedjen továbbra is irányadónak tekinteni a K/16543.
és a K/16588. számú kérdéseire adott válaszomat.

Ennek jegyében 2013 szcptcm bcrétől 2017-ig négy lépcsőben. átlagosan 50%,-kal emelkedtek
a pedagógusbérek. Az intézkedéseknek köszönhetően a pedagógus átlagbér a diplomás
átlagbér 55,7%-os arányáról 2017-ig 741%-ra nőtt, miközben a diplomás átlagbérek is
emelkedtek 12%1-kal. A Kormány a koronavírus világjárvány okozta gazdasági nehézségek
ellenére is 2020 júliusától ágazati szakmai pótlék bevezetésével emelte a pedagógusok bérét
1 0~ló-os mértékben.

A helyettesítés jogalapja a közalkalmazottak jogállásáról szóló l 992. évi XXXIII. törvény
(Kjt.) 24. § (1) bekezdése, amely rendelkezés szerint. ha a közalkalmazott munkaköre ellátása
mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más munkakörébe tartozó feladatokat
is ellát, s ezzel jelentős többletmunka! végez. illetményén felül a végzett munkával arányos
külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti.

A tankerületi központok a fenti, hatályos jogszabályi rendelkezések szerint járnak cl és fizetik
ki a pedagógusok részére az intézményvezetők által benyújtott dokumentáció alapján a
tőbbletórák, hcl yettesítések díj át.

Tájékoztatom Képviselő Urat továbbá. hogy a köznevelési források jövőre 108 milliárd
forinttal emelkednek, 2010 óta pedig 72'>ó-os a növekedés. A költségvetés biztosítja a
fedezetet a mindenki számára ingyenes tankönyvekre, a minősítések miatti béremelésekre, az
iskola felújításokra és új taneszközökre.



A táboroztatási program elsődleges törekvése, hogy minél többen eljuthassanak Erzsébet
táborba, amely egy sikeres, népszer-ti és egyre jobban bővülő program.

Az iskolák fontos célja, hogy a nyári gyermekfelügyeletet megszervezzék, ezt pedig sokan
táborok megvalósításával teszik .. így a magyarországi táborok jelentős része az iskolák
szervezésében valósulhat meg. Az Erzsébet-táborok mindehhez többletlehetőséget
teremtenek, hiszen a pedagógusok a táboroztatási programnak köszönhetően pluszjuttatást
kapnak évek óta a nyári időszakban, továbbá finanszírozottá válnak a vakációs programok, a
kirándulások, a napi étkezések, illetve a Napközi Erzsébet-táborok esetében egyéb tábori
programokhoz szükséges eszközök beszerzése is.

Az Erzsébet-táborok a szülőknek is hasznosak, nem jelent nagyfokú anyagi megterhelést egy
nyári tábor. A nyári táborokra rendszeres a túljelentkezés, idén 520 intézmény adott be
pályázatot balatoni táborozásra, és több mint 750 intézmény élt a szintén önkéntes Napközi
Erzsébet-tábor lehetőségével. Az Önök baloldali szövetségeseinek idejében O gyermek és 0
pedagógus jutott cl az Erzsébet Táborokba. Emlékeztetném, hogy csak az elmúlt 4 évet
tekintve nagyságrendileg fél millió résztvevőről (gyermekek és az őket kísérő felnőttek
együttes száma) beszélhetünk, akik az Erzsébet Táborok különböző típusú programjain
(ottalvós és napközi táborok, fővárosi gyermekprogramok) vettek részt.

Budapest, 2021. augusztus 4.
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