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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. Pintér Sándor, belügyminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Oktatásügyi létszámolvasás" 

Tisztelt Miniszter Úr!
 
A Belügyminisztérium államtitkára,  Dr.  Rétvári  Bence  2023.január  2-án  a  facebook oldalán  az
alábbi bejegyzést tette közzé: „2022-ben minden idők legszélesebb körű konzultációját tartottuk az
oktatásügyben. Kezdtük  a  pedagógusok  megkérdezésével,  majd  a  szülők  véleményét  is
meghallgattuk.  Decemberben  400  igazgatóval  és  tanárral  személyesen  is  egyeztettünk,  hogy
véleményt cserélhessünk.” A mellékelt videóból az is kiderül, hogy a pedagógusok közül nyáron 24
ezren, ősszel pedig 33 ezren küldték vissza a konzultációt.
 
A KSH oktatásra vonatkozó előzetes adatközlése szerint a 2021/2022 -es tanévben összesen 147
814 főmunkaidős pedagógussal számolhat a magyar közoktatás (ebben az óvodától a szakképzésig
benne  van  mindenki).  Ha  ezt  vesszük  figyelembe,  akkor  az  államtitkár  által  nyilván  fölfelé
kerekített propagandaadat is csak 38%-os részvételi hajlandóságot mutat a konzultáció tekintetében.
Sajnos a 400 igazgatóval és tanárral (mennyi igazgató, mennyi tanár?) történő személyes egyeztetés
lefedettségi aránya még gyengébb, hiszen a KSH közlése alapján 10 472 feladatellátási hely van az
országban.
 
Lelkiismeretes tanáremberként természetesen örülök annak, hogyha végre meghallva az idők és a
tanárok szavát a minisztérium érdeklődést mutat a pedagógusok irányába, de az önök konzultációi
sajnos mindig inkább a pótcselekvés kategóriájába sorolhatók, mintsem a problémamegoldás felé
mutató intézkedések körébe.
 
A tanároknak béremelésre van szüksége, ezt mindenki jól tudja, ahogy azt is, hogy ezt addig kell
megtenni, amíg a pályán lehet őket tartani, hiszen az igazán komoly problémát a pedagógus korfa, a
pályaelhagyás és az utánpótlás nem kielégítő volta jelenti.



 
 
Éppen ezért kérdezem Miniszter Úrtól:
 
- Milyen következtetésre jutottak a „minden idők legszélesebb körű konzultációjá”-nak eredményeit
látván?
 
-  Továbbá  kérem,  tájékoztasson  arról,  hogy  rendelkeznek-e  adattal  arra  vonatkozóan,  hogy  a
tanárokat semmibe vevő „oktatáspolitikának” betudhatóan tavaly szeptember óta hány pedagógus
mondott fel, illetve mennyit rúgtak ki, távolítottak el a közoktatási intézményekből!
 
Várom érdemi válaszát!
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