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Az Ön által feltett „ Pontosan mennyi tanító, tanár és szaktanár hiányzik a ( . . . .) Tankerületi
Központból?” című, írásbeli kérdéseire — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi
választ adom .

Mikor a Fidesz-KDNP koalíció átvette a kormányzást az oktatás válságban volt . Az Önök
kormányzása alatt 381 helyen vonták meg a diákoktól a helyben tanulás lehet őségét, és ezze l
párhuzamosan 15 ezer tanárt bocsátottak el . Ezenfelül egy teljes havi bért is elvettek a
pedagógusoktól . Ilyen katasztrofális intézkedések után enyhén szólva is hiteltelennek tűnik az
Cin aggodalma a „pedagógushiány” miatt.

A 2016/2017. tanévre vonatkozó köznevelés-statisztikai adatok szerint a köznevelésben, fő
munkaviszony keretében foglalkoztatott pedagógusok száma közel 172 ezer volt fő volt.
Amennyiben ezeket a számokat összevetjük a 2010-es 170 ezer fős létszámmal, akkor azt
látjuk, hogy 2010 és 2017 között 2000 f ővel növekedett a pedagógusi létszám az országban .
Ennek pozitív következménye, hogy mára 11,5-r ő l 10,3-ra csökkent az egy pedagógusra jutó
gyerekek száma, vagyis több figyelem jut egy-egy tanulóra .

Ahol nehéz egyes tantárgyak tekintetében pedagógust találni, a tankerületi központok —
egymással összefogva, egymást segítve — mindent megtesznek azért, hogy ezekben a z
intézményekben is biztosítsák a szükséges személyi feltételeket. Általánosságban elmondható ,
hogy az állami fenntartású intézményekben a betöltetlen pedagógus álláshelyek száma a z
összes tanári állás 1-2 százalékát teszi ki . Engedje meg, hogy tájékoztassam, hogy a
létszámhiány a vendéglátásban, az iparban, valamint a feldolgozóiparban egyaránt majdnem 3
százalékot tesz ki, míg az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység körébe tartozó
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munkáknál még magasabb, majdnem 4 százalék (a KSH utolsó negyedéves adatai alapján) .
Remélem a számok Ónt is meggyőzik, hogy nem beszélhettünk – más ágazatokhoz képest –
kirívó tanárhiányról.

Az utánpótlás biztosításának érdekében 2011 óta számos ösztönz őleg ható eszköz került
beépítésre. Ilyen például a 2013 . szeptember 1-től bevezetett új pedagógus előmeneteli
rendszer, és a bevezetését kísérő ütemezett béremelés is. Eredményeként az állam 2012-höz
képest 2013-ban 32,5 milliárd forinttal, 2013-hoz képest 2014-ben 120,9 milliárd forinttal ,
2015-ben 2014-hez képest 38,5 milliárd forinttal költött többet pedagógusbérekre . 2016-ban
pedig további 34 milliárd forinttal költ többet az állam a központi költségvetésb ő l, mint 2015-
ben, A tendencia folytatásaként a pedagógus életpálya idén 44,8 milliárd forint, míg 2018-ba n
további 40,9 milliárd forint többlettel számolhat, ennek eredménye, hogy az elmúlt 5 évbe n
50 százalékkal emelkedtek az ágazati bérek,

A pedagógusképzésen az osztatlan tanári szakos felvett hallgatók létszáma folyamatosan
növekedett, a 2013-as évhez képest 2017-re 79 százalékkal nőtt annak ellenére, hogy az évek
során a magasabb színvonalú bemeneti tudást biztosítóan a felvételi minimumpontszám a z
alapképzések tekintetében jelentősen 280 pontig, míg az osztatlan tanárképzés esetében 30 5
pontig emelkedett. 2013-ban létrehoztuk a Klebelsberg Képzési Osztöndíj Pályázatot ,
amelynek célja a pedagógus-utánpótlás biztosítása . A sikeres pályázók számára az ösztöndíj
már az első félévben 125 .000-375 .000 Ft/félév/fő közötti összeget jelent. Jelenleg 151 7
hallgató rendelkezik érvényes szerződéssel, eddig 1,6 milliárd forint került kifizetésre az
ösztöndíjasoknak . Az Ösztöndíjprogramban az utánpótlás biztosítása tekintetében hangsúlyo s
területek kiemelt támogatásban részesülnek . Miközben három-négy éve 10 ezren, idén 1 3
ezren jelentkeztek pedagógusképzésre . Akkor 6500 felvételizőt, most pedig 10 ezret vettek
fel .

Budapest, 2017, november 21 .
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