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Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Írásbeli kérdés

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére, írásbeli kérdést kívánunk benyújtani
Kásler Miklós emberi erőforrásokért felelős miniszternek

,,Milyen indokok alapján nem támogatta az oktatásért felelős államtitkár Rózsavölgyi Gábor
a Debreceni Ady Endre Gimnázium vezetői beosztásának ellátására szóló megbízását, illetve

az előző évben miért csak egy évre kapott kinevezést?"

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

A Debreceni Ady Endre Gimnázium vezetésére ketten pályáztak: Rózsavölgyi Gábor, aki 32 éve itt
tanít, 2002 óta igazgató, és élvezi a tantestület, a szülők és a diákönkormányzat támogatását és Türk
László történelemtanár, aki soha nem tanított az Adyban, sőt középiskolában sem, viszont fideszes
önkormányzati képviselő.

A nevelőtestület tagjai közül 62-ből 61-en támogatják Rózsavölgyi vezetői programját. Türk
elképzeléseit viszont 56/6 arányban leszavazták. A Szülői Választmány Rózsavölgyi pályázatát nyílt
szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja. Türkét 3 igen, 27 nem és 1 tartózkodással
nem támogatja. A Diákönkormányzat szintén egyhangúlag, 40 igen szavazattal támogatja
Rózsavölgyit, míg Türk tőlük egyetlen igent sem kapott, a 38 nemre jutott 2 tartózkodás.

Az igazgatói kinevezésekről a minisztérium dönt. Bár korábban többször hangsúlyozták, hogy
figyelembe veszik a szülők, a diákok és a tantestület véleményét. Most nem ez történt, az oktatási
államtitkár mindenféle indoklás nélkül utasította el Rózsavölgyi pályázatát.

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 7. cikkében biztosított jogommal élve az egyes
házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdése alapján
kérdezzük, hogy

1. Milyen indokok alapján nem támogatta az oktatásért felelős államtitkár Rózsavölgyi Gábor a
Debreceni Ady Endre Gimnázium vezetői beosztásának ellátására szóló megbízását?



2. Igazak-e azok a sajtóhírek, amelyek szerint 2017-ben ugyan 5 éves igazgatói ciklusra pályázott,
csak azért kapott csupán 1 évre kinevezést, mert 2016-ban nem tudta megakadályozni az
intézményben az un. ,,kockás inges" akciót, holott soha nem helyeselte a politikai színezetű
megmozdulást?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2018. augusztus c á."
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