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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Molnár Gyula
(MSZP) országgyűlési képviselők ,,Mit kíván tenni a budafoki Budai Nagy Antal
Gimnáziumban kialakult helyzet megoldása érdekében?" című, K/1632. számú írásbeli
választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 20 I 8. október 9.
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Az Ön által feltett ,, Mit kíván tenni a budafoki Budai Nagy Antal Gimnáziumban kialakult
helyzet megoldása érdekében?" című írásbeli kérdésére - Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter
úr megbízásából - az alábbi választ adom.
Szeretném emlékeztetni, hogy az Önök kormányzása alatt 381 településen vonták meg a
diákoktól a helyben tanulás lehetőségét, és ezzel párhuzamosan 15 OOO tanárt bocsátottak el.
Ezen felül egy teljes havi bért is elvettek a pedagógusoktól. Emlékeztetném arra is, hogy
polgármestersége alatt az Ön oktatást leépítő intézkedési ellen tüntettek diákok, szülők,
tanárok, amelyeken a következőt írták a tábláikra: "Pénzt vagy értelmet!". Ilyen
oktatáspolitika után nem csodálkozom, hogy az ellenzéki sajtó minden cikkét ténynek veszi.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 67. § (7)
bekezdése értelmében az intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat útján történik.
Az Nkt, részletesen szabályozza továbbá az intézményvezetői megbízás feltételeit, a
kiválasztás útját és a véleményezési eljárásba kötelezően bevonandók körét, határidejét,
valamint a szükséges végzettségi, szakképzettségi követelményeket egyaránt.
A döntéshozót a véleménynyilvánításra jogosultak véleménye nem köti, döntését az összes
körülmény figyelembevételével, az intézmény jövőbeni működést szem előtt tartva,
mérlegelési jogkörben eljárva hozza meg. Az igazgató kinevezése törvényes, szabályos volt,
ezt senki nem vitathatja.
Tájékoztatom, hogy az intézmény tanulói létszáma az elmúlt években nem csökkent, hanem
növekedett, tehát láthatóan továbbra is népszerű az intézmény mind a szülők, mind a diákok
körében. Ezen túlmenően a pedagóguslétszám is növekedett az elmúlt években.
A feladatellátás a sajtóhírekkel ellentétben biztosított. 2018 nyarán 12 pedagógus
közalkalmazotti jogviszonya szűnt meg az intézményben. Közülük egy fő nyugdíjba ment (a
kolléga felmentési ideje szeptember 15-én járt le), 5 fő közös megegyezéssel távozott, 5 fő
áthelyezését kérte másik iskolába és 1 fő távozott lemondással. 2018. augusztus 27 -

szeptember 24. között ugyanakkor 11 új pedagógus kezdte meg munkáját az iskolában, ebből
4 fő áthelyezéssel érkezett. A pedagógusok többsége nyáron vált munkahelyet, így ilyenkor
előfordulhat, hogy nagyobb fluktuáció zajlik le egy intézményben.
Az intézményben a 2018-2019-es tanév zökkenőmentesen megkezdődött, a szakos
feladatellátás továbbra is biztosított, és zavartalanul folyik a tanítás.

Budapest, 2018. október 09..
Tisztelettel:

2

