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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. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mióta szerepel az igazgatóválasztás 
szempontrendszerében a „magasabb pozícióban lévő támogató” kategóriája?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A  miskolci  Diósgyőri  Gimnázium  igazgatói  feladatinak  ellátásával  az  Emberi  Erőforrások
Minisztériuma  2020.  augusztus  15-től  5  évre  a  sátoraljaújhelyi  Georgikon  Görögkatolikus
Mezőgazdasági  és  Élelmiszeripari  Szakgimnázium,  Szakközépiskola  és  Kollégium  korábbi
vezetőjét,  Komporday Leventét bízta meg, szemben a másik pályázó Sziszkosz Róberttel, aki ezer
szállal kötődik a Diósgyőri Gimnáziumhoz, hiszen itt érettségizett,  majd ide tért vissza tanítani,
2011-től pedig az általános igazgatóhelyettesi feladatokat is ellátta.

A döntés ellen a szülők demonstrációt szerveztek, miután a Sátoraljaújhelyből érkező Komporday
Levente kinevezésével sem a tantestület, sem a szőlői választmány nem értett egyet. A tantestület
illetve  a  szülői  választmány  a  Miskolci  Tankerületnek  írt,  alább  olvasható  levélben  fejezte  ki
véleményét a döntéssel kapcsolatban:

Tantestület levele:

„Tisztelt Igazgató Úr! 

A  Diósgyőri  Gimnázium  tantestülete  szeretné  véleményét  nyilvánítani  az  intézményvezető
kinevezésével kapcsolatban.

Nem értünk egyet Sziszkosz Róbert intézményvezetői pályázatának elutasításával. Kollégánk több
szálon  is  kötődik  iskolánkhoz.  Itt  végezte  középiskolai  tanulmányait,  itt  szerezte  érettségi
bizonyítványát.  Az  egyetem  elvégzése  után  visszatért  Alma  Materébe  tanárként.  2011-ben  lett
általános igazgatóhelyettes, majd 2020 márciusától megbízott igazgatóként irányítja iskolánkat.



Pedagóguspályája  szorosan  összefonódik  a  Diósgyőri  Gimnázium  életével,  történetével.  Kiváló
tanári  munkáját  versenyeredményei  bizonyítják.  Vezetőként  kollégái  bizalmát  és  megbecsülését
élvezi, az intézmény szülői és diákközössége maximálisan támogatja és mellette áll. Hozzáértésének
és tehetségének köszönhető,  hogy a koronavírus-járvány miatt  kialakult  helyzetet  gimnáziumunk
zökkenőmentesen oldotta meg. Nevéhez több sikeres pályázat is fűződik.

Sziszkosz Róbert ismeri a Diósgyőri Gimnázium múltját és jelenét, ennek alapján készítette el a
jövőre vonatkozó pályázatát, melyet szakmai szempontból részletesnek, hitelesnek ítél a tantestület,
ez  a  másik  pályázat  esetében  nem  mondható  el.  Ezért  minden  szempontból  Sziszkosz  Róbert
igazgatói kinevezését támogatjuk.

Ragaszkodunk hozzá, hogy bírálják felül döntésüket, és gimnáziumi szakmai tapasztalatok alapján
történjen a Diósgyőri Gimnázium igazgatói kinevezése.

Miskolc, 2020. június 30.”

Szülői választmány levele:

„Dr. László István Igazgató Úr
Miskolci Tankerület

Tisztelt Igazgató Úr!

A Diósgyőri Gimnázium szülői választmány és szülői közössége nevében keressük meg Önt, hogy
kifejezzük felháborodásunkat a gimnázium igazgatói kinevezésével kapcsolatban.

Megdöbbenéssel vettük tudomásul, hogy nem Sziszkosz Róbert megbízott igazgató úr pályázatát
fogadták el. A gimnázium szülői közösség megismerte, olvasta mindkét pályázatot, így egyértelműen
kijelenthetjük,  hogy  szakmai  szempontok,  részletezettség,  az  elkövetkező  évek  oktató-nevelő
munkájának koncepcióját tekintve maximálisan Sziszkosz Róbert pályázatát támogatjuk.

Sziszkosz  Róbert  ennek  az  intézménynek  diákja,  tanára,  igazgatóhelyettese,  majd  megbízott
igazgatója volt. A szülők közül többen iskolatársai voltak, ismerik emberi, szakmai beállítottságát, s
ezért döntöttek úgy, hogy ebbe az intézménybe íratják gyermeküket. Többeknek nagyobb gyermeke
is ide járt, ismerik tanári, igazgatóhelyettesi munkáját, ezért döntöttek úgy, hogy kisebb gyermekeik
is diósgyőris diákok lesznek.

Sziszkosz  Róbert  igazgatóhelyettesként,  majd  pedig  megbízott  igazgatóként  is  kiemelkedően  jó
kapcsolatot  ápol  az  itt  tanuló  diákok  szüleivel,  pályázatából  kiderül,  hogy  folytatta  volna  a
Diósgyőri Gimnázium hagyományait, az oktató-nevelő munka azon jellemzőit, melyek hozzájárultak
ahhoz,  hogy  a  szülői  közösség  ezt  az  intézményt  választotta  gyermekei  számára.  Szakmaisága
egyértelműen őt mutatja alkalmasnak a gimnázium vezetésére. 

Megdöbbentő a szülői közösség számára, hogy az igazgatói kinevezés során nem a szakmaiság, az
elkötelezettség volt a szempont, hanem – ahogy Komporday Levente kinevezett igazgató kérdésre
válaszolva kijelentette – a magasabb pozícióban lévő támogató. 

Tisztelt Igazgató Úr! A Diósgyőri Gimnázium szülői közössége kéri, hogy juttassa el levelünket a
megfelelő  fórumra,  a  „magasabb  pozícióban  lévő  támogatóhoz”,  hogy  kifejezhessük
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tiltakozásunkat  a  szakmai  hozzáértést  mellőző,  ilyen  módon  történő  intézményvezetői  kinevezés
ellen!

2020. július 02.”

Kérdezem Miniszter Urat, mióta szerepel az igazgatóválasztás szempontrendszerében a „magasabb
pozícióban lévő támogató” kategóriája? Ha ilyen kategória nem szerepel, minek tulajdonítja, hogy a
kinevezett igazgató mégis ezt nevezte meg – a szülők levele szerint – kinevezésének indokaként?
Milyen szakmai  indoka van annak,  hogy a  Diósgyőri  Gimnáziumot  jól  ismerő,  annak szakmai
munkáját évek óta igazgatóhelyettesként, majd megbízott igazgatóként közmegelégedéssel segítő
Sziszkosz  Róberttel  szemben  a  más  városból,  egészen  más  profilú  iskolából  érkező,  a  helyi
közösség  és  a  szakma  által  elutasított  Komporday  Levente  nyerte  el  a  szakminisztérium
támogatását? Igaz-e, hogy Komporday Levente határidőn belül hiányosan adta le a pályázatát, a
hiányosság pótlására csak határidőn túl került sor? Hajlandó-e a szakminisztérium szakmai döntést
hozni a Diósgyőri Gimnázium igazgatójának személyét illetően, és ennek megfelelően visszavonni
Komporday Levente megbízatását a szakmaiság és a közbizalom helyreállítása érdekében?

Várom érdemi válaszát!
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