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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: "Mit tud a kormány tenni annak érdekében, hogy ne 
szoruljanak ki az autizmussal élő és SNI-s gyermekek az oktatási rendszerből?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az elmúlt napokban a következő petíciót egyre több érintett szülő írja alá: 
https://www.peticiok.com/integraciobol_kiszorult_autistak

A petíció állítása szerint bár „az autista gyermekek nagy része valóban igen tehetséges, hasznukra 
lehetnének annak a társadalomnak, amelynek az intézmény rendszere jelenleg szinte egyáltalán nem
képes őket fogadni, megfelelően ellátni, tehetségüket gondozni. Az integráló intézmények gyakran 
nem fogadják be őket, és a gyermekek hiányosságaira helyezik a hangsúlyt és kijelentik, hogy nem 
felkészültek a fogadásukra, amely sajnos valóban így van. Ez nem hibája sem az integráló 
intézménynek sem a szülőknek, de mégis fölösleges konfrontációkat okoz a két fél között, mert a 
gyermeknek nevelési oktatási intézménybe kell járnia, az intézmények pedig nem fogadják, de az 
oktatáshoz minden gyermeknek joga van, a szülőnek pedig kötelessége a gyermek óvodába és 
iskolába járatása. Változtatni kell!”

A petíció a következő sorokkal zárul:

„Tisztelt Országgyűlési Képviselők!

Anyaként és apaként tanácstalanul és elkeseredetten írjuk önöknek sorainkat. Arra kérjük önöket, 
hogy támogassanak szülői kompetenciánkban. Ma Magyarországon azokat a gyerekeket, akik 
tankötelesek és óvoda kötelesek valamilyen viselkedési zavarral küzdenek, és a Jó képességű autista
gyermekeket az integrált intézmény teljesen kizárják az oktatásból és az óvodai nevelésből. Ez 
jogellenes. Ezek a gyerekeknek sérül a köznevelésben való részvétele és az egyenlő bánásmódhoz 
való joga. Óvodásokat és iskolásokat bírságolnak meg a hiányzások miatt, ami nem a szülők terhére



róható fel. A szülőket zsarolással kényszerítik, hogy gyermekük egyéni Tanrendben tanuljon otthon. 
A sok kétségbeesett szülő inkább otthon tartja gyermekét, hogy, elkerülje a további konfliktusokat. 
Sok családot ezzel nehéz helyzetbe hoznak és emiatt az egyik szülőnek otthon kell maradnia 
gyermekével, még dolgozni sem tud elmenni. Adott esetben, ha van rá mód gyermekápolási díjon 
van itthon a szülő. Kérem önöket tisztelettel segítsenek nekünk, hogy mielőbb megoldódhasson 
gyermekeink helyzete és ellátása, hogy ők is járhassanak közösségbe, óvodába és iskolába, hogy ne 
érezzék kirekesztenek magukat. Továbbá kinek a jogi felelőssége, ha gyermekeink nem járhatnak az
adott intézménybe? Nekünk, mint szülőknek milyen jogaink és kötelezettségeink vannak ebben az 
ügyben?”

Ezzel kapcsolatban kérdezném Miniszter urat:

1.Mit fog és mit tud a kormány tenni annak érdekében, hogy ne szoruljanak ki az autizmussal élő és
SNI-s gyermekek az oktatási rendszerből?

2.Mit tud válaszolni a kormány a petíciót író és támogató szülőknek?

Válaszát és együttműködését előre is köszönöm.

Tisztelettel:

Ungár Péter (LMP)

Budapest, 2020. január 13.
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