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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: "Milyen módon kívánja megoldani a zuglói Teleki 
Blanka Gimnázium akadálymentesítését?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Szörnyű tragédia történt tavaly szeptember 12-én a zuglói vasútállomáson, amikor egy fiatal lányt a 
tehervonat menetszele a sínekre rántott, amely következtében élete végéig tolószékbe kényszerült. A
közel egy éves rehabilitációja után most visszatérne középiskolájába, hogy tanulmányait folytassa, 
azonban iskolája, a Teleki Blanka Gimnázium, nem akadálymentesített. A gimnázium igazgatója 
levelet írt számomra, a kerület országgyűlési képviselőjének és segítségemet kérte. Levelében 
felhívta a figyelmemet az akadálymentesítés hiányára. Tekintettel arra, hogy egy közel 120 éves 
műemlékké nyilvánított ódon épület ad helyt az iskola számára az intézmény szeretne gondoskodni 
az akadálymentesítésről. Kért is árajánlatot, azonban a tankerület arról tájékoztatta őket, hogy az 
akadálymentesítésre nem tudnak forrást biztosítani.

Az iskola által kért árajánlat alapján a lépcsőlift beszerzésének és beüzemelésének teljes költsége 7 
594 600 forint.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény (továbbiakban: Fszjtv.) 5. § (1) bekezdése szerint „a fogyatékos személynek joga van a 
számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos épített környezetre”, 13. § (1) 
bekezdése szerint pedig „a fogyatékos személynek joga, hogy állapotának megfelelően és 
életkorától függően korai fejlesztésben és gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és 
oktatásban, fejlesztő felkészítésben, szakképzésben, felnőttképzésben, továbbá felsőoktatásban 
vegyen részt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint.”

Fel kell hívni a figyelmet az Fszjtv. 2. § (5) bekezdésére is, amely szerint „az állam köteles 



gondoskodni a fogyatékos személyeket megillető jogok érvényesítéséről, a fogyatékos személyek 
hátrányait kompenzáló intézményrendszer működtetéséről a nemzetgazdaság mindenkori 
lehetőségeivel összhangban.”

Ezek alapján az államnak egyrészt objektív kötelezettsége van arra, hogy a mozgáskorlátozottakat 
segítse. Másrészt azonban, mint az iskola fenntartójának konkrét kötelezettsége is van arra, hogy a 
fiatal hölgy visszailleszkedését az akadálymentesítéssel segítse, hiszen kötelezettsége, hogy az 
általa fenntartott intézmények akadálymentesek legyenek.

A balesetet szenvedett 16 éves gimnáziumi tanulónak egy elkerülhető baleset következtében kell 
szembesülnie azzal, hogy élete végéig tolószékbe kényszerül és csak mások segítségével tud 
„teljes” életet élni. Tudjuk, hogy az ilyen életre szóló tragédiát, egy fiatalembernek úgy is nehéz 
feldolgoznia, ha saját szerető környezetében van. Rehabilitációját súlyosan hátráltatná, ha azt a 
környezetet, azokat az embereket is elveszíti, akiket az évek alatt megszokott, megszeretett. 
Pedagógiai szempontból sem engedhető meg, hogy egy tehetséges ember, a történtek miatt, a 
továbbtanulás lehetőségétől is ellessen. Nem hagyhatjuk, hogy jelenlegi helyzete miatt, a tudásánál 
gyengébb képzettséget adó iskolában kelljen befejezni tanulmányait. Nem lehet pénzügyi akadálya 
annak, hogy a fiatal hölgy és a hozzá hasonló szerencsétlenül járt fiataloknak ne adjuk meg annak 
esélyét, hogy tehetségüket kibontakoztassák, életüket sikeresebb mederbe terelhessék.

Fentiekre tekintettel kérdezem Miniszter Urat, milyen módon kívánja megoldani a zuglói Teleki 
Blanka Gimnázium akadálymentesítését?
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