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Tisztelt Képvisel ő Úr !

Az Ön által feltett „A szakmai irányítás kormánypárti értelmezése” című írásbeli kérdésre —
Balog Zoltán miniszter úr megbízásából az alábbi választ adom :

Több híradásban tévesen ítélték meg az „EMMI kommunikációs szótárnak” nevezet t
munkaanyag értelmét .

Fontos hangsúlyozni, hogy egy el őkészületi fázisban lévő , az EMMI néhány munkatársa által
készített munkapéldány került nyilvánosságra, mely nélkülözi a minisztérium vezet ő inek
jóváhagyását . Nincs olyan szándékunk vagy törekvésünk, hogy a tárca munkatársaina k
egymás közötti beszélgetéseit kívánnánk szabályok közé szorítani .

A tervezet célja nem bizonyos szavak tiltása, hanem az, hogy elfogadóbbá, érzékenyebb é
tegye többek között a megváltozott élethelyzetben lévő emberek megítélését, és hogy egy
kifejezés se sértsen egyetlen érintettet emberi méltóságában .

A kiküldött tájékoztató levél útmutatást nyújt a közérthetőbb megszólalásokhoz, mutatva a
kormányzati politika irányát is, hiszen egyes szavak nagyon fontos értéktartalmat hordoznak .
Néhány példával szemléltetve : nem mindegy, hogy egy kismamára azt mondjuk, hogy terhe s
vagy pedig várandós, áldott állapotban van . Szintén nem mindegy, hogy hátránnyal él ő
honfitársunkra a rokkant vagy a mozgásában korlátozott kifejezést használjuk, mert
tisztelnünk kell az emberi méltóságát abban is, hogy szavainkkal véletlenül se hozzu k
megalázó vagy méltánytalan helyzetbe . Ha valakit szegénynek neveznek, azzal megbélyegzik .
Amikor a segítségre szoruló kifejezést használjuk, akkor felemelkedésének lehet őségéről, a
kilátástalan helyzetének megváltoztatásáról beszélünk . A „felzárkóztatás” helyett használ t
„felzárkózás” nem egy felülről jövő , paternalista gondolkodásmódot tükröz, hanem
cselekvésre . együttműködésre ösztönzi a segítségre szorulókat .

Budapest, 2015 . március 6 .
Üdvözlettel :

Rétvári Bence
államtitkár
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Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Vágó Sebestyé n
(Jobbik) országgyűlési képviselő „A szakmai irányítás kormánypárti értelmezése?” című,
K/3177. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2015 . március 6 .

Rétvári Bence
államtitkár
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