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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 19 perc)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi
javaslat elfogadása
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Szeretettel köszöntök mindenkit a Népjóléti bizottság 2017. október 16-i ülésén.
Köszöntöm a bizottság tagjait és mindenkit, aki megtisztelte jelenlétével a bizottsági
ülésünket.
Egyetlen napirendje van a mai bizottsági ülésnek, és köszönöm a rugalmas
alkalmazkodást az időponthoz.
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. A helyettesítéseket
ismertetném: Selmeczi Gabriella elnök asszonyt én helyettesítem, Bene Ildikó alelnök
asszonyt Kovács Sándor helyettesíti, Molnár Ágnes képviselő asszonyt Zombor Gábor,
Révész Máriuszt Tapolczai Gergely helyettesíti.
A napirend elfogadása következik. Kérem, hogy aki az előre kiküldött
napirendet elfogadja, szavazza meg! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú.
A magyar jelnyelv napjáról szóló H/17785. számú határozati
javaslat
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)
Így rá is térünk az egyetlen napirendi pont tárgyalására: a magyar jelnyelv
napjáról szóló határozati javaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. A
napirendi pont tárgyalását megnyitom, és előterjesztőként Tapolczai Gergely
képviselő úrnak adom meg a szót. Nyitrai Zsolttal együtt az önálló képviselői
indítvány kezdeményezői. Képviselő úr, öné a szó.
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz), előterjesztő kiegészítése
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz), előterjesztő: (Hozzászólását jelnyelvi
tolmács közreműködésével teszi meg.) Köszönöm szépen a szót. Rövid leszek. Először
is, köszönöm én is a rugalmasságot, hogy a mai napon sikerült itt összejönnünk.
Kósa Ádám mint a SINOSZ elnöke kezdeményezte nálunk, hogy adjuk be a
javaslatot a magyar jelnyelv napjával kapcsolatban.
Mint ismeretes önök előtt, 2009. november 9-én az Országgyűlés egyhangúlag
elfogadta a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényt, ami
a legjelentősebb jogszabály a siketek és jelnyelvhasználók, illetve a siketvak közösség
számára. Úgy gondoltuk, hogy itt lenne a legmegfelelőbb alkalom, tehát november 9én, hogy megemlékezzünk a jelnyelvi törvényről, illetve a siketközösség
jelnyelvhasználati jogáról is, és azt a javaslatot tettük, hogy minden év november 9-én
legyen a magyar jelnyelv napja. Már csak azért is, mert nemzetközi tendencia is, tehát
látunk törekvéseket arra, hogy az ENSZ is fogadja el a jelnyelvek nemzetközi napját.
Ez év november 9. és 10. között kerül megrendezésre a Siketek Világszövetségének
harmadik nemzetközi konferenciája Budapesten, tehát ez is egy kiváló alkalom, hogy
a nemzetközi közösség számára is jó példát mutassunk. Ehhez kérem támogatásukat.
Köszönöm.
Hozzászólások
ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztői kiegészítést. Megnyitom a vitát, és a
bizottság tagjait kérdezem, hogy kíván-e valaki a napirendhez hozzászólni. (Jelzésre:)
Kovács Sándor képviselő úr!
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KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak egy gondolat. Azt
gondolom, hogy annak idején a törvény elfogadása is egyhangú volt, nem gondolom,
hogy ez bárkinek nehézséget okozna. A magam részéről támogatom, hiszen a jelnyelv
a siketek és nagyothallók, a siketvakoknak egy olyan világa, amit minden tekintetben,
minden dimenzióból csak támogatni lehet. Úgyhogy részemről támogatom.
Köszönöm szépen.
Határozathozatal
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e további észrevétel, kérdés,
hozzászólás. (Nem érkezik jelzés.) Köszönöm szépen. Amennyiben nincs, akkor a vitát
lezárom. És úgy van, hogy az előterjesztőnek újabb reflexióra - nem tudom, hogy
kíván-e… (Dr. Tapolczai Gergely nemet int.) Nem kíván szólni képviselő úr.
Szavazás következik. Megkérdezem a Népjóléti bizottság tagjait, hogy ki az, aki
a H/17785. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételét támogatja. Az, kérem,
szavazatával erősítse meg! (Szavazás.) Tíz egyhangú igen szavazattal tárgysorozatba
vételét támogatja a bizottság.
Egyebek
A 2. napirendi pont az egyebek. Kérdezem, hogy van-e valakinek közérdekű
bejelentenivalója. (Nem érkezik jelzés.) Nincs.
Az ülés berekesztése
Akkor köszönöm, a bizottsági ülést berekesztem. Várhatóan a jövő héten,
szerdán lesz a következő bizottsági ülés. Köszönöm szépen.
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 24 perc)

Dr. Kovács József
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó

