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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr . Szili Katalin asszony
Országgyűlés elnökének
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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 91 § -a alapján bejelentem, hogy írásbeli választ igénylő
kérdést kívánok benyújtani Kiss Péter Szociális és Munkaügyi
Miniszter Úrhoz :

„Esély a fogyatékkal élőknek a jelnyelvi tolmács-szolgálat?"
címmel

Tisztelt Miniszter Úr!

A fogyatékossággal élő embereknek segítségre van szükségük, ahhoz,
hogy teljes emberi életét éljenek, az elmúlt években már sok mindent tett
a kormány ennek érdekében, de vannak még feladatok .
Látás, hallás és mozgássérültek, valamint az értelmi fogyatékosok
ügyében nincs egy mindenkire egyformán érvényes Európai Uniós előírás .
Bár léteznek több országra is érvényes és jellemző alapmodellek, amit a
csatlakozni kívánó országok is alkalmazhatnak, de nem feltétlenül élnek
ezzel a lehetőséggel . Az Európai Unió Alapszerződésének preambuluma
alapelvi szabályozásként tartalmazza az esélyegyenlőségről szóló
passzust .

A hallássérültek információval való ellátásának a legfontosabb módja az
írásbeliség biztosítása . A hallássérültek számára a jelnyelvi tolmácsolás
nagy lehetőséget jelent, hiszen nagymértékben hozzájárul az
esélyegyenlőség megteremtéséhez .

Írásbeli választ icgénvlő kérdés!



A magyar jelnyelv nem a magyar nyelv vizuális formája, hanem egy önálló
nyelv . Így magyarról jelnyelvre fordítás útján lehet átültetni
mondandókat. A legtöbben úgy vélik, hogy bárki képes tolmácsolni, aki
valamennyire is ismeri a jelnyelvet, hogy a jelnyelvi tolmácsolás egy
automatikus folyamat, amely csak a jelek fizikai kivitelezéséből áll .

A tolmácsoláshoz a nyelvismereten kívül kulturális ismeretekre és speciális
készségekre, képességekre is szükség van. A tolmácsnak erősen kell
koncentrálnia és gondolkoznia azon, hogy az egyik nyelven kapott
információt hogyan fejezni ki a másik nyelven . Fő feladata, a jelentés
lehető legpontosabb átadása . Mind miden tolmácsolásnál/fordításnál itt
sincsenek szó szerinti megegyezések . Tovább nehezíti feladatát, hogy a
magyar nyelv és a magyar jelnyelv grammatikája alapjaiban eltérő . Az
első nyelven megfogalmazott üzenet jelentését, szándékát úgy kell
újraformálni, hogy értelme legyen a második nyelven, és nyelvileg is
helyes legyen . Ez csak komoly szellemi munkával valósulhat meg .

A hallók és hallásukban sérült emberek közti szakadék leküzdése
mindannyiunk feladata, lehetőség és esélyteremtés a beilleszkedés
szélesítése és javítása céljából, azokért az emberekért, akik önálló
autonóm személyiségek, akik elviselik saját fogyatékosságukat, és
emellett megtanulják az emberekkel való kommunikációt, a saját
képességeik szintjén .

Kérdezem Tisztelt Miniszter Urat!

• Hogyan kívánja fejleszteni a hallássérült személyek egyenlő esélyű
hozzáférésének biztosítása érdekében a jelnyelvi tolmács-
szolgálatot?

•

	

Hogyan kívánja Miniszter úr kialakítani a működés szabályozását?

Budapest, 2006 . szeptember 11 .
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