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A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102. §-ának (1) bekezdése alapján a magyar
jelnyelvrő l és a magyar jelnyelv használatáról szóló T/10221 . számú törvényjavaslathoz
az alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 12 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„12 . §

(1) A [közoktatásról szóló törvény szerinti] hallássérült, illetve siketvak gyermekek ,
tanulók	 számára	 létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben ( a
továbbiakban: gyógypedagógiai intézmény) az óvodai nevelés során, valamint az iskola i
nevelés-oktatás [1 .] előkészítő évfolyamától kezdődően a [hallássérült] siket vagy siketvak
gyermek számára a magyar jelnyelv vagy speciális kommunikációs rendszer oktatása
kötelező . [oktatását – a közoktatásról szóló törvény csoport- és osztályszervezés i
szabályainak figyelembe vételével – meg kell szervezni, ha azt legalább 5 gyermek ,
tanuló szülője (gyámja) írásban kezdeményezi a gyógypedagógiai intézmén y
vezetőjénél. ]

(2) Az óvodai nevelés, illetve iskolai nevelés és oktatás során a magyar jelnyelv vagy
speciális kommunikációs rendszer oktatását meg kell szervezni

a) a gyógypedagógiai intézményben az (1) bekezdésbe nem tartozó hallássérült ,
b) a gyógypedagógiai intézmény körén kívül eső nevelési-oktatási intézménybena

hallássérült vagy siketvak



gyermek, tanuló számára, amennyiben a szül ő (gyám) ezt írásban kezdeményezi az intézmény
vezetőjénél . A magyar jelnyelv elsajátításának megszervezésére és finanszírozására a
kormány rendeletében meghatározottak szerint kerül sor .

[(2)] (3) A magyar jelnyelv oktatását kizárólag jelnyelv szakos pedagógus végezheti .

[(3)] (4) A speciális kommunikációs rendszerek oktatását látássérültek pedagógiája ,
vagy hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus végezheti . "

INDOKOLÁS

A hallássérült személyek egy jelentős része számára nem a beszélt magyar nyelv ,
hanem a jelnyelv az elsődleges kommunikációs eszköz, így esetükben voltaképp ez a nyelv
tekintendő anyanyelvnek . Ebbő l kiindulva a jelnyelv tanulásához, fejlesztéséhez való jogot a
törvény nem kötheti létszámkorláthoz, hiszen itt a mindennapi kommunikáció alapvető
eszközéről van szó .

A módosító javaslat a hallássérültek számára létrehozott gyógypedagógiai nevelési -
oktatási intézményekben kötelezővé teszi a jelnyelv oktatását minden siket vagy siketvak
gyermek, tanuló számára .

Az integrált rendszerű nevelésben-oktatásban résztvev ő gyermek, továbbá a
gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben tanuló nagyothalló gyermek számára egyén i
igény alapján kell megszervezni a jelnyelv oktatását akkor, ha ezt az igényt a szül ő (gyám)
jelzi az intézmény vezetőjénél .

Budapest, 2009 . október 13 .
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