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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján –  A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv
használatáról  szóló  2009.  évi  CXXV.  törvény  módosításáról szóló  T/10734.  számú
törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Jtv. 2. § h) pont
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A magyar  jelnyelvről  és  a  magyar  jelnyelv  használatáról  szóló  2009.  évi  CXXV.  törvény  (a
továbbiakban: Jtv.) 2. §-a a következő h)–k) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)

„h)  jelnyelvi  tolmács:  [a  jelnyelvi  tolmács]olyan  személy,  aki biztosítja  az  információ
akadálymentes  átadását  siket,  nagyothalló,  siketvak  és  halló  személyek  között,  a  magyar
jelnyelvről  magyar  nyelvre  és  magyar  nyelvről  magyar  jelnyelvre  tolmácsol,  fordít,  jelnyelvi
szöveget  írásba  foglal,  írótolmácsolási  munkát  végez,  orális  tolmácsolást  végez,  illetve  a
Mellékletben meghatározott speciális kommunikációs rendszerek felhasználásával egyéb vizuális
és taktilis kommunikációs formák között tolmácsol, fordít,”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. §



Módosítás jellege: elhagyás

[3. §

A Jtv. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Térítésmentes  jelnyelvi  tolmácsszolgáltatást  az  a  magyar  állampolgársággal  vagy  a
szabad  mozgás  és  tartózkodás  jogával  rendelkező,  valamint  bevándorolt  és  letelepedett
hallássérült, illetve siketvak személy vehet igénybe,

a) aki magasabb összegű családi pótlékban részesül,
b) aki fogyatékossági támogatásban részesül,
c) akinek hallássérülése legalább az egyik fülön meghaladja a 60 dB-t, vagy mindkét fülön a
40 dB-t,
d) akinek a jobbik szemen maximális korrekcióval mért látásélessége (vízusa) 20/60 (0,33)
vagy az  alatti,  a  látótér 20  fok vagy az alatti,  és  hallássérülése  legalább az  egyik  fülön
meghaladja a 60 dB-t, vagy mindkét fülön a 40 dB-t (siketvak személy) vagy
e) akinek fogyatékossága – a BNO-10-es osztályozása szerint – egyidejűleg a H54-es és a
H90-es csoportba tartozik.”]

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Jtv. 8/A. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

A Jtv. a 8. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„(9)  A  Jelnyelvoktatói  Névjegyzéket  vezető  hatóság  a  büntetlen  előéletre  vagy  az  oktatói
tevékenység  tekintetében  a  foglalkozás  gyakorlásától  eltiltásra  vonatkozó  kizáró  [feltétel]ok
fennállását bármikor ellenőrizheti. Felhívására a Jelnyelvoktatói Névjegyzékbe bejelentkező vagy
az abban szereplő jelnyelvoktató hatósági bizonyítvánnyal igazolja,  hogy vele szemben nem áll
fenn a kizáró [feltétel]ok.”

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 4.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 1. § - Jtv. 2. § i) pont
…anyanyelvi [jelnyelv használó ]jelnyelvhasználó 
személy,…

2. 1. § - Jtv. 2. § j) pont anyanyelvi [jelnyelv használó: ]jelnyelvhasználó: az …

3.
4. § - Jtv. 5. § (2) bekezdés
c) pont

…jogviszonyban [résztvevő ]részt vevő személy …

4.
5. § - Jtv. 8/A. § (4) 
bekezdés c) pont

… [e-mail cím)]e-mail-cím),

5.
7. § (1) bekezdés - Jtv. 12. 
§ (3) bekezdés nyitó 
szövegrész

…anyanyelvi [jelnyelv használó, pedagógus 
szakképzettséggel ]jelnyelvhasználó, pedagógus-
szakképzettséggel rendelkező …

6.
7. § (1) bekezdés - Jtv. 12. 
§ (3) bekezdés a) pont

…kiállított [jelnyelv oktatói ]jelnyelvoktatói 
tanúsítvánnyal …

7.
7. § (2) bekezdés - Jtv. 12. 
§ (3a) bekezdés nyitó 
szövegrész

…anyanyelvi [jelnyelv használó ]jelnyelvhasználó 
személy …

8.
7. § (2) bekezdés - Jtv. 12. 
§ (3a) bekezdés a) pont

…kiállított [jelnyelv oktatói ]jelnyelvoktatói 
tanúsítvánnyal …

9.
7. § (2) bekezdés - Jtv. 12. 
§ (3b) bekezdés

…megfelelő [gyógypedagógus szakképzettséggel ]
gyógypedagógus-szakképzettséggel rendelkező … 
… pedagógus, illetve… 
…megfelelő [gyógypedagógus szakképzettséggel ]
gyógypedagógus-szakképzettséggel rendelkező …

Indokolás

1. Jogtechnikai módosítás. 
2. A hatályos szabályozáshoz képest a benyújtott javaslatban szereplő új d) pontban foglalt szabály
bevezetése jelenleg nem indokolt. 
3. Nyelvtani pontosítás. 
4. Nyelvhelyességi módosítások. 

3


