
 Bokor Julianna 235 

A magyarországi jelnyelvi tolmácsok helyzete 

a jelnyelvi törvény vonatkozásában 

1.  B e v e z e t é s .   A siket közösség Magyarország harmadik legna-ég agya g eg

(BARTHA 2004: 313). A siketek a többségi hangzó nyelvvel napi rendszeresség-
gel érintkeznek a többségi 

gi gz ny pi g-

hangzó formáját is használják. A beszélt nyelv érzékelése esetükben természete-
sen a szájról olvasás segítségével valósul meg (HATTYÁR 2008: 48). A fenti sajá-
tosságokat figyelembe véve BARTHA CSILLA kétnyel -meghatározása alap-
ján, 

ág igye ye gh p-

több nyelvet ó-
ban és/vagy írásban, BARTHA 
1999: 40), megállapítható, hogy 
képeznek egy-egy társadalomban (HATTYÁR 2008: 48).  

A siketség fogalmának meghatározását tekintve létezik egy kulturális, ant-
ropológiai megközelítés, amely nem a halláshiányon, hanem a jelnyelv használa-
tán alapul, és amelynek érvényesítése mellett bizonyos halló csoportok is a siket 
közösséghez sorolhatók (vö. BARTHA  HATTYÁR 

ny
 SZABÓ 2006: 861). Ilyen 

csoportot alkotnak a magyarországi jelnyelvi tolmácsok, akik a mindennapi 
mun

op agya gi j ny , ap
á-

lyokat a halló és a siket közösség között.  
Jelen kutatás célja a tényfeltárás, az, hogy a jelnyelvi törvény vonatkozó 

rendelkezéseinek  ismertetése mellett empirikus kutatás keretében feltárja a jel-pi ja  j

folyamatát, rávilágítson a tolmácsok munkájával kapcsolatos nehézségekre, va-ly , gí
 

2. K u t a t á s i  k é r d é s e k ,  m ó d s z e r e k .   annak 
feltérképezésére irányult, hogy a jelnyelvi törvény hogyan szabályozza a jel-
nyelvi tolmácsolás folyamatát, továbbá milyen változásokat hozott a tolmács-ny ya t, ly

jogi állapot alapján feltételeztem, hogy a tolmácsszolgálatok komoly finanszíro-
zási problémákkal küzdenek, emellett pedig nehezíti a tolmácsszolgálatok m
ködését a siketek ingyenes tolmácsszolgáltatás-igénybevételének 120 órára kor-
látozott e. A jogi helyzet megismerését 

ig yb
 

munkáját vizsgáltam. 
jogi yz eg

ment keresztül, így ennek tudatában azt mértem fel, hogy a képzés mennyiben 
járult/járul 

, így , 
avégzéséhez, illetve a min-

dennapos problémák megoldásához régen és ma, vagyis mennyire érezik magu-po pr go ge , gy ny g

további kérdéseket vet fel, hogy milyen tapasztalataik, illetve elképzeléseik van-
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nak a szaktolmácsolással kapcsolatban? Információim alapján azt feltételezem, pc pj m,
l-

készíti a tolmácsokat, míg a korábban végzett tolmácsok esetében nem biztos, 
hogy ez így van. A szakosodási folyamat a tolmácsk

s,

amely továbbképzés formájában áll rendelkezésre, és az egyes tolmácsolási terü-
leteken szükséges speciális kompetenciák miatt feltétlenül szükséges. 

A fenti kérdések megválaszolására irányuló vizsgálat kilenc 24 és 52 év 
közötti jelnyelvi tolmáccsal készített irányított beszélgetés alapján zajlott. Az in-
terjúk elkészítését a hanganyagok lejegyzése, majd elemzése követte. Mivel a 
felvételekhez használt kérdéssort tematikusan építettem fel, így annak feldolgo-
zása is témakörönként a l  

 
3. A  j e l n y e l v i  t ö r v é n y  h a t á s a  a  t o l m á c s s z o l g á l a t o k  j e y e

. 
y ey e

 Az elmúlt években számos tanulmány készült a siket közös-
 pl. az Emberi jogok. Igen (2009), Fogyatékos személyek jo-

gai vagy fogyatékos jogok (2010), illetve a jelnyelv természetes, önálló nyelv-ga gy ogya jogo (2 0)
melyekben 

, ye

fektettek a siket közösség 
ly

 
oktatás bevezetése fontosságának hangsúlyozására. A témával kapcsolatban so-ág gs yo pc

a-
lókat, mint például BARTHA  HATTYÁR (2002), BARTHA  HATTYÁR  SZABÓ 
(2006), és t

pé (2 2), 
is készült ebben a témában 

összefoglalás, pl. KÓSA  TAPOLCZAI  LOVÁSZY (2005) munkája. Ezen tanul-
mányok mind hozzájárultak egy olyan törvény megszületéséhez, amelyet 2009 ny áj egy ya y gs z, ly

A magyar 
 2009. évi CXXV. törvény1(a 

t ermészetes,  önálló nyelv-
ként ismerte el a  jelnyelvet  (3. § (1)), illetve a  s iket  közösséget nyel-
vi kisebbségként  (3.§ (2)) határozza meg, valamint másik fontos eleme, hogy 
törvényi keretek közé helyezi a  kommunikációs  akadálymentes í-
tést  mind a hétköznapi tolmácsolás szintjén (4. § 6. §), mind a médiában (30. 
§), megkönnyítve ezzel az információáramlást, illetve az információkhoz való 
hozzáférést (15. és 16. §). Ez a törvény egyrészt rendelkezik a siketek jogairól, (1 §) ny gy jo

a térítés-
mentes tolmácsszolgáltatás igénybevételére (5.§), vala-
mint meghatározza, hogy 

gény
 tolmácsolást igénybe vev

)
e-

tek rendelkezés
a, ogy gény

l-
nyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének 2). Az állam a térítés-
mentes tolmácsszolgált

gény
 000 órában állapította meg, ami 

személyenként maximum évi 120 óra. Ez alól kivételt képeznek azon siket sze-
mélyek, akik a közoktatásban vagy a 

pe
 további 

                                                        
1www.szmm.gov.hu/openlink.php?linkID=1269  
2http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11131.pdf  
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60 óra ingyenes tolmácsolást igényelhetnek. gy ig ye
é-
r-

szágos Névjegyzékét tárgyalja (a továbbiakban Névjegyzék), amely a jelnyelvi 
tolmácsok nyilvántartási rendszerének szerepét hivatott betölteni, és amely meg-
határozza, hogy ki, milyen végzettséggel és milyen feltételekkel végezhet jel-
nyelvi tolmácsolási tevékenységet (

gg ly ég je

rendelet3). Jelny
ny ge (

Névjegyzékben szerepelnek; a 2013. január 7-i állapot alapján 108 jelnyelvi tol-
mács dolgozik Magyarországon.4 A Névjegyzék tartalmazza a jelnyelvi tolmá-
csok személyes adatait, valamint a szakképesítésükkel és kompetenciáikkal kap-
csolatos információkat  

ép mp p-

kompetenciákat, valamint a vállalt területeket. A Névjegyzékbe való felvételhez 
a jelnyelvi tolmácsoknak külön szolgáltatási díjat kell fizetniük, ugyanakkor ha 
valaki nem kíván a nyilvántartásban szerepelni, indítványozhatja az abból való 
törlését. 

(9.§), valamint a tolmácsszolgálatok finanszírozásával kapcsolatos szabályozás-
ról egyaránt, melyet a mindenkori költségvetési törvény tartalmaz, s amely pá-
lyázati rend alapján történik. Két már hatályos pont nagyban megváltoztatta a ly pj yo po ag

közszolgá ltatási t e-
vékenység esetén a  jelnyelvi  tolmácsolás  költségét a  t evékenys é-ny g  j ny gé ny

n-
tézmény viseli. közoktatásról  szóló y 

rvény alapján megszervezett  
szóbeli vizsgák során a  jelnyelvi  tolmácsolás költségét a  vizsgát  gá je

 
yeje

 Az utóbbi két bekezdés 
azt a problémát veti fel, hogy a közintézmények számára ezen pontok teljesítése 
habár köt

, gy ye  p lj
r-

rás hiányára hivatkozva nem fizetik ki a tolmácsszolgáltatást. Ez komoly terhet 
és megpróbáltatást mér a tolmácsszolgálatokra. Így a megoldatlan finanszírozási 
nehézségek miatt vívott harcok még inkább ellehetetlenítik a tolmácsszolgálatok 
helyzetét, ez pedig a siketek ellátatlanságát eredményezheti nemcsak a hivatali 
színtereken, de akár az egészségügyben is. A tolmácsszolgálatok már nem tudják 
finanszírozás nélkül elvállalni a közszolg

gá dj
e-lg

tolmács mégis elvállalja ezeket a megbízásokat, számolnia kell azzal a lehetsé-
ges következménnyel, hogy mindezt ellenszolgáltatás nélkül teszi. e-
hát a finanszírozás kérdése rendezetlen, és ez a helyzet a tolmácsszolgálatok és a n, yz gá

                                                        
3 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100038.NEM&celpara=#xcelparam  
4http://nrszh.kormany.hu/download/5/f4/00000/Jelnyelvi%20Tolm%C3%A1csok%20Orsz%

C3%A1gos%20N%C3%A9vjegyz%C3%A9ke%200107.pdf  
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rendeletek elkészülésében, melyek segítségével megoldódnának a finanszírozási 
problémák, illetve reménykednek a 

gí ég eg
 számának növe-

kedésében 
k,

 
yk

l-
letve a szakmai színvonal emelkedéséhez. 

A finanszírozási problémák mellett további nehézséget jelent az évi 120 óra  p ge je
o-

120 órás keret sem s-
szolgáltatási igénye nagy eltéréseket mutathat, így azok számára, akik csupán 
hivatalos ügyek intézése érdekében veszik igénybe a szolgáltatást, biztosított ez 
a keret. A kérdést az órák egymás közötti átruházhatósága oldaná meg, ugyan-gy

TEMPFLI 2011). A probléma ).  p

tolmácsszolgáltatást vegyenek igénybe, nem sérülhet.  
A tolmácsszolgálatok finanszírozására vonatkozó, valamint a 120 órás id

kerettel kapcsolatos feltételezéseim helytállónak bizonyultak. A törvényi rendel-
kezések korlátozz

ly yu yi
a 

ugyanakkor egy olyan fontos kérdés, mint 
pl. a jelnyelv akkreditá nincs tisztázva. 

4. A  s z a k m a v á l a s z t á s  o k a i ,  a  t o l m á c s o k  s z a k m a i  h á t -
t e r é n e k  b e m u t a t á s a .   A jogi háttér kritikai elemzésével képet kaptunk jogi ép ap

t-

azt feltételeztem, hogy a személyes indokok kevésbé befolyásolták a tolmácsok 
szakmaválasztását, inkább a jelnyelv iránti kíváncsiság vezette  Az 1. táblá-je ye ág

adatokat.  
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1. táblázat  

 

 Kor Végzettség 
Munka-

forma 

Mióta 

dolgozik? 

Hol 

dolgozik? 

Volt-e sze-

mé-lyes ok? 

T_1 52 
diploma 

szabadúszó 1995 Budapest nem 

T_2 28 
egyetemi 
diploma 

szabadúszó 2007 Budapest nem 

T_3 42 
diploma 

 1988 vidék igen 

T_4 41 érettségi  1988 Budapest igen 

T_5 24 
diploma 

 2007 Budapest igen 

T_6 30 
egyetemi 
diploma 

szabadúszó 2007 Budapest nem 

T_7 27 
egyetemi 
diploma 

 2008 Budapest nem 

T_8 43 
diploma 

szabadúszó 1999 Budapest nem 

T_9 26 
diploma 

 2008 Budapest nem 

Az 
u-

 

t-

 megbízási szerz
déssel szabadúszó tolmácsként dolgozni. Jelen esetben négyen dolgoznak sza-lg gy go

s-
szolgálatnál, hanem egy alapítványnál helyezkedett el mint jelnyelvi tolmács. 

Megvizsgáltam, hogy 
ap ny ly

 
ly  j nyly

a-
pasztalják az egyes munkatípusoknak. A szabadúszó tolmácsok számára fontos pa lj egye íp

g-
bízásokat vállalnak el. Ez nagyfokú szabadságot és magabiztosságot ad a megbí-

 tolmácsoknak, mivel így többnyire azokat az eseteket így ny

lalnak 
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si igényt kielégíteni. Emellett a gény ég
á-

csokkal végez
amelyeket létszámhiányra hivatkozva nem tud teljesíteni  hiszen a szolgálatnak ye ny

, a finanszírozása ez által biztosított
lg

z-
ügyi szempontból egy sokkal kiszámíthatóbb munkatípus (állandó fizetést kap-
nak), valamint lényeges momentum, hogy csapatban dolgoznak, tehát több lehe-k), yege

-egy eset megbeszélésére, kielemzésére. A szabadúszó egy eg g
l-

hat, hogy egy hónapban egyetlen megbízást sem kapnak. 
 A helyszín szerinti megoszlást tekintve egy vidéki és nyolc budapesti tol-

máccsal sikerült interjút készítenem. E
egy ny pe

jú

u-
értett, hogy 

vidéken sokkal nehezebb körülmények között dolgoznak a tolmácsok, mint Bu-
dapesten. Úgy vélik, ennek oka hogy a tolmácsok alacsonyabb létszámban dol-pe Úgy k, og

 sokkal inkább tagjai a siket közösségnek, mint 
elyszínek szempontjából sokkal többet kell utazniuk egy-egy 

színtér megközelítéséhez, hiszen a vidéki tolmácsszolgálatok nemcsak egy adott gk , lg gy

hivatkoztak, hogy vidéken sokkal több az alacsonyabb nyelvi kompetenciákkal k, ogy ya ye mp
 a mun-

ka is sokkal kevésbé változatos, mint Budapesten, hiszen többnyire ugyanazok-
kal az ügyfelekkel találkoznak, akik ugyanazon típusú feladatok ellátását igény-
lik, valamint lényegesen nagyobb arányban merül fel a 

ig y-

típusú tolmácsolás iránti igény. Ez a tolmácsolástípus azért jelent nehézséget a pu ig y. íp  j ég

ügyfelek több magyarázatot, illetve plusz információt igényelnek egy tolmácso-
lás során. 

 ez 

tolmácsolnak, egy adatk -ben kezdte meg a szakma gyakorlását, egy 
pedig 1998-ban. Hárman 2007, ketten 2008 óta dolgoznak tolmácsként, tehát az pe g , lg t,

e-
  

A tolmácsszakma választásának okait vizsgálva azt tapasztaltam, hogy há-gá pa , gy
l-

 siket 
i, zakmaválasztásukra a családi háttér hatott, a har-

a siket párjával való megismerkedés befolyásolta. Az anya-párj gi ly ny

egyik vallotta anyanyelvének a magyar jelnyelvet, a többi 
nyelvet tekinti annak.  
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Az eredmények igazolják a vizsgálattal kapcsolatos hipotéziseket. Az adat-ye ig já gá ap ip

tság. A szakmai ág

és milyen formában dolgozik a szakmában. A szabadúszó tolmácsok jóval ru-
galmasabb feltételek mellett dolgoznak, ám ehhez a finanszírozás kiszámíthatat-
lansága pá

go , 
n-

ságot élveznek, de a munkájukat sokkal rugalmatlanabb körülmények között 
végzik.  

5. A  z -
t a l a t a i  a l a p j á n .   A 38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelet 1. §-a tartalmaz-
za, hogy milyen szakképesítések fogadhatók el, illetve milyen feltételek szüksé-, gy ye pe ga l, ye

szakképesítés megszerzése mellett 300 tolmácsolt óra gyakorlattal kell rendel-
keznie a tolmácsjelöltnek. A képesítés megszerzéséhez el kell végeznie a tol-sj pe gs ég

165 órás tanfolyam jelenleg öt féléves 1200 órás képzés, amelynek 20%-a elmé-
leti, 80%-a gyakorlati órákból áll (vö. N   SZABÓ 2005: 65; BOKOR 2012).  gy (v ).

eredményességére, gyakorlati hasznára kérdeztem rá, majd a tolmácsok szako-ny gé , gy , jd
k, mert rávi-

megalapozottsággal kezdhetik meg munkájukat, milyen felkészültséget biztosít ga po gg eg ju t, ye ge

mennyire érezték hasznosnak a képzést, mennyiben járult hozzá a mindennapi 
munkájukhoz, illetve tolmácsként mennyire érezték magukat felkészültnek és áj z, ny gu

újabban végzett tolmácsok számára a képzés mind elméleti, mind gyakorlati 
s
új gz pz

, míg a korábban végzettek esetében 
 Kulcsfontosságú, hogy milyen feltételek mellett 

kezdhették meg a tanulmányaikat, valamint milyen elméleti és gyakorlati óra-
számok mellett végezhették a képzést. Mindezek mellett lényeges, hogy milyen ég ép yeges, ogy ly

á-
fordításra volt még szükségük. A ben több-g gü

dolgoznak a szakmában, már egy középfokú jelnyelvi végzettséget igazoló do-
kumentum bemutatásával és egy alkalmassági vizsga letételével 

ge ig
 mely legin-

kább a jelalkotási készséget mérte  
gi

ük bekerülni a képzésbe.  
MONIKOWSKI és WINSTON (2003) szerint a színvonalas és profi jelnyelvi (2 3) pr je ye

á-
sár
Egyesült Államokban például ezeket az alkalmassági, illetve kompetenciavizs-
gá
Egye pé gi, mp

s-
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o-
port tagjai, akik már az új rendszer szerint végezték a képzést, a korábbiakhoz 
képest egy jóval komolyabb felvételi vizsgán vettek részt, amelyen jelnyelvi és 
magyar nyelvi kompetenciákat is mértek, valamint az 

t, ly  j ny
g-gy ye mp , g-g-
e-
í-

teljesít. 
Ha a csoport közel azonos nyelvi kompetenciákkal rendelkezik, akkor nemcsak 
egységesen, de sokkal hatékonyabban tudják teljesíteni a követelményeket.  ég , 

 
ny dj je ny

azok hasznosságáról tájékozódtam, ezen kívül az elméleti és gyakorlati órák fel-gá jé , gy

A válaszok alapján megmutatkozott, hogy a képzés mindig elméleti és gyakorlati pj eg t, og
többségében elégedettek voltak az elméleti 

oktatással  
gé ég

kapott segédanyagokat  melyek általában jegyzetek, könyvek, valamint az adott po eg yago ly  jegyz , ny
oltak: videokazetták, 

dvd-k   a teljesség igé-
nye nélkül  szerepelt siketekre vonatkozó jogi ismeret, szurdopedagógia, kom-ny ep jogi , pe gógia,

siketek kultúrája, a nyelvészet és a retorika is. A gyakorlati órák között megta-
lálható volt a jelfejlesztés, a tolmácsolási gyakorlat, valamint a terepmunka. Ez  j jl ,  gya , ep

korábbi képzésben még nem volt jelen. Ezeket a gyakorlati órákat szintén na-
gyon meghatározónak, ugyanakkor kevésnek találták az adatközl ú-
lyozták, hogy szükségesnek tartanák a gyakorlati órák 
egyesek kiemelték, hogy hatékonyabb lenne kevesebb elméletet és még több egye k, ogy ny g 

gyakorlatot tekintve. A gyakorlati óraszám emelésének igényét még azok a tol-
mácsok is hangsúlyozták, akik már az 1200 órás képzésben vettek részt. (Ez 
azért is lényeges, mert a képzés átalakulása során folyamatosan emelkedett mind yeges, pz ya

képest majdnem tizenötszörösére növelték a gyakorlati órák mennyiségét.) A 
képzés elméleti része minden tolmács esetében bizonyos szinten hasznosnak mu-pz ny

. A képzés gyakorlati oldalát szem-
lélve azonban a tolmácsok egy gyakorlatorientáltabb oktatást tartanának megfe-

.  
l-

tam, hogy mi lehet az oka annak, hogy a képzés elvégzése után kevesen helyez-m, ogy k, ogy pz ég ly

hiányát tartja a probléma forrásának, egy másik, tapasztaltabb tolmács társadal-
mi és egzisztenciális okokra vezeti vissza ennek gyökereit. Néhányan úgy ítélték 
meg, hogy az a nézet, amely szerint kevesen helyezkednek el jelnyelvi tolmács-
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ként, nem feltétlenül helytálló, mivel a saját csoporttársak többsége  a végzett-, ly ó,ó,ó,
 ma is tolmácsként dolgozik. Arra azonban csak az 

n derült fény, hogy a csoporttársak közül sokan már y, ogy op
j-

 
.   A követ-

kérdéscsoport segítségével a szaktolmácsolással op gí ég
milyen tapasztalatai, illetve 

elképzelései vannak a tolmácsok szakosodásáról. Ennek kapcsán arra számítot-
tam, hogy a szaktolmácsolás, vagyis az egy-

pc
m, ogy , gy egy

á-
jában szerezhetnek meg a tolmácsok a 38/2011 (VI. 29.) NEFMI rendelet 4.§ 
alapján.  

 sorban a területek meghatározására, eg , 

területspecifikus nehézségekkel kell szembenéznie (vö. HENGER  KOVÁCS 
2005: 91

pe
111). Ennek ellenére a tolmácsok minden területen ellátják feladatu-1)

 
A 38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelet g- ( .)

solási területeket láthat-
ja el: ja
a) bíróság, hatóság vagy egyéb közhatalmat gyakorló szerv eljárása során vég-

zett tolmácsolás, 
b) b)

ggésben végzett tolmácsolás, 
c) egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás, 
d) foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás, 
e) a jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi tolmácso-
lás, 
f) a jogosult ö o-
lás, 
g)  
h) média-  

területeket mértem fel, illetve azt, hogy ezekhez képest melyek azok a megbízá-ogy pe ye eg
a-
t-

, hogy egy gy gy, 

ez nem áll módjukban. Ennek ellenére kíváncsi voltam arra, hogy ez a minden-ju
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2. táblázat 

A szakterületek választásának összesítése 

 

 

Munka-

forma 

Leginkább kedvelt 

szakterület 

Legkevésbé ked-

velt terület 
Vállalt terület 

T_1 szabadúszó 
személyi, 
konferencia 

igazságügy 
ó-

ság) 

média, konferencia, 
oktatás, személyi 

T_2 szabadúszó 
konferencia, 
oktatás 

egészségügy, igaz-
ságügy (bírósági, 

 

konferencia, igaz-
ságügyi, parlamen-
ti, oktatás 

T_3  oktatás  minden terület 

T_4  média politikai, egyházi minden terület 

T_5  oktatás 
g-

ügyi 
minden terület 

T_6 szabadúszó oktatás igazságügyi oktatás, személyes 

T_7  
oktatás, igazságügy 

 
egyházi, politikai 

oktatás, személyes, 
 

T_8 szabadúszó 
konferencia, igaz-
ságügyi, parlament 

igazságügy 
ó-

sági) 
konferencia, média 

T_9  
konferencia, média, 
igazságügy (bíróság, 

 

mindent el kell vál-
lalnia 

minden terület 

azt válaszolták, hogy minden területen vállalnak megbízást, míg a szabadúszók 
azokat a konkrét területeket nevezték meg, amelyeket ténylegesen elvállalnak. 
Ezek közül is leginkább a konferencia-, az oktatási, valamint a médiatolmácsolás 
a leggyakoribb 

gi
 ezekben a helyzetekben az egyirányú, azon belül is a hangzó ggya ly egyi ny

 
nyú, gzny

n-
kább kedvelt területek ugyancsak az oktatási, illetve a konferenciatolmácsolás. gy , 

yes, az eredmények hátterében sze-yes, nyye
e-

ferálása. Az imént felsoroltakon kívül két tolmács az igazságügyi területet jelölte ig gügy
nt a bírósági tolmá-



 Bokor Julianna 245 

l-
t, 

ketten pedig az egészségügyet. A beszélgetések során láthatóvá vált, hogy az 
egészségügyi területen belül milyen típusú vizsgálatokon kellett egyeseknek 
tolmácsként részt venniük

ye pu sg
k -egy eset. Ez 

alapján is látható, hogy az egyes területek speciális nehézségei befolyásolhatják apjá , ogy gy pe
  

A további kérdések arra irányultakak p-
zést kaptak az egyes szakterületeken, illetve volt- yen szak-
területi képzésben részt venni. A beszélgetések alapján világossá vált, hogy az 

k között bizonyítványt szerzett tolmácsok semmilyen segítséget nem kaptak yí yt ye gí ég ap

órák keretében ismerkedhettek meg az egyes területekkel, de ezeken a kurzuso-eg egye , 

szintén a képzésen belül, négy szabadon választható fakultációt kellett teljesíte-
niük. A választható fakultációs le

lj

team-, egyházi, konferencia-, oktatási, tolmácsolás siketvakok számára, köz-
igazgatási-parlamenti, nemzetközi jelnyelvi, tolmácsdiagnosztikai. A fakultáci-
ókról 

ga pa ,  j ny , gn
úgy ítélte meg, 

hogy ez nem elégíti ki a szaktolmácsolással kapcsolatos igényeket.  gy ég pc ig ye
 legoptimáli-gopt

szakirányú diploma lenne, mivel sokkal könnyebben tolmácsolnak olyan terüle-yú ip , ny
 Ez az elképzelés 

azonban nehezen valósítható meg, és kizárná azokat a potenciális tolmácsokat, eg, po t,
ü-
l-

lett. Ez azonban nem általánosítható arány; a diplomások arányának felmérésére ny; pl yá
 

valamint a nyelvtudás fejlesztésének fontosságát hangsúlyozták; a továbbképzé-
seket a 

ye jl ág gs yo ; pz

nagyon ritka esetben valósulnak meg. Ennek fényében arról kérdeztem a tolmá-
csokat, hogy hogyan fejlesztik magukat, nyelvi tudásukat, szókincsüket mind a 
jelnyelv, mind a hangzó nyelv tekintetében. Többségük a jelnyelvvel kapcsolat-
ban a siket közösséggel egyezteti az új, illetve az ismeretlen jeleket, a magyar égge egye j,  j , gy

á-
jékozódást választják. A bemutatott vizsgálat alapján látható
viszonylag kevés tapasztalatt

gá apj
tt .  
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6. Ö s s z e g z é s .   A jelen kutatás célja a magyarországi jelnyelvi tolmá-
csok helyzetének feltárása volt az aktuális törvényi rendelkezések áttekintésén, 
valamint egy empirikus kutatás eredményeinek bemutatásán keresztül. Megis-
merhettük a jelnyelvi törvény által szabott kereteket, amelyek inkább nehezítik, je ye y t, ly

kormány-
rendeletek hiánya olyan terheket ró a  szolgá latokra,  melynek k ö-
vetkeztében a  siketek joga i is sérü lhetnek.  A siketeket és tolmácsokat joga

meghatározása, amellyel kapcsolatban a kormányrendelet azt a megoldást kínál-gh a, ye pc ny eg
s-

szolgáltatást igénybe venni, ami azonban az egyébként is hátrányos helyzetben gá ig yb i, egyé ny yz

húzódó szakadékot. Mivel két csoport életét is befolyásolja a szabályozás hiá-
nya, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének (SINOSZ) 
és a  Jelnyelvi Tolmácsok Országos Szövetségének (JOSZ) együ t-ny go gé (J Z) gy

szabályozás érdekében szükséges lépéseket . A hiányzó kormányrende-
let megoldhatná a tolmácsszolgálatok egyik legnagyobb problémáját, a korábban 
ismertetett finanszírozási kérdést, szabályozhatná a szakmai továbbképzések ki-
dolgozását, illetve finanszírozási kérdéseit, amelyek mind a jelnyelvi tolmácsok 
szakmai elismeréséhez, mind a szakma presztízsének emelkedéséhez hozzájá-
rulnának.  

A tolmácsok szakmai hátterét vizsgálva képet kaptunk arról, hogy milyen 
kevés jelnyelvi tolmács dolgozik ma Magyarországon, holott sokkal nagyobb 
létszámra lenne szükség. Ennél a pontnál megint vissza kell utalnom a jelnyelvi 
törvényre, amely szabályozta a tolmácsszolgálatnál dolgozók munkafeltételeit is. 
Az alacsony létszám okainak feltérképezése során világossá vált, hogy bár a jel-
nyelvi tolmácsszakma egy életformát is feltételez, a tolmácsszolgáltatás körül-ny gy z, gá

számára. Emellett a tolmácsszolgálatok azért sem tudnak a jelenleginél több 
tolmácsot foglalkoztatni, mer

lg je eg
 

A tolmácsok szakmai hátterének feltérképezése során képet kaptunk szak-ép pe pt
a-

mai munkáját 
meghatározza iskolázottságuk, szakmai tapasztalatuk, illetve a választott munka-
forma. Ezek mellett még egy fontos szempont befolyásolja a tolmácsok szakma-g egy mp ly ja

feltáró kérdé
tapasztalatai alapján tudtam megválaszolni. 

A vizsgálat szerint a tolmácsképzés átalakulásával a tolmácsok is egyre 
több hasznosítható tudást szereztek, és egyre elégedettebbek lettek a képzés k, egyr ég

 
pz

k-
hez hasonlóan  szintén a gyakorlati órák számának növelésére fektetnének na-gy

o-
rábban végzett tolmácsok teljes képzési idejét. Távlati célként azt tartanák a 
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legoptimálisabbnak, ha a tolmácsok valamilyen szakos diplomával kerülhetné-gopt , ye ip
a-

ettséget nyújtó képzési 
formává alakulna át. Ehhez mintául szolgál a washingtoni Gallaudet Egyetem, 
ahol már 2002-ben arról számolt be SHAW  COLLINS 

ng
 METZGER, hogy hogyan 

épül fel BA-szinten a jelnyelvi tolmácsképzés.  
Mindezen változások, fejlesztések e

ép
é-

gének megteremtése miatt szükséges, amely azért fontos, mert ennek a közös-gé gt ég , y , 

biztosításához pedig nyelvi tervezésre, jó gyakorlatok kidolgozására van szük-
ség.  
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The status of Hungarian sign language interpreters 

with respect to the sign language law 

The aim of the present study is to explore the functioning of sign language interpreting ser-
vices, the procedure of sign language interpreting, and the problems and difficulties surrounding 
the everyday work of interpreters in Hungary. Furthermore, the paper also points out the most 
relevant areas where changes and developments are need to be done. To be able to draw a clear 
picture of the issue of sign language interpreting in Hungary document analysis was done examin-
ing the Hungarian sign language act, and an empirical research involving nine sign language inter-
preters was carried out. 
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