
Elérhetőségeink, ügyfélfogadás 

B.-A.-Z. Megyei Szervezet, Miskolci Helyi Szervezet 
✉ 3525 Miskolc, Jókai utca 16. Fsz. 
☎ 7 Tel, sms: 70/377-57-34 
E-mail: miskolc@sinosz.hu 
Web: www.sinosz.hu 
Minden kedden: 09.00-12.00, 13.00-16.00 
és csütörtökön: 09.00-12.00, 13.00-16.00 
Klub nap: csütörtök 16:00 – 19:00 
Megyei elnök: dr. Szunyogh Szabolcs 
Helyi elnök: Vinczéné Csatári Anikó 
Megyei titkár, ügyintéző: Béres Ágnes 

Kazincbarcikai Helyi Szervezet 
✉ 3700 Kazincbarcika, Patak u. 13. CIVIL HÁZ 
☎ Tel., sms: 70/941-26-83 
Minden szerdán 14.00-18.00 és pénteken 08.00-14.00 
Helyi elnök: Hegyaljai Béla Lászlóné 
Ügyintéző: Fazekas Zsuzsanna 

Ózdi Helyi Szervezet 
✉ 3600 Ózd, Árpád vezér út 29. CIVIL HÁZ 
☎ Tel., sms: 70/514-68-69 
Minden hétfőn és pénteken 8.00-12.00, 13.00-18.00  
Helyi elnök: Kovács Tibor 
Ügyintéző: Szabóné Maruzsi Sarolta 

Zempléni Helyi Szervezet 
✉ 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth L u. 2. CIVIL HÁZ 
☎ Tel, sms: 70/708-70-02 
Minden hét csütörtökön 9.00-12.00 
Helyi elnök: Bodnár Zoltán 
Ügyintéző: Patkó Csabáné 

Jelnyelvi tanfolyamok 

Milyen szinteken indul?  
- Kezdőszint (A1/1 és A1/2)   2*45 órás 
- Alapszint (A2/1 és A2/2)     2* 45 órás 
- Középszint (B1/1 és B1/2 )  2* 60 órás 
- S I N O S Z t a g o k n a k a t a n d í j b ó l 5 0 % 

kedvezmény. 

- Érdeklődni, tanfolyamokra jelentkezni a megyei 
titkárnál, illetve a helyi ügyintézőknél lehet. 

-

Jelnyelvi tolmácsszolgálat 

Hatósági, hivatali, egyházi, oktatási, egyéb ügyekhez valamint 
társadalmi, kulturális és sportrendezvényekhez igényelhető. 

B.-A.-Z. megye hivatalos jelnyelvi tolmácsszolgálata: 
Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú 
Egyesület. Címe: 3530 Miskolc, Corvin u. 3. fsz/4 
Képviselője: Mészáros Éva (telefon, sms: 30/393-94-25) 
Tel., sms: 30/630-27-74, 46/503-936. Fax: 46/503-937 
Nyitva tartás: hétfő-péntek 8.00-12.00 

Jogsegélyszolgálat 

A jogsegélyszolgálat Miskolc, Jókai utca 16. szám alatti irodában 
található. Részletek a honlapon: www.sinosz.hu 
☎ Tel., sms: 70/377-57-34  
A jogi tanácsadás ingyenes, egyéb jogügyletek kedvezményes 
megbízási díj ellenében. 

Tagsági jogviszonnyal járó kedvezmények 

- a MÁV, VOLÁN, GYSEV menetrend szerinti járatain 90 %-
os menetjegy vételére jogosult és egy fő kísérő is jogosult 
ugyanarra a kedvezményre. A helyi tömegközlekedési 
eszközökön ingyenes utazásra jogosít és egy fő kísérő is 
jogosult ugyanarra a kedvezményre, 

- Magyarországon minden állami fenntartású múzeumba 
ingyenes belépésre jogosít egy fő kísérővel együtt 

- Egyéb helyekre - állatkert, barlanglátogatás, várak, stb. – is 
kedvezményes belépési díj váltható, 

- Állami fenntartású könyvtárakba ingyenes tagságra jogosít, 
- Geers Halláscentrumnál /Miskolc, Kerpely Antal u. 1. I. em. 

a Diósgyőri Kórház Rendelőintézetében, valamint a 
Madarász Viktor u. 13. (Plaza melletti) üzletben/ Pannon 
Halláscentrumnál /Kossuth u.4./ kedvezmények, elemek 
vásárlásakor is 

- Vodafone-nál „SINOSZ-flotta”, kedvezményes telefon-
előfizetési lehetőség, kedvezményes díjtarifákkal a SINOSZ 
tagoknak + 5 fő bevihető a flottába, 

- kedvezményes üdülési lehetőség Balatonfenyvesen, 
A miskolci Selyemréti Strandfürdőbe és a miskolctapolcai 
Barlangfürdőbe kedvezményes belépés 

- „Hallássérültek” című újság előfizetés /1320 Ft, ill. 2400 Ft/ 
- Kedvezmények köre folyamatosan bővül. 
- Tovább i kedvezményekrő l , ké r jük é rdek lőd jön 

munkatársainknál, vagy látogassa meg a SINOSZ 
weboldalát: www.sinosz.hu 

- Köszönjük adója 1%-ának felajánlását! Adószámunk: 
19655031-2-42   SINOSZ 

!  

SIKETEK ÉS NAGYOTHALLÓK 
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 
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Tisztelt Jelenlegi és Leendő Tagok! 
Kedves Érdeklődők!  

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége B.-A.-Z. 
Megyei Szervezetének kiadványát tartja kezében a Kedves Olvasó, 
amely olyan szándékkal készült, hogy mind a meglévő, mind az új 
tagjaink mellett, a velünk kapcsolatba kerülő, az irántunk 
érdeklődők részére is áttekintő bemutatást tudjon nyújtani.  
A B.-A.-Z. Megyei Szervezet 1952-től áll fenn, több évtizedes 
múlttal rendelkezve, jelenleg 2100 taggal a legnagyobb vidéki 
szervezetnek tekinthető az országos szervezeten belül. Miskolcon 
kívül Kazincbarcikán, Sátoraljaújhelyen, Ózdon működik még 
Helyi Szervezetünk. Célunk további helyi szervezetek létrehozása 
a megyénk más településein is, így Tiszaújvárosban 2015 
folyamán. Ezáltal azt szeretnénk elérni, hogy a megyében élő, lakó 
siket és nagyothalló emberek minél hamarabb kapcsolatba 
léphessenek velünk, illetve minél gyorsabban tudjuk a szükséges 
tájékoztatásokat, újdonságokat megadni az Önök számára.  

Szervezetünkben igyekszünk a tagjaink részére megfelelő 
információszolgáltatást biztosítani, felvilágosítást nyújtani a 
bennünket érintő legfontosabb kérdésekről (fogyatékossági 
támogatás, nyugdíjazás, egyéb támogatás, jogi kérdések, stb.), de a 
szakmai jellegű dolgokon túl számos kikapcsolódást nyújtó, 
közösségi programot is szervezünk. Többek között az Idősek 
Napja, a Nők Napja, Gyereknap, Siketek Világnapja, Mikulás 
mellett számos kirándulást, egyéb rendezvényeket szerveztünk már 
meg, és ezeket a jövőben is meg kívánjuk tartani. 

Célunk, hogy olyan akciókat, programokat tudjunk szervezni 
és véghezvinni, amelyekkel továbbra is magunkon tartjuk a 
társadalom figyelmét, „éberségét”, és ezáltal tovább erősíthetjük 
szerepünket, jelentőségünket. A média különböző ágaiban – tévé, 
újság, internet - folyamatosan szerepelnünk, hallatnunk kell 
magunkról, hiszen csak így tudnak rólunk, így tudhatják meg 
örömeinket, sikereinket, de gondjainkat, problémáinkat is, és talán 
igyekeznek megoldást is találni ezekre. 

A miskolci szövetségben rendszeresen indítunk jelnyelvi 
tanfolyamokat A1 szinttől, B1/3-as szintig. 

Szervezetünket a világ, a társadalom kihívásaira gyorsan 
reagáló, megújuló, és összetartó közösségként szeretnénk 
működtetni. Ehhez kérjük mindenkitől, hogy lehetőségeihez, 
képességeihez mérten járuljon hozzá a közösség fejlődéséhez, 
fejlesztéséhez. Szívesen fogadunk minden újító, jobbító szándékú 
javaslatot, ötletet. 

Munkánk az Önök érdekében csak a fentiek révén, az 
összefogás, a tisztesség és az emberségesség talaján mozogva lehet 
eredményes és hiteles. Szeretettel és barátsággal várunk minden 
jelenlegi és új tagunkat, illetve valamennyi kedves érdeklődőt: 

A 2013. november 9-i rendkívüli küldöttközgyűlésen 
elfogadott Alapszabály értelmében jelentős változások léptek 
életbe a SINOSZ tagfelvételi feltételeiben. A változások érintik a 
tagfelvételi eljáráshoz szükséges egészségügyi leletek és egyéb 
dokumentumok körét, valamint a 6 év alatti gyermekek számára is 
lehetővé vált, hogy a SINOSZ tagjai legyenek. Tudnivalók az 
Alapszabály 9.1. pontjában leírt tagfelvételi eljárásra vonatkozóan:  

0 - 6 éves korig:  

A jelentkező képviselője (szülő, gondviselő) az Alapszabály 
9.1./B pontjában meghatározott, a gyermek hallásvesztése alapján 
megállapított magasabb összegű családi pótlék igazolásával 
jelentkezhet a SINOSZ bármely szervezetében.  

A jelentkezéskor be kell nyújtani:  

a. Belépési nyilatkozat 

b. 1 db, 1 évnél nem régebbi, a jelentkező korának megfelelő jó 
minőségű igazolványkép 

c. Külföldi állampolgár belépése esetén a folyamatos 
magyarországi tartózkodást lakcímkártyával kell igazolni.  

d. 1 évnél nem régebbi, magasabb összegű családi pótlékot 
megállapító határozat (eredeti) 

e. igazolvány gyártási költség megfizetése 

1. Az audiológiai protokoll szerint következő minimális 
vizsgálatokat kötelező feltüntetni az audiogramon: 

a. Hangvillával történő vizsgálat (Weber és 
Rinné vizsgálatok) 

b. Lég- és csontvezetés vizsgálata 
c. Kellemetlenségi küszöb vizsgálata 
d. Beszédhallás vizsgálata (Szó-és számpróba) 
e. Stapedius reflex vizsgálat 

Dr. Szunyogh Szabolcs megyei elnök  
Béres Ágnes megyei titkár 

Tagsági jogviszony feltételei 

Tagsági viszony feltétele: a SINOSZ Alapszabálya értelmében: a 
hallásveszteség átlaga a jobban halló fülön meghaladja a 40 dB-t 
VAGY a rosszabbul halló fülön eléri a 80 dB-t a 250, 500, 1000, 
2000 Hz tartományokban. 
Tagfelvételhez szükséges: 

2014.04.01-től Magyarországon kiadott, audiológus szakorvos által 
aláírt, az ellátó-hely olvasható bélyegzőjével és olvasható orvosi 
körbélyegzővel ellátott eredeti audiogram alkalmas, amelyen 
legalább az alábbi adatok szerepelnek: 
- a vizsgált személy neve, születési ideje, lakcíme, TAJ száma - a 
vizsgálat dátuma - audiometer típusa, száma - a vizsgálatot végző 
audiológus aláírása - hangvillával történő vizsgálat (Weber és 
Rinné vizsgálatok) eredményei, - Lég- és csontevezetés vizsgálatok 
eredményei,- Kellemetlenségi küszöb vizsgálat eredménye, - 
Beszédhallás vizsgálat (Szó- és számpróba) eredménye-  Stapedius 
reflex vizsgálat. 1db 1 évnél nem régebbi igazolványképTagsági díj 
és 800 Ft nyomdaköltség befizetése, Nappali tagozatos tanuló 
esetében érvényes diákigazolvány, vagy iskolalátogatási igazolás 

2015. évi tagdíjak: 
Rendes tag: A tagdíj fizetésére 2 lehetőség van: 
Aki  

- 1 évre fizet, annak 6000 Ft a tagdíj  
- 2 évre /2015-2016-os évekre/ befizeti a tagdíjat, 10.000 

Ft-ot kell fizetnie.  

65 év feletti tag és tanuló tag: A tagdíj fizetésére 2 lehetőség van: 
Aki  

- 1 évre fizet, annak 3000 Ft a tagdíj  
- 2 évre /2015-2016-os évekre/ befizeti a tagdíjat, 5000 

Ft-ot kell fizetnie. 

Kölyökklub tag: 2015-es tagdíj 1250 Ft. 

2015-ös év I. felében tervezett főbb programok 

Május 28. Közszolgálati előadás 
Kirándulás a Nyíregyházi Vadasparkba május 23. 
Május 31. Ózd, Gyermek nap 
Gödöllői kastély június 20. 

Jelentkezni, érdeklődni a megyei titkárnál, Béres Ágnesnél lehet 
személyesen, vagy a 70/377-57-34-es telefonszámon, vagy a 
miskolc@sinosz.hu e-mail címen.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300005.esc
mailto:miskolc@sinosz.hu

