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BEVEZETŐ

Az Európai Unió kezdeményezésére kidolgozás alatt áll az „Európai Stratégia a fogyaték-

kal élők számára 2010-2020” program. Nehéz év áll mögöttünk, mégis biztatóan hangzik 

a jövő. Szervezeti önvizsgálódásunk során a múlt évnél hátrébb kellett tekintenünk ahhoz, 

hogy mérleget vonjunk munkánkról, és előrébb kellett tekintenünk ahhoz, hogy racionálisan meghatározzuk jelenlegi szervezeti 

stációnkat. 2009-ben egy középtávú stratégia terv mentén haladtunk, amely az aktuális évre vonatkozóan a következő célokat fo-

galmazta meg: szakmai programok szervezeti szintű diverzifikálása, tematikus akciótervek megvalósítása, mutatószámok figyelése, 

hatékonyságnövelés, újabb szolgáltatások elindítása, minőségbiztosításhoz szükséges belső auditok elvégzése, aktív nemzetközi 

szerepvállalás, fogyatékosügyi lobbi erősítése, az EU elnökségnél a fogyatékosok ügyére figyelem felhívása. 

Tükörbe néztünk és reálisan értékeltük, az elmúlt évben mit tudtunk valóságra váltani a kitűzött céljainkból? Képesek voltunk változni, 

változtatni, fejlődni és fejleszteni, tudunk alkalmazkodni a folyamatosan változó körülményekhez?

 A jelnyelv érdekében folytatott több évtizedes munkánk értékelése kapcsán a fenti kérdésre határozott IGEN a válasz. „A társada-

lom különböző szereplőivel kiválóan működtetek együtt, és sikerült velük megértetnetek, hogy a magyar jelnyelvi törvény 

nem csupán a közösségetek, hanem az egész magyar társadalom fejlődését jelenti.” 

Ezen szavakkal köszöntött minket Marku	Jokkinen, a Siketek Világszövetségének elnö-

ke, szervezetünk életének egyik legjelentősebb eseménye a magyar	jelnyelvi	törvény	

elfogadása kapcsán, amely 2009.	november	09-én	történt meg. Nem volt hiábavaló 

a következetesség, kitartás, eltökéltség. Szükséges volt mindehhez az SZMM 
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munkatársainak pozitív hozzáállása, kezdeményezőkészsége, nyitottsága, 

amelyet e sorok között is hálásan köszönünk. 

Rendkívüli lehetőséget, de egyben kihívást is jelentett, hogy szervezetünk elnökét, dr. Kósa Ádámot Európa	

Parlamenti	képviselővé	választották, ügyvezető igazgatóját, dr. Tapolczai Gergelyt az European	Union	of	the	Deaf 

(EUD) elnökségi tagjává, Dr. Lovászy László országos elnökségi tagunk ugyancsak az EU munkatársaként érvényesítheti 

- ezúttal már európai szinten is - a sorstársak érdekeit. Decemberben házigazdái voltunk az EUD elnökségi ülésének. Ezek a 

nemes - de egy civil szervezetnél gyakran súlyos - feladatok rendkívüli megmérettetés, erkölcsi és szervezési kihívások elé állították 

szervezetünk munkatársait, társadalmi tisztségviselőit, tagságát és nem utolsó sorban magukat az érintetteket. 

2009-ben Alapszabályunk részleges, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatunk teljes átdolgozásával racionalizáltuk a SINOSZ 

szervezeti felépítését, előkészítve a terepet a tagszervezeteink önállósodási folyamatához. Beláttuk, a tagszervezetek hatékony működésé-

hez a feltételeket meg kell teremtenünk, tagságunkat, társadalmi munkában és fizetett alkalmazottként a szervezetért tevékenykedőket fel 

kell készítenünk. Az év során ezért kiemelt hangsúlyt kaptak a belső képzések, az információáramlás, az önálló munkavégzés ösztönzése, 

a pályázati kompetencia emelése, a stratégiai szemlélet kialakítása, szolgáltatói szerepkörrel való azonosulás. A szemléletformálás, a külső-

belső kommunikáció területén az elmúlt években nagyokat léptünk, melynek hátterében az is áll, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező 

titkárok száma erőteljesen emelkedett. Tagszervezetek helyi programszervezési kapacitása és teljesítménye sokat fejlődött! Bátorság és akti-

vitás jellemzi őket, a helyi rendezvények szervezésével egyre láthatóbbá tesszük a tagságot és a siket kultúrát. Országszerte nagy számban 

jelentek meg külsős, azaz integrált rendezvényeken. A közösségépítés, a sorstársi összetartás, az együttműködési készség és nem utolsó 

sorban a személyes identitás erősödik azáltal, ha nem a befelé fordulás, hanem éppen a nyitottság jellemzi a szervezeteket és a tagságot.
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SINOSZ	szervezeteinek	2009.	évi	működése
szervezet neve szervezet 

taglétszáma
szervezetirányítási tevékenység programok kiemelten 

közhasznú 
ügyintézés 

száma

Időseket 
célzó 

programok

fiatalokat 
célzó 

programoktaggy/kgy eln.ülés közösségi információs PR benyújtott 
pályázat

képviselet külső 
rendezvénye-
ken /alkalom

megvalósult 
minőségcé-
lok száma

Budapesti Nagyot-
hallók Szervezete

1936 1 8 6 0 0 100-200 fő/hó 0 0 0 BNKlub keretén belül 
folyamatosan

3

Budapesti Siketek 
Szervezete

1546 0 7 5 2 2 100-200 fő/hó 0 4 5 nyugdíjasklub kerete-
in belül, heti 1 alk.

1

Bács-Kiskun megye 
(Kecskemét, Solt, 

Baja)

336 6 4 15 3 1 20-30 fő/hó 2 4 1 nyugdíjasklub 
keretein belül, heti 1 
alk., nyugdíjas nap 

novemberben

sportolási lehetőség

Baranya 392 0 12 11 2 3 20-30 fő/hó 2 11 1 összejövetelek, 
gyógyfürdő

ifjúsági klub alakult, 
sport-programok 

szervezése

Békés megye 
(Békéscsaba, 

Gyula, Orosháza, 
Gyomaendrőd)

328 2 15 20 4 1 10-20 fő/hó 2 13 0 Orosházán nyugdíjas 
klub keretein belül

Gyulán 
sportprogra-mok

Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye (Miskolc, 
Kazincbarcika, Ózd, 

Zemplén)

1474 1 10 7 7 2 50-70 fő/hó 3 5 0 3 2

Csongrád megye 
(Szeged, Szentes, 

Hódmezővásár-hely, 
Szentes, Csongrád)

732 4 12 26 8 4 40-50 fő/hó 3 15 3 3 1

Fejér megye 
(Székesfehérvár, 

Dunaújváros)

291 3 7 14 3 1 20-30 fő/hó 2 3 3 nincs nincs

Győr-Moson-Sopron 
megye 

(Győr, Sopron, 
Mosonmagyaróvár)

407 4 17 17 9 6 30-40 fő/hó 6 22 0 Mosonmagyaróváron 
és Győrben klubnap-

ok alkalmával

Sopronban sportolási 
lehetőség

Hajdú-Bihar megye 
önálló szervezet 

SINA-HBME

573 3 8 5 2 1 30-40 fő/hó nincs 
tudomásunk 

róla

5 0 nincs nincs

Heves megye                    
(Eger, Gyöngyös)

662 2 18 14 4 2 40-50 fő/hó 2 7 1 1 nincs
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SINOSZ	szervezeteinek	2009.	évi	működése
szervezet neve szervezet 

taglétszáma
szervezetirányítási tevékenység programok kiemelten 

közhasznú 
ügyintézés 

száma

Időseket 
célzó 

programok

fiatalokat 
célzó 

programoktaggy/kgy eln.ülés közösségi információs PR benyújtott 
pályázat

képviselet külső 
rendezvénye-
ken /alkalom

megvalósult 
minőségcé-
lok száma

Jász-Nk-Szolnok 
megye 

321 1 6 3 2 0 20-30 fő/hó 2 3 0 nincs nincs

Komárom-
Esztergom megye                

(Tatabánya, 
Esztergom)

306 3 10 13 4 7 20-30 fő/hó 2 9 3 nincs nincs

Nógrád megye 337 2 8 10 3 4 20-30 fő/hó 3 5 2 2 2

Pest megye             
(Vác, Érd)

156 2 7 10 2 1 10-20 fő/hó 1 4 0 nincs nincs

Somogy 532 1 9 10 2 1 30-40 fő/hó 1 10 1 2 2

Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye 

(Nyíregyháza, 
Mátészalka, 

Fehérgyarmat)

358 2 6 9 3 1 30-40 fő/hó 2 9 0 1 nincs

Tolna megye önálló 
szervezet TOSINA           

294 2 5 10 1 1 20-30 fő/hó 6 16 4 1 1

Vas 205 3 4 8 1 1 20-30 fő/hó 3 3 3 4 5

Veszprém megye                 
(Veszprém, Ajka, 

Pápa)          

300 1 4 12 3 13 20-30 fő/hó 1 5 0 nincs nincs

Zala megye 
(Zalaegerszeg, 
Nagykanizsa)

271 3 10 3 1 1 20-30 fő/hó 4 7 1 nincs 1



2009. március végén országos tisztújító választásokra került sor, tehát új	4	éves	ciklus	kezdődött a SINOSZ munkájában. A 2009. első félévi 

munkánkat súlyosan hátráltatta az állami támogatás késedelmes átutalása, az első hónapokban jelentős kintlévőségeket halmoztunk fel, mi-

vel a működtetésre fordítottuk a legtöbb energiánkat. Országos programjaink, rendezvényeink előkészületeit bizonytalanul kezdtük meg. 

A	tagsági	igazolványok	teljes	körű	cseréje jelentős adminisztrációs terhet hárított ránk, a fel-

adatot 2009 májusában zártuk le. A tagsági igazolványok cseréje során éles helyzetben 

tesztelhettük a	jelentősen	bővített	tagnyilvántartó	programunkat is. Az ISO	minőségbiztosítási	

rendszerünk	második	 külső	 auditja	 szintén 2009 májusában sikeresen lezajlott. Ismételten 

megkaptuk tanúsítványunkat, a rendszer követelményeinek megfelelve az átláthatóság, terve-

zettség, hatékonyság, ellenőrzés rendszerét megteremtettük. 

Az Emberi	Jogok.	Igen!	c.	kiadvány létrejötte – ez a kiadvány a SINOSZ történetének egyik legjelentősebb kötete, és ehhez kap-

csolódóan párhuzamosan szerveztük meg az éves nemzetközi	szintű	szakmai	konferenciánkat	(2009. szeptember 25.), mely ezt 

a témát járta körbe. A SINOSZ kezdeményezésre az Amnesty International, Demnet, OBH, Mobilitás, MDAC szervezeteivel  

közösen elkezdődött az „együttgondolkodás” az Emberi Jogok. Igen! c. oktatási kézikönyv - mint eszköz egy komplex 

emberi jogi képzési program kiépítésére - hazai terjesztésére és párbeszédek a felhasználási területéről és célcso-

portok meghatározásáról.  

Az ENSZ Egyezmény árnyékjelentésének létrehozása érdekében koordináltuk a 

fogyatékosügyi	civil	CAUCUS-t. 2009. december 15-én a SINOSZ/MDAC kö-
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zös szervezésében CAUCUS ülést tartottunk, melyen beszámoló történt 

az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogai bizottságának második ülésszaká-

ról, kerekasztal-beszélgetés zajlott a hazai civil sikerekről, valamint a 2010-es év várható civil 

feladatokról.

Az Országos	Fogyatékosügyi	Tanács ülésein rendszeresen részt vettünk, képviseltük a szervezetet s ez által sorstársaink 

érdekeit, valamint az OFT által beterjesztett anyagokat véleményeztük. Rendszeresen áttekintettük, észrevételeztük, alternatí-

vákat javasoltunk-, ha kellett, tiltakoztunk - az Országos	Egészségbiztosítási	Pénztár	gyógyászati segédeszközök (hallókészülékek, 

valamint önálló életvitelt segítő eszközök) TB támogatásának végrehajtott csökkentése, a TB listájában rögzített választék szűkülése 

kapcsán.

Részt vettünk az országos média részére a TV-feliratozás	biztosítása érdekében kiírt pályázatok kialakításában, valamint szorgal-

maztuk a pályázatokat elnyert médiumoknál az általuk sugárzott feliratozott műsor előtti figyelemfelkeltő spotok készítését, és alkal-

mazását az aktivistáink segítségével.

Létrehoztunk és útjára bocsátottunk egy országjáró	roadshow-t. Egy buszt rendeztünk be, így vittük hírét a siketek és nagyothallók 

közösségének, az akadálymenetesítés szellemiségét és társadalmi tudatformálást megcélozva. 

A Grundtvig jelnyelvi	könyvtár	nemzetközi	projekt	eredményként	jelnyelvre adaptáltuk A kis herceg c. regényt, folyamatban van a 

Pál utcai fiúk feldolgozása.
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Kommunikációs	csatornáink az év során megújultak, a honlapunkat merőben új rendszerben üzemeltetjük, havi újságunkat a HASÉ-t 

12 alkalommal meg tudtuk jelentetni.

Megvalósítottuk a	jelnyelvi	tanfolyamok	reformját, elkészítettük az összes szintnek megfelelő tananyagot, oktatói segédleteket, fo-

lyamatosan képeztük	az	oktatókat	és	a	vizsgáztatókat. 

Új színfolt volt az év során a szülői	jelnyelvi	tanfolyamok beindítása, mellyel párhuzamosan működtettük a kölyökkuckónkat is, ahol 

a jelnyelvet tanuló szülők gyerekeire hallássérült gyermekfelügyelők vigyáznak ilyenkor. 

A kulturális palettánkból állandó társulatává nőtte ki magát az ERGO	SUM	színjátszó	csoportunk és kezd hagyománnyá formálódni 

Magyarország legnagyobb akadálymentes szabadtéri kulturális rendezvény szervezése: MISZTRAL	fesztivál.  
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Fontosnak tartottuk a szervezetünk folyamatos 

jelenlétét a különböző integrált rendezvényeken, ezért a 

megyei szervezeteinknek komplett PR-batyut biztosítottunk. 

A Taigetosz	árnyékában című legújabb SINOSZ kiadvánnyal azok előtt tisztelgünk, 

akik - a múltban is jellemző méltatlan körülmények ellenére - életben tartották a közösséget. 

ELTE	és	a	Miskolci	Egyetem: mindkét felsőoktatási intézménnyel szo-

ros együttműködésbe kezdtünk, egyik helyen a jelnyelvi	specializáció 

indításával, másik helyen a	jelnyelvi	mentorképzéssel adták bizo-

nyítékát nyitottságuknak.  

A Pannon Halláscentrumok Kft.-vel együttműködési megállapodást 

kötöttünk, melynek értelmében részt vettünk a PHONAK világszer-

te zajló – neves nemzetközi és hazai művészeti, közéleti személyek 

által is támogatott - „Hear	The	World	-	Halld	a	Világot” kampányá-

ban.

A megújult kommunikációs csatornáknak is köszönhetően budapesti székházban működő Munkaerő-piaci	Tanácsadó	Irodánkkal szá-

mos olyan leendő munkáltató vette fel a kapcsolatot, akik szívesen alkalmaznának hallássérült munkaerőt, részvételünkkel jelenleg 
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is zajlik egy országos lefedettségű for-profit (TESCO) szervezet – a fogyaté-

kos munkavállalók munkavégzéséről - tapasztalatokat szerző projektje.

Tagszervezeteink számára az idei év a bizonyítás éve volt. Mindennapos 

kihívásaik mellett írták a pályázatokat és készültek a helyi szintű világnap-

okra. Óriási eredmény, hogy ma már egyik szervezetünk sem húzódik a 

meleg, puha fészekbe, ahol béke van és biztonság - csak éppen semmi nem 

történik. Jelen voltunk a világnappal városi sportpályán, bevásárló közpon-

tok kellős közepén, szabadidő parkokban, faluházakban, városok főterén, 

iskolákban, művelődési házakban és romkertben. 

Balatonalmádiban összehoztunk egy fantasztikus tábort. 

Több	mint	100-an vettek részt.

12	 tolmácsszolgálatot működtetünk. A jelnyelvi tolmácsok 

áldozatos munkájáról sem szabad megfeledkeznünk, mind 

a 12 helyen hatékonyan segítik a szervezeteink munkáját is, 

a tagság összetartását is.
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Szakmailag 5 fő pillérre építettük a SINOSZ 2009. évi tevékenységét az 

Országos Fogyatékosügyi Program 2007-2013 és a Fogyatékos Személyek jogairól 

szóló ENSZ Egyezmény céljait, elveit alapul véve. 

„SINOSZ	Háló”	program: hatékony szervezeti struktúra kialakítása, szervezetfejlesztés, kedvezmé-

nyes szolgáltatások biztosítása.

„Emberi	Jogok.	Igen!”	program: Az ENSZ Egyezmény hazai implementációjának szorgalmazása, 

külső, belső civil kurázsi erősítése, jogtudatosság alapjainak lerakása, szervezet érdek-érvényesí-

tő kompetenciájának fejlesztése   

„Nézz	körül”	program: a hallássérült személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatása, tudatformálás, siket 

kultúra értékeinek bemutatása, a jövő hallássérült generáció érdekérvényesítő képességének reprodukciója és továbbfejlesztése

„Miénk	a	holnap”	program: kulturális integráció elősegítése, a kultúra javaihoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, társa-

dalmi kirekesztettség mérséklése, kulturális közéletben való aktív részvétel szorgalmazása

„Kerülj	képbe”	program: jelnyelvi tanfolyamok reformja, információáramlás akadálymentesítése.

Programjaink megvalósításának részletes bemutatása.
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„SINOSZ HÁLÓ” PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A	SINOSZ	2009.	évi	taglétszáma:	11757	fő.		Új	belépők	száma:	1018	fő.
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Országos	Küldöttközgyűlés:	2009. március 29.

Országos elnökség ülései:

- választások előtt a régi elnökséggel: Február 14., Március 14. 

- 2009. évi választás után, új elnökséggel: Április 25., Június 6., Július 11., Október 28., November 28. December 19.

Hozott határozatok száma: 13+48

Szervezetbarát	ISO	rendszer. A minőségirányítási megbízottunk folyamatosan tartja a kapcsolatot a megyei 

és helyi szervezetekkel, ellátja őket a szükséges dokumentációkkal, információkkal, a belső auditorokkal 

együttműködve megtartja a szükséges oktatást. Továbbá előkészítette a külső auditot, megtette a szükséges 

lépéseket, a szükséges dokumentációk (minőségcélok, elégedettségmérések, stb. begyűjtését.) Folyama-

tosan aktualizáltuk a szabályzatainkat, a dokumentumokat, az új tevékenységeinkhez igazítottuk nyomtat-

ványainkat is. Az új titkárok és ügyintézők bekapcsolódását elősegítettük a minőségbiztosítási rendszerbe, 

illetve a 2008-as évi auditból kimaradt szervezeteknél látogatások, oktatások lebonyolítása megtörtént. 

Helyszínek: Budapest, Kaposvár, Sopron, Kecskemét, Tatabánya. 2009.	május	14-15-én	lezajlott	a 

külső audit, mely sikeres volt, továbbra is érvényes az ISO tanúsítványunk. A külső audit az alábbi helyszíneken történt 

meg: Budapest, Székesfehérvár, Veszprém.

Webes	adatbázis	kialakítása lezárult a tagnyilvántartó programunk fejlesztésével, párhuzamosan a 

tagsági kártyák teljes körű cseréjével. A tagnyilvántartó program immáron webes felületen 

működik és könnyen kezelhető, elérhető a megyei titkárok, helyi szervezetek 
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ügyintézői és a központi hivatal dolgozói részére. Egyre több adat táro-

lását tudjuk megoldani, amelyek elősegítik a szakmai tevékenységünket, a különböző 

statisztikáink kimutatását is: személyes adatok, szervezeti adatok, pénzügyi adatok, elérhetősé-

gek, ahhoz kapcsolódó dokumentációk. További előnyei: pontos nyilvántartást lehetősége megvalósult, 

statisztikai adatok lekérdezését teszi lehetővé, a befizetések követhetők, könnyen kezelhető, egy adatbázisban kell 

eligazodnunk, felhasználói szintek elkülönülnek, fejleszthető, ISO dokumentációval összhangban van, munkatársainknak 

kevesebb papírmunkát kell végezni, nyomtatványok megszüntetését tette lehetővé, biztonságos adattárolás, hozzáférés az 

adatokhoz.

Infó-kommunikációs	akadálymentesítés keretében a szükséges szoftver-hardver beszerzéséket lebonyolítottuk (részben pályázati 

támogatással) Ehhez kapcsolódott a digitális írástudás fejlesztése is, illetve a szükséges oktatói team felkészítése. 

Tagsági	kedvezmények. Az új tagsági kártyával tettük lehetővé a szolgáltatások bővítését, azaz a kártyán alkalmazott vonalkód ré-

vén a tagok igénybe vehetik az EDC katalógusban nyilvántartott üzletek, szolgáltatók meghatározott kedvezményeit. A tagsági kár-

tyával járó kedvezményeket folyamatosan bővíteni kívánjuk, újabb bankok bevonásával, kedvezményes konstrukciókkal, díjakkal. 

A SINOSZ	Sportcentrumot évről évre fejlesztjük, növeljük a bérbe adott órák számát.  Arra törekszünk, hogy a Sportcentrum önfenn-

tartóvá váljon. Az idén a bevételi oldalon 13,67 %-os növekedést könyvelhetünk el a 2008-as év első félévéhez képest. Ugyanakkor 

a kiadási oldal tételeit megnövelik a minden évben szükséges felújítási munkálatok, amelyet saját forrásból oldottunk meg ebben az 

évben. A Sportcentrummal kapcsolatos kiadások a személyi feltételek és az infrastruktúra biztosítására szolgáltak amellett, hogy 
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a 2009. második félévére tervezett felújítási munkálatok is megvalósultak: új szertár kialakítása, az emeleti öltözők lefolyóinak 

cseréje, öltözők szigetelése, járólapozása, PVC-cseréje, csarnok radiátorszelepeinek cseréje, kazánház karbantartása. Heti 11,5 

órát továbbra is ingyenesen biztosítunk a hallássérült sportolóknak, az Alapszabályunknak megfelelően. A személyi kiadásokhoz 

bértámogatást pályáztunk.

A balatonfenyvesi	üdülő működtetése kapcsán elvégeztük a szükséges felújítási munkálatokat, ám ebben a félévben az állami támo-

gatás késlekedése miatt nem tudtuk a szükséges és célszerű felújításokat megrendelni. 

A főszezonban (10 hét):

 Összesen 152 fő üdült. 

 1 hét gyermektábor volt, 12 fővel. 

 50 kiadható hely (10 turnus / 5 szoba)

 7 kiadható hely maradt üresen (14%), Foglaltság: 86%-os.

Elő és utószezonban:

 Összesen 27 fő 

BIC	és	PC	szerviz	működtetése: A Budapesti Ifjúsági Centrum 2006-os nyitása óta az ügyfelek száma folyamatosan 

növekedett, havi 150 fő látogató volt a legmagasabb szám, sokan jöttek internetezni, közösséget is találva 

a sorstársaik között. A látogatottsági szám 2008. év eleje óta kezdett lassan csökkenni, az alagsori 

helyiségben állandósultak a beázások, a helyiség egészségtelen állapota miatt 2009. I. 

félévére már havi 30 fő látogatót regisztráltunk. A látogatottság csökkenése 
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és az időszerű felújítás miatt átmenetileg bezártuk a BIC-t 2009. június 

30-ával. Ugyanakkor új szolgáltatást hoztunk létre, amely folyamatosan működik: 

PC-szerviz sorstársaink részére. Ez a szolgáltatás hamar népszerűvé vált, házhoz kiszállást is 

vállal a PC szerviz munkatársa.

Alaptevékenység:	SINOSZ	Háló	 Program	fő	célja:	SINOSZ	alaptevékenységeinek	biztosítása, hatékony szervezeti struktúra kialakítása, szervezetfejlesztés, kedvezményes szolgáltatások biztosítása

Célok	elérését	szolgá-
ló	tevékenységek

Tevékenységekhez	
kapcsolódó	feladatok

ügyvezető	ig.	titkárság-
vez.,	szervezési	iroda

	határidő Feladat	eredménye Feladat	hatása Feladat	ellenőrzési	
pontja

megvalósitás

Elektronikus	
tagnyilvántartás

Adatok 
digitalizálása,Szoftver 
fejlesztése, tesztelés, 

tagnyilvántartása

szervezési iroda 2009.12.31. papír alapú nyilvántartásról 
átállunk digitális 
nyilvántartásra

ISO nyomtatványok nyil-
vántartása kompatibilis 
lesz, valós szükségleten 
alapuló szervezeti stra-
tégia kialakítása, tagok 

könnyű elérése

adatbázis létrejötte, 
adattal való feltöltése

fejlesztés megvalósult,  melynek köszön-
hetően  gazdagabb keresési lehetőségek 

jöttek létre, rendezvények lekövetése 
lehetővé vált, több automatikus funkciót 

nyertünk vele, papíralapú, nyomtatványok 
visszavonása és korszerűsítése megtörtént. 

	ISO	 Belső auditok folyamatos 
szervezése

ISO megbízott 2009.12.31. egységes dokumentáció 
használata országosan, 
probléma lapok által 

követhető hibafeltárás

szervezeti informá-
cióáramlás javul, 

transzparencia , titkárok 
problémamegoldó ké-

pessége javul, pályázati 
esélyek növekednek

probléma lapok száma, 
formanyomtatványok 
keletkezése, vezetői 

utasítások, audit írásos 
dokumentációja

A központi minőségcélok megvalósultak.
Belső audit és külső SGS audit sikeresen 

megvalósult. Minőségpolitikánknak megfe-
lelően a dolgozók képzése folyamatos,- a 
speciális igényeknek megfelelő visszacsa-
tolások megvalósultak (honlap,kérdőív),- 

elektronikus nyomonkövethetőség 
fejlesztése folyamatos (néhány nyom-
tatványt felváltott az új tagnyilvántartó 

program) Titkárok részére 3 alkalommal 
belső képzést tartottunk.Redezvények 

elégedettségmérése elindult. 

Infokommunikációs	
akadálymentesítés

Hardver. Szoftver fejlesztés rendszergazda 2009.12.31. korszerű szoftverek kerülnek 
a számítógépparkba, vizuális 
kommunikáció feltételei meg-
teremtődnek, 25 db softver 
vásárlása, 20 webkamera és 

headsett vásárlása

munkavégzés 
hatékonysága nő 

új szoftverek száma hardvere, szoftver fejlesztés folymatosan 
megvalósitásra kerül. Civiltech program 

keretében részleges kedvezményes 
programvásárlás lehetőségét elnyertük.   

kedvezmények	
és	szolgáltatások	
nyújtása	a	tagság	

részére

Jogsegély szolgálat 
biztosítása, országos jog-

segélyszolgálat alapjainak 
megteremtése 

Ügyvezető ig.  2 megbízott 
jogász

2009.12.31. tagok ingyenesen jutnak 
jogi tanácsadáshoz hetente 

2 alkalommal

tagok jogtudatos maga-
tartása erősödik 

megkeresések száma, 
esetnapló, beadványok 

száma, beadvány 
jelnyelvi változata

A jogsegélyszolgáltatás folyamatosan 
megvalósul, ezútal vidéki helyszínen is, 

Debrecenben és Szekszárdon. 
Jogsegély: 238 regisztrált eset, jellemzően 
az alábbi témákkal: büntető, ingatlan, 
munkajogi, járadékfellebbezés, hitelügyek.
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PC	szerviz helység, infrastruktúra, 
személyi feltételek 

megteremtése (hardver, 
szoftver szakember)

rendszergazda 2009.12.31. kedvezményes informatikai 
szolgáltatás, havi szinten 

10-13 fő részére

akadálymentes 
szolgáltatás lehetősége

PC szerviz 
munkalapjainak száma

a szolgáltatás népszerű, 
tagok rendszeresen igénybeveszik

BIC	/Budapesti	
Ifjúsági	Centrum/

helység, infrastruktúra, 
személyi feltételek 

megteremtése

BIC koordinátor 2009.12.31. éves szinten a látogatók 
száma 700-800 fő,

 számítógép és internet 
használat biztosítása

információhoz való 
hozzáférés javulása, 

szervezet elfogadottsága 
fiatalok körében javul, 

csoportkohézió erősödése, 
identitás erősödése

látogatók számának 
regisztrálása

a helyiséget műszaki okokból le kelett 
zárnunk, beázások állandósultak, 

számitógépeket  Bpi- szervezet helyiségben 
e-pont magyarországként 

hozzáférhetővé tettük. 

üdülő	működtetése állagmegóvó karbantartás, 
gondnok teendők ellátása, 

üdültetés szervezése

szervezési iroda 2009.12.31. 150-170 fő 
kedvezményesen üdül

tagok rekreációs 
lehetősége javul, szolgál-

tatási palettánk bővül

üdülést igénybevevők 
száma 

Az üdülő teltházzal működött, 
a gyerektábor megvalósult.  

Sport	centrum	
működtetése

infrastruktúra biztosítása, 
személyi feltételek 

biztosítása, üzemeltetés,  
oktatás feltételeinek 

megteremtése 

SC koordinátor 2009.12.31. heti 11. 5 óra 
térítésmentes sportolási 

lehetőség bizosítása

egészséges életmód biz-
tosítása, szabadidő aktív 
eltöltésének biztosítása, 

csoportkohézió erősödése

igénybevett óraszám, 
sportcentrum 

kihasználtsága

A heti igénybevett óraszám nem változott 
a tavalyi szezonhoz képest, azaz 43,5 óra, 
ami 56%-os kihasználtságnak felel meg. 

Az alábbi fejlesztések valósultak meg 
önköltségen: új szertár kialakítása (1 db),  

- emeleti öltözők lefolyóinak cseréje (4 db), 
- emeleti öltözők szigetelése, járólapozása, 

PVC-cseréje (4 db), 
- csarnok radiátorszelepeinek cseréje, 

- kazánház karbantartása

Akadálymentes	
honlap	

Honlap szerkesztőség 
működtetése, Új honlap 
tartalmi koncepció meg-
alkotása, Web fejlesztés, 

működtetés

rendszergazda 2009.12.31. jelnyelv alapú virtuális 
felület jön létre, 

5 fő jelnyelvi narrátor 
működik közre 

identitás erősődése, 
tagság kulturális 

tőkéjének emelkedése, 
jelnyelvi fordító szakma 

népszerűvé válik  

látogatottságmérés 
technológiai 

megvalósulása  

5 tagú honlap szerkesztőség létrejött, 
tartalmi fejlsztésre pályázati forrásokat 

nyertünk a MEH által meghírdetett 
kiirásokon, melynek keretében az 
eMagyarország szolgáltatásokat 

népszerúsitjük Honlap: jelnyelvi informá-
ciók a hírek mellett és az oldalakon, több 
képi megjelenítés, dinamikus szerkesztés, 
szerkesztői stábok létrejötte, “fülek” fel-

ügyelete, aktuális információk közzététele, 
vlog, blog, fórum használatával interaktív 
a honlap, szavazási lehetőség, webáruház.

Jelnyelvi	
tanfolyamok

 szervezés, lebonyolítása képzési iroda 2009.12.31. éves szinten 200 főt 
képezünk 

jelnyelvet alkalmazók, 
ismerők száma nö, 

szemléletformálás pozitív 
irányban változhat

tanfolyami 
nyilvántartás

Budapesten 
összesen: 341 fő/ 30 tanfolyam, 

vidéken: 254fő/24 tanfolyam

Alaptevékenység:	SINOSZ	Háló	 Program	fő	célja:	SINOSZ	alaptevékenységeinek	biztosítása, hatékony szervezeti struktúra kialakítása, szervezetfejlesztés, kedvezményes szolgáltatások biztosítása

Célok	elérését	szolgá-
ló	tevékenységek

Tevékenységekhez	
kapcsolódó	feladatok

ügyvezető	ig.	titkárság-
vez.,	szervezési	iroda

	határidő Feladat	eredménye Feladat	hatása Feladat	ellenőrzési	
pontja

megvalósitás
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Külső,	belső	
kommunikáció	

erősítése

Hasé magazin kiadása,  
Hírlevél rendszeres 

megjelentetése

szakmai vezető 2009.12.31. 12 havilap rendszeres 
megjelenése, tagság és a 

külvilág informálása, 
4 helyszínen havi hírlevél

szervezeti élet 
nyomonkövethetővé válik, 

külvilág aktuálisan 
értesül a belső 
folyamatokról

megjelent lapszám HASE -t 40 oldalasra bővitettük, 
12 alkalommal megjelent, decemberi 

számban jelnyelvi törvényt népszerűsítő/
magyarázó anyagot helyeztünk el.  

Elindult a miskolci  hírlevel is. 

nemzetközi		
kapcsolatok	építése

Részvétel az alábbi 
programokon:

ifjúsági iroda, nemzetközi 
referens

2009.10.10. 8 fiatalt részvételének 
biztosítása, nemzetközi 

tapasztalatok megszerzése, 
kapcsolati tőke növekedése 

nemzetközi 
ifjúságpolitikai minták 

hazai adaptálása, 
kapacitásfejlesztés

résztvevő létszám, 
publikálás

a nemzetközi találkozókon résztvettünk, 
pályázati forrást is igénybevettünk.   

WFD szakmai találkozó nemzetközi referens 						
2009.12.31.

nemzetközi képviselet 
biztosítása 2 fő

kapcsolati töke, 
tapasztalatcsere

beszámolók, vizuális 
dokumentumok

nem fordítottunk rá keretet egyéb prioritás 
okán

EUD Közgyűlés nemzetközi referens 						
2009.12.31.

nemzetközi képviselet 
biztosítása 2 fő 

szervezet képviselete, 
szavazati jog 
érvényesítése

beszámolók, vizuális 
dokumentumok

magvalósult, elnökségi tagságot nyertünk 
dr Tapolczai Gergely személyében, 

házigazdái voltunk 2009. decemberi 
elnökségi ülésnek 

European junior camp ifjúsági iroda 2009.08.	3-10. 2 fő hallássérült fiatal + 1 
fő kísérő

európai polgár tudat erő-
södése látókör bővülése

2 fő hallássérült fiatal + 
1 fő kísérő

megvalósult, 2 fő hallássérült+1fő kísérő 
vett részt

EUDY-AGM ifjúsági iroda 2009.10.1-3. nemzetközi képviselet 
biztosítása, 2 fő 

szervezet képviselete, 
szavazati jog 
érvényesítése

résztvevő létszám, 
publikálás, közgyűlés 

jegyzőkönyv

megvalósult, 1 fővel képviseltettük 
magunkat Hollandiában 

World junior camp ifjúsági iroda 2009.07.	7-20. 2 fő hallássérült fiatal + 1 
fő kísérő

tapasztalatcsre, 
nemzetközi kapcsolati 

tőke

2 fő hallássérült fiatal + 
1 fő kísérő

az EUDY táborral párhuzamosan szervezték

lobbizás,	
érdekérvényesitési	

kompetencia	
erősitése

lobbi technikák tréning 
anyag kidolgozása, lobbi 

technikák oktatása 
(3 alkalom)

nemzetközi referens 2009.12.31. 20 oldalas know-how, 
30 fő társadalmi

 tisztségviselő képzése

jogharmonizációs 
folymatok felerősödnek, 

egyéni kompetencia érzés 
erősödik

jelnyelvi törvény 
státusza, feliratozás 

mértékének növekedé-
se, közsolgáltatásban 
elérhető információ 

mértéke 1%-ról 
elmozdul

a képzési anyag előkészítés alatt áll, 
képzési kézikönyv elkészült, 
kivonat terjesztése elindult.

Alaptevékenység:	SINOSZ	Háló	 Program	fő	célja:	SINOSZ	alaptevékenységeinek	biztosítása, hatékony szervezeti struktúra kialakítása, szervezetfejlesztés, kedvezményes szolgáltatások biztosítása

Célok	elérését	szolgá-
ló	tevékenységek

Tevékenységekhez	
kapcsolódó	feladatok

ügyvezető	ig.	titkárság-
vez.,	szervezési	iroda

	határidő Feladat	eredménye Feladat	hatása Feladat	ellenőrzési	
pontja

megvalósitás
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„EMBERI JOGOK. IGEN!” PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA

Az „Emberi jogok. Igen!” című kézikönyv megjelenésével egy időben  a SINOSZ a Siketek	Világnapja alkalmából 2009. szeptember 

25-én nemzetközi	konferenciát	szervezett az Európai Ifjúsági Központban. A program során lehetőséget teremtettünk aktivistáknak, 

az emberi jogi jogvédőknek, az oktatóknak és a döntés-hozóknak a kézikönyv tartalmi elemeinek megismerésére, a közös gondol-

kodásra. 

Elkészült az „Emberi	Jogok.	IGEN!”	képzési	kézikönyvből egy összegző kivonat – magyar és angol változatban – és ennek a  szóró-

lapnak, valamint a kézikönyvnek a terjesztése megkezdődött a SINOSZ által szervezett, és/valamint külsős szakmai programokon/

rendezvényeken. Néhány helyszín: OBH  „Méltóképpen másképp” fogyatékosügyi program keretében megrendezett műhelybeszél-

getés, a MEOSZ konferencia, Bárczi könyvtár, Mobilitás, SZMM, Kecskeméti támogató szolgálat, Európa Ház EU2011 Civil Munka-

bizottsági megbeszélése, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola által szervezett „gyógypedagógia-fogyatékosság tudomány-

rehabilitáció” c. konferencián, valamint az EP képviselők körében.
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 Az augusztus 29-30 között Budapesten megrendezett DPI	Europe	nemzet-

közi	konferencián facilitátorként jelen voltunk. Stratégia a társadalom „megterméke-

nyítésére” az emberi jogok eszméjével.  

Aktívan kapcsolódtunk a Külügyminisztérium	Emberi	Jogi	Osztálya által rendezett Magyarország vizsgálata a 

2011 évben esedékes Általános Felülvizsgálati Eljárás (Universal Periodic Review UPR) jelentés készítésével és megtár-

gyalásával megbízott emberi jogi konferencián. 

Az OBH	„Méltóképpen	másképp”	fogyatékosügyi	program keretében rendezett „Zárt ajtók –nyitott kérdések” című záró konferen-

cián kapcsolatot építettünk. Eredményeképpen elkészült az OBH panasz beadvány jelnyelven, mely megtalálható a SINOSZ webol-

dalán, valamint a SINOSZ weboldalát linkeltük az OBH weboldalhoz is. 

A 2011-ES	MAGYAR	EU-ELNÖKSÉG foglalkoztatás-politika, szociális és esélyegyenlőségi kérdésekkel foglalkozó civil munkacsoport-

jának szakmai megbeszélésen való részvétel az Európa Ház rendezésében. A Mobilitás „Kiskompasz – Kézikönyv a gyermekek 

emberi jogi neveléséhez” című kiadványt és a Kiskompasz megjelentetésével egy időben nemzetközi referens munkatársunk 30 órás 

akkreditált képzésen vett részt. 

Felvettük a kapcsolatot a Médiaunió	2010 kampány szervezőivel. Javaslatot fogalmaztunk meg a „Rajtad is múlik! A fogyatékkal 

élők mindennapjainak megkönnyítése, a hatékony integrálásuk” kampány előkészítéséhez.
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Nemzetközi	kapcsolataink	fejlesztése	területét	érintő	aktivitások:

Július 21-én az „ENSZ	Egyezmény	civil	szemmel”	szakmai egyeztetést tartottunk fogyatékossággal élő személyek és civil szerve-

zetek kampány technikákról, lehetőségekről Lex Grandiával, a	Siketvakok	Világszövetségének	elnökével, ezzel is hozzájárulva 

a szakmai felkészüléshez, a kilencedik Hellen Keller Siketvakok Világkongresszusára, amely Ugandában került megrendezés-

re.    

A Grundtvig	nemzetközi	pályázat keretében folyamatosan együttműködtünk 4 nemzetközi partnerrel, illetve házigazdái voltunk egy 

2 napos műhelymunkának Budapesten a SINOSZ rendezésében. Berlinben szakmai munkacsoport találkozón vettünk részt, a meg-

beszélés fő tematikája a „kézikönyv a jelnyelvi film elkészítéséhez” munkacsoportokban való kidolgozás volt. 

Folyamatos kapcsolattartás volt a Siketek Világ (WFD) és Európai Szövetsége (EUD) és a szövetségekhez tartozó tagszervezetekkel 

és a 	WFD/EUD	havonta	megjelenő	internetes	magazinjában	a következő területeken:

•információs anyag összeállítása  az OBH „Méltóképpen másképp” programjáról és program keretében rendezett Műhely beszél-

getések tematikájáról; 

• SINOSZ gondozásában megjelent „Emberi Jogok. Igen!” oktatási kézikönyv nemzetközi ismertetése. 

Lásd: http://www.eud.eu/news.php?action=view&news_id=75

• beszámoló készítése a SINOSZ siketek világnapja szeptember 25.–i konferenciáról képes melléklettel. 

Lásd http://www.wfdeaf.org/pdf/WFDNews_November_09.pdf

• a magyar jelnyelvi törvény elfogadásának és tartalmának a nemzetközi ismertetése. 

Lásd:  http://www.eud.eu/news.php?action=view&news_id=78
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Kapcsolatunk	 a	 Nagyothallók	 Világ	 (IFHOH)	 és	 Európai	 Szövetségével	

(EFHOH)

Folyamatos info anyagok küldése/fogadása és annak a HASÉ-ba való megjelenése a tagok és a 

külvilág számára:

http://www.efhoh.org/mp/db/file_library/x/IMG/30610/file/2009NovemberNewsletter_no5_20091.pdf

http://www.hearingloops.org/uploads/media/Resolution_and_Discussion_Paper_Draft_Version27sep09.pdf

A	Magyar	Tudományos	Akadémia	Nyelvtudományi	Intézet	szervezésében	felvettük	a	kapcsolatot	„Ökológiai nyelvészet: összefüg-

gések keresése a környezeti és a nyelvi sokféleség között” c. előadás kapcsán Prof. Tove Skutnabb-Kangas-sal. Megbeszélést foly-

tattunk a jelnyelvi törvénnyel és annak hazai végrehajtásával kapcsolatos kérdésekben a  Roskilde Egyetemmel (Dánia), a Siketek 

Dán Szövetségének a politikai érdekvédelmi referensével és az ENSZ Egyezmény kapcsán együttműködést kezdeményeztünk a dán 

szövetségén belül egy jogtudatos magatartás kidolgozását célzó programról. 

Részt vettünk a Minority	Rights	Group	International	(MRGI) részvétel a „civil szervezetek szerepe a nemzetközi fejlesztési munká-

ban” c. nemzetközi	konferencián, Budapesten, ahol a fogyatékosügy és fejlesztés témakörében jelentős kapcsolati tőkét szerez-

tünk. 

Részt vettünk a „Siket	ember	és	az	emberi	jogok”	nemzetközi	jelentéshez szükséges magyar adatok gyűjtésében  (Lásd: http://

wfdeaf.org/projects.html), valamint lehetőséget teremtettünk és fórumot biztosítottunk a szeptember 25-i nemzetközi konferencián 

Collin Alen a jelentés készítőjének nemzetközi helyzetjelentésnek az ismertetésére.
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Program	neve:	Emberi	Jogok.Igen	!	
Tevékenységek Tervezett	ki-

adás/ráfordítás
Számítási	mód	(alapegység	
*	egységár	*	szorzótényező)

Indoklás megvalósulás

1.	Szervezeti	aktivisták	felkutatása 60,000

Adatfeldolgozás megbízás alapján 60,000 Bruttó számladij 1* megbízás Adatok feldolgozása, gyüjtése iskolai végzettség, korcsoport, területi megoszlás szerinti adatkezelés létrejött, 
tudástérkép feldolgozása folyamatos, megkeresések elindultak.

2.	Emberi	Jogi	Oktató	kézikönyv 1,185,000 6 előadó, 2 workshop 165 regisztált résztvevő

Fordítás 600,000  4*150 000.-Ft bruttó megbízás 4 fordító - angólról/magyarra fordít megvalósult, 385 oldalas kézikönyv elkészült

Lektorálás 150,000 3*50 000.- Ft bruttó megbízás 3 szakember bevonása megvalósult, 4 szakember korrektúrázta a kiadványt

Szójegyzék, jelnyelvi adaptáció 
elkészítése

100,000 2*50 000.- Ft Bruttó megbízás 2 jelnyelv használó bevonása megvalósult, 3 jelnyelvi fordító, 3 tolmács bevonásával a szójegyzék vizuális 
anyaga elkészült  50 perces képi anyag elkészült

Utómunka 35,000 35 000 Ft Bruttó megbízás vágási munkálatok képi és hangvágás megtörtént, kb. 20 óra stúdiómunkálat

Nyomtatás 300,000 500 pl nyomtatási költsége nyomtatás megvalósult, szponzori támogatással 750pld kiadásra került

3.	Szakmai	Konferencia 760,000

Utazási Kültségtérítés 170,000 2 fő 1 amerikai és 1 osztrák résztvevő költségtérítése 2 fő nemzetközi szakember jelenlétével  megvalósult

Szállásköltség 40,000 2 fő/ 2 éjszaka szállásköltség megvalósult

Előadói díj 200,000 2 fő előadások honoráriuma 2X30 perces előadás megvalósult

Terembérleti dij 150,000 1 nap terembérlet Európai Ifjúsági Központ épületében  megvalósult

Szervezési díj 50,000 1 fő bruttó számladíj szervezési dij megvalósult

Tolmácsolási díj 150,000 2 fő/ nap idegennyelvi tolmács 2 fő nemzetközi tolmácsot vontunk be a nemzetközi résztvevők kommunkációs  
akadálymentesítése érdekében.

4.	Civil	együttműködések	
koordinálása

300,000 3 alkalommal szerveztünk CAUCUS ülést, illetve a személyes konzultációk rendsze-
resek voltak az év során.A Hasé olvasóit rendszeresen informáltuk az eseményről.    

Szervezési díj 200,000 4 alkalom Bruttó díja Fogyatékosügyi civil Coucus koordinálása, ülések szervezése külsős segítők, közreműködők bevonásával koordináltuk a feladatot 

Kommunikációs dij 100,000 - Telefon internet elszámolása
Dologi	Összesen: 2,305,000

Személyi	költség 4,880,000

Járulékok 1,565,500

Mindösszesen 8,750,500
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„NÉZZ KÖRÜL” 
PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A Miniszterelnöki Hivatal által szervezett többkörös konzultációnak és hatékony együttműködésnek köszön-

hetően megszületett a fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatos egységes	 fogalomtár, amely elutasítja a 

korábbi durvább, sértő kifejezéseket, de nem fogadja el a túlságosan körülíró, az állapotokat elfedő elnevezéseket sem. 

Kommunikáció/média szakos hallgatók képzésének kibővítésére a helyes nyelvhasználat vonatkozásában javaslatot tettünk, 

illetve valamennyi rendezvényünkön szórtuk a „Tedd Zsebre” médiát célzó kiadványunkat. A Miniszterelnöki Hivatal 2008-ban 

elindított fogyatékos emberek megismertetését elősegítő kampányának aktív résztevői, közreműködői, elősegítői voltunk. A filmeket 

a youtube-ra is feltöltötték, ezen kívül, közel 100 helyen jelent meg a MeH kampánya valamilyen formában (TV2-Mokka, bulvár 

média stb.), illetve a kiváló szakmai együttműködésnek köszönhetőn a http://egyenloesely.freeblog.hu/tags/SINOSZ/blog tartalmi 

elemeinek töltésében aktívan részt vettünk. 

MindenGyerek	Konferencia	-	bemutató	órával: január 19-21. között az ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszé-

kén zajlott le a 4. MindenGyerek	Konferencia, melyen a SINOSZ is képviseltette magát. A MindenGyerek célja: lehetőséget 

adni minden, gyerekkel foglalkozó szakember aktuális kihívásainak, munkájának, eredményeinek megismerésére és megvita-

tására. A SINOSZ standjánál elsősorban a gyerekeket érintő kiadványainkkal és a jelnyelvvel találkozhattak a rendezvény 

résztvevői. Jelnyelvet megjelenítő rajzok, ábrák, és a helyszínen főként jelnyelven kommunikáló kollégák népszerűsítették a 

kommunikáció ezen formáját. A Konferencián 1,5 órás időkeretben nyílt lehetőség egy bemutató órára az érdeklődő szakem-

berek számára. 



26.

Jelnyelven	a	világirodalom	gyöngyszemei, január 22.-24. között Bécsben rukkoltunk elő a jelnyelvi adaptáció demó anyagával és 

az adaptációhoz kötődő tapasztalatainkkal. Az első félévben elkészültünk Antoine de Saint Exupéry: „Kis herceg” című világiro-

dalmi mű jelnyelvi adaptációjával. Óriási munka, de édes a teher, mert a produktum jól szolgálja a siket és nagyothalló jelnyelv 

használók általános műveltségének fejlődését és a hazai magyar irodalom akadálymentes hozzáférését. E nemzetközi együttmű-

ködés keretében létrejött az elektronikus „Jelnyelvi Könyvtár”, melynek céljai: jelnyelven hozzáférhetővé tenni a világirodalom 

alkotásait a siket olvasók számára; létrehozni egy kézikönyvet, amely a jelnyelvi könyv létrehozásának minden állomását, és fontos 

lépcsőjét rögzíti; virtuális térben elhelyezni az elkészült könyveket, azaz online könyvtárat kell létrehoznunk és szabad hozzáfé-

rést biztosítani az érdeklődők számára; anyagi és erkölcsi támogatókat találni a kezdeményezés és a „termék” népszerűsítésére. 

A programban partnerszervezetekkel működünk együtt: 2 civil szervezettel, 3 oktatással és tanácsadással foglakozó for-profit 

szervezet: Equalizent (Ausztria), Gebardenfabrik (Németország), Racio (Szlovénia), a Hamburgi Egyetem, mint kutatóintézet és a 

Quearum kulturális és szociális kutatásokkal foglalkozó szervezet. Júniusban házigazdái voltunk a programnak, majd november-
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ben, Berlinben 2 napos műhelymunkán vettünk részt. A létrejött produk-

tumot a siketek iskolájában teszteltük, irodalmi korrepetáló órák keretében. 

Próbáljuk meg jelnyelven, mondtuk néhányan. Érdekes intellektuális utazást kínálunk a világirodalom	jel-

nyelven életre hívott műveivel, a Kis herceggel és a Pál utcai fiúkkal. Közösségi vetítések és a filmről való beszél-

getések előtt nyitva az út.  Az EU-s forrásból támogatott projekt az „Élethosszig tartó tanulás” gondolata köré épül.  

Érzékenyítő programokkal 2009-ben is jártuk az iskolákat, hiszen PR tevékenységünk egyik legnépszerűbb eleme a halló gyer-

mekek általános iskoláiban zajlódik. Ebben az évben a vidéki kiterjesztést és a perifériákon dolgozó aktivisták bevonását tűztük 

ki célul. Ennek egyik örvendetes állomása volt, amikor a Solt Helyi Szervezetének aktivistái 2009. március 6-án tettek látogatást 

a helyi Vécsey Károly Általános Iskolában, illetve a SINOSZ road show keretében Miskolcon és Tolna megyében közel 560 

gyereket értünk el. 

Kapcsolatépítés szempontjából nagyon hasznos volt számunkra a MEOSZ	nemzetközi	fogyatékos	nőügyi konferenciáján április	3-án 

történt részvételünk, illetve a „Jeles	Nap”	az ELTE-n április 22-én. Az ELTE-vel közös célunk, hogy az érdeklődő hallgatók számára 

megmutassuk, mit nyújt számukra a jelnyelvi specializáció. A rendezvény előzménye a SINOSZ és az ELTE évek óta tartó együttmű-

ködése, amely alapján, Magyarországon elsőként létrejött egy 2009 szeptemberében induló képzés, ahol a hallgatók négy félévig 

egyetemi szinten foglalkozhatnak a jelnyelvvel, a siket kultúrával és megismerkedhetnek a magyarországi siket közösség nyelvével 

és kultúrájával, a magyar jelnyelvi kommunikáció folyamatával, elméletével és gyakorlati vonatkozásaival és a jelnyelv különböző 

szempontú nyelvészeti megközelítéseivel. A képzés továbbá áttekintést nyújt a siketeket érintő nyelvhasználati jogokra, a kétnyel-
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vűségre, valamint a kétnyelvű oktatásra vonatkozóan. A SINOSZ standon a jelnyelvi törvénytervezetről és a hallássérültek érdek-

védelméről érdeklődtek, s kaphattak számos kiadványt, a jelnyelvi specializáció asztalánál pedig a jelentkezés feltételeiről kaptak 

tájékoztatást.

Elkészítettünk az Emberi	Jogok.	IGEN!	képzési	kézikönyvünkből	egy	összegző	kivonatot,	illetve	a kézikönyv alapvető fogalomtárának 

jelnyelvi változatát. (mellékletben csatolva)

Nincs	gyereknap	jelnyelv	nélkül!	Az utóbbi években elég sokat hangoskodtunk, így a külvilág lassan meg-

érti, mit jelent az integrált rendezvény számunkra. Idén két	budapesti	és	egy	vidéki	helyszínen jelenhettünk 

meg a gyereknapon: a Millenárison - ahová sorstársi kapcsolat által jutottunk be, illetve a Miniszterelnöki 

Hivatal által szervezett gyermeknapon, ahol személyes jó kapcsolatunknak köszönhetjük, hogy ismét gon-

doltak ránk, illetve Hódmezővásárhelyen, ahol május 29-én a Csuda Kezek - Csudák Ezek nevű társulat 

tagjai minden jelnyelvet szerető, gyakorló, halló embert arra ösztönöztek, hogy ők is merjenek belevágni a 

jelnyelvet népszerűsítő tevékenységbe.

A Taigetosz	árnyékában című legújabb SINOSZ kiadvánnyal azok előtt tisztelegtünk, akik - a múltban is - életben 

tartották a közösséget. A kiadványt méltatni lehet, elolvasni még hasznosabb! Igazi időutazás. Mosonma-

gyaróváron is összegyűjtötték a szervezeti emlékeket, Pécsett fényképek őrzik a múltak, a folyamat 

elindult, reméljük, egyre több helyen követik a példát. Múlt nélkül nincs jövő sem. 

Már hagyománnyá vált SINOSZ-stand-os	csapatunk az idén sem maradhatott 
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ki a Sziget fesztiválról, ahol 2 napon át, augusztus 15.-16.-ig adtunk jelet 

magunkról az ott lévő zömében fiatal, szokásosan színes forgatagnak. Helyszínt az 

Ability Parkon belül biztosítottak, az ott felállított pavilonban.

Márai szavai az útról és a célról: ”Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás”. Aki ült a SINOSZ	Road	Show 

buszában, azoknak ez már a valóság. Ezt tettük mi is, elsőként 2009.	szeptember	

23.-án	Bonyhádon	és	Szekszárdon, ahol az Állampolgári Részvétel Hete országos 

rendezvény helyszínére, a szekszárdi Garay térre gördült be a SINOSZ	országjáró	

kampánybusza. Dr. Kósa Ádám EP képviselő nyitotta meg a 3 napos rendezvényt 

azzal, hogy a 2 program összekapcsolása „nagyszerű dolog, mert mind a kettő 

ugyanarról szól. Bárhol, bármilyen emberek is vagyunk, megmutatjuk magunkat, 

hogy részt veszünk a mindennapi életben. Nemcsak a magánéletre gondolok, ha-

nem a közszolgáltatásokkal kapcsolatos életvitelre is.” Szeptember	25.-én	Miskolcra gördült a buszunk, ahol a helyi Siketek világ-

napja rendezvény keretében mutattuk meg magunkat.  A Miskolci Egyetem meg-

hívására kapcsolódtunk a Kutatók éjszakája programhoz, melyet már harmadik 

alkalommal rendeznek, és nagy érdeklődésnek örvend. 

A számos program mellett mi is bemutattuk a SINOSZ információs buszunkat, ahol 

az érdeklődők megtekinthették a siketek és nagyothallók világát megjelenítő inte-

raktív mobil kiállításunkat. 

A rendezvény alkalmával került sor a SINOSZ és a Miskolci Egyetem között létrejött 
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együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására. Prof. Dr. Patkó Gyula rektor úr és Dr. Kósa Ádám elnök úr aláírták azt a Magyar-

országon még egyedülálló megállapodást, melynek keretében olyan képzési programok jönnek létre, melyek a siketek és nagyothallók 

részére jelentenek felsőoktatási képzési lehetőséget, illetve olyan szakemberek továbbképzésére nyílik lehetőség, akik szakterületüket a 

hallássérültek irányába kívánják szélesíteni. Az aláírás után Dr. Kósa Ádám is részt vett a Kutatók éjszakája megnyitóján, ahol köszön-

tötte a nagy számban megjelent hallássérülteket, valamint meghívta az érdeklődőket a SINOSZ Busz megtekintésére. Nagy számmal 

jelentek meg sorstársaink a rendezvényen. 

Animátoraink délután 4 órától este 10 óráig folyamatosan fogadták az érdeklődőket és válaszoltak a kérdésekre. A rendezvény remek 

alkalmat teremtett arra, hogy a hallóknak is meg tudjuk mutatni magunkat, kultúránkat, életünket. Szeptember	27.-én	a SINOSZ Busz Bu-

dapest forgalmas útjain gurult be a fővárosi köztudatba. Nem állunk meg! Gurulunk tovább egyik helyszínről a másikra 2010-ben is.

Új	honlapot	hoztunk létre. Az alábbi új lehetőségeket kínáljuk: Vlogozás! Hozzászólások lehetősége videón/jelnyelven. Fórumozás, 

mint a véleményközlés lehetősége. Hirdetések, saját szerver, egyéni szerkesztési lehetőség! Nem egyetlen személy, hanem egy 

stáb tölti és kezeli a tartalmat, gyorsabb, hatékonyabb az információáramlás. Keresőmotor, Jelnyelvi 

hírközlés! Aki a szöveg helyett a jelet preferálja, azt is választhatja. Eseménynaptár! Csak egy 

gombnyomás és láthatod, hol, mikor, milyen program vár. Országszerte! Ne gubbassz ott-

hon, gyere társaid közé. Főhír, hírkiemelési lehetőség már a főoldalon is. Szavazás. 

Web-bolt! Vásárolj kényelmesen és gyorsan web-boltunkon keresztül.  Sok 

teendő van még vele, nem valami szép a kabátja, azt mi is ész-

leljük, ezért le fogjuk cserélni, lépésről, lépésre. 
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Megyei	rendezvények

A	rendezvényt	szervező	
szervezet	neve

A	program

elnevezése helyszíne időpontja

Ajka helyi szervezet Esélyegyenlőség Napja - Sike-
tek és Nagyothallók Világnapja

8400 Ajka, Ajka Város Önkormányzata, 
Szabadság tér 1. és Ajka, Sport u. 25.

2009.09.18.

Baranya megyei szervezet Pillanatok a Szövetség életéből SINOSZ Baranya megyei szervezetének 
helyisége. 7621 Pécs, Jókai u. 9.

2009.09.26.

Borsod-Abaúj-Zemplén  megyei szervezet Nyitás a Világra 
programsorozat

Miskolc: Polgármesteri Hivatal, Egyetemi 
létesítmények, Miskolci Nemzeti Szanház, 
Borsod-Abaúj-Zemplén  megyében működő 

helyi szervezetek

2009. 
09.01-10.09.

között

Budapesti Siketek Szervezete BPS Világnap - Siket kocsma Budapest, a helyszín függőben! 2009.09.25.

Győr-Moson-Sopron megyei szervezet Siketek Napja Flesch Károly Kulturális Központ
Mosonmagyaróvár Erkel F. u. 14.

2009.09.25.

Heves megyei szervezet Együtt az egyenlőségért Eger, Dobó tér 2009.09.11-12.

Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezet Siketek Világnapi rendezvénye Szolnok, MÁV Járműjavító üdülője, 
Tiszaparti sétány 1

2009.10.17.

Komárom-Esztergom megyei szervezet Siketek és Nagyothallók Napja 
„Csend Hangja”

Tatabánya,Vértes Center  
Győri út 7-9.

2009.09.19.

Nógrád megyei szervezet Siketek Világnapja Nógrád 
megyében

Tarjáni Gyermektábor KHT  
3100,Salgótarján,Tó-strand

2009.09.12.

Pápa helyi szervezet Siketek és Nagyothallók 
Világnapja

Pápa, Malom tó. Veszprémi út 2009.09.26.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezet Siketek Világnapja Szabolcs 
megyében

Nyíregyháza, Sóstó Múzeumfalu 2009.10.03.

TOSINA Egyesület 1. Szeretet Lángja,                          
2. Állampolgárság Hete

Szekszárd, Garay tér 2009. 09.17.
2009. 09.23.

Veszprém megyei szervezet Siketek Világnapi rendezvénye Veszprém, Balaton Plaza,                       
Szerv. helyisége: Veszprém, Budapesti u. 16.

2009.09.19.

Regionális	rendezvények

Regionális	rendezvényben	
résztvevő	szervezetek	neve

A	program

elnevezése helyszíne időpontja

Csongrád megyei, Bács-Kiskun megyei,  
Békés megyei szervezet

Hallássérültek Regionális 
Világnapja

Szeged, Dugonics tér 2009. 09.12.

Vas megyei szervezet, 
Zala megyei szervezet

Siketek Világnapja Zalaegerszeg, Városi Sportcsarnok előtti tér 2009.09.11-12.

Fejér megyei szervezet, 
Somogy megyei szervezet

Fejér és Somogy megyei 
Regionális Siketek Világnapja

Fejér megyei szervezet helyiségében, 
Székesfehérvár, Malom u. 2. Színházterem

2009.09.19.

A Siketek	Világnapja helyi megvalósításában tagszer-

vezeteink egyre nagyobb gyakorlatot szereznek. 

Csatolt táblázatban a megvalósult helyszíneket tekint-

hetik meg, az eseményekről fényképes beszámolókat 

tettünk közzé minden helyszínről. Jelentős előrelépés 

ügyünk számára a vidéki perifériák megerősödése, 

érdekképviseleti munkájuk fejlődése, önszerveződő 

képességük megerősödése.
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A magyar jelnyelvi törvény elfogadása tiszteletére szerény anyagi lehetőségeinket figyelembe véve egy, a Jelnyelvi Törvényt nép-

szerűsítő SINOSZ	naptárt	hoztunk létre 3000 példányban. A naptárt a HASE előfizetők számára ingyenesen biztosítottuk, illetve PR 

célokra folyamatosan felhasználjuk. 

Program	neve:	Nézz	körül	program

Tevékenységek Tervezett	kiadás/
ráfordítás

Számítási	mód	(alapegység	
*	egységár	*	szorzótényező)

Indoklás 		megvalósitás

1.	Road-Show 5,810,000 A program végül bérelt busz kialakításával jött létre. Szekszárdon, Bonyhádon, Miskolcon 
kapcsolódtunk külső programokhoz. Budapesten a Siketek Világnapja alkalmából a Parlament 

előtt lobbiztunk vele, illetve főútvonalokon érzékenyitő programot valósitottunk meg. kb. 5 ezer 
fős elérés megtörtént. 

Busz vásárlása 3,000,000 1 db Sponzorált vásárlással használt busz 
hasznosítás

bérelt busszal valósítottuk meg, 18M hosszan külső/belső mozgó reklámfelület jött létre 

Látványtervezés 300,000 Egyszeri megbízási dij Busz külső belső terének megtervezése ACG cég szolgáltatásait vettük igénybe.Látványtervek, szövegek jelentős számban készültek, 
18M hosszú külső/belső felületre dolgoztunk    

PR produktumok előállítása/20mp 
Spot film

500,000 Egyszeri megbízási dij Film előállítási költsége elkészült, a buszban és a ledfalon roll vetitésben vizuális anyagok kerültek vetítésre, 
tablószövegeket és interkatív felületeket hoztunk létre.

Szervezeti szóróanyagok, Jogod 
van kiadvány  újranyomtatása

500,000 3 000 db szórólap nyomdaköltségek, sinosz szórólap és 2 
típusú kiadvány

megvalósult, a kiadványokat  a buszban elhelyeztük ,emberi jogok igen szóróanyagunkat 
5000pld.ban nyomatttuk

Monitor 250,000 5*50000Ft Busz belsejének kialakítás beépitve, 4 db számitógépes állomás kialakítva

Állványzat 250,000 1*250000.-Ft Busz belsejének kialakítás beépitve, kiadványok tárolása, eszközök bemutatása céljával

Eszközök beszerelése 500,000 egyszeri szerelési dij installálási dij megvalósult,. Interaktiv felület jött létre.

Helyszinek szervezése 50,000 1*50 000.-Ft szervezési dij szeptember 18-19, Tolna megye, 25-én a MOBILITÁS épületében SINOSZ szervezésú nemzetközi 
konferencia programjával kapcsoltuk össze, 10. 01.  időpont, 

a Miskolci Egyetem “Jeles Nap” cimmel szerveződő konferenciájához kapcsolódunk

Animátorok 180,000 4fő*3nap*15 000.-Ft animátori dij megvalósult, összesen 10-12 fő animátor felváltva dolgozott a helyszineken 

Szállásköltség 120,000 4fő*2 éjszaka*15 000.-Ft szállásdij a költséget a program megvalósítására fordítottuk

Sofőr díja 90,000 15 000.-Ft*6 nap busz vezetés megvalósult

Benzinköltség 70,000 1000 km dija benzin megvalósult

2.	Érzékenyítő	programok 675,000

Animátorok 540,000 90 óra* 6000.-Ft animátori dij 15 fő a road show keretébe is illesztettük a rendhagyó órákat

Kiadvány készítés 135,000 90*1500.-Ft információs anyag elektronikus és nyomtatott anyagok elkészültek
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Program	neve:	Nézz	körül	program

Tevékenységek Tervezett	kiadás/
ráfordítás

Számítási	mód	(alapegység	
*	egységár	*	szorzótényező)

Indoklás 		megvalósitás

3.	Irodalmi	korrepetáló	óra 120,000 76 iskolai tanóra országosan 6-18éves korosztályig bezárólag , ezen felül CIVIL Sziget Élő könyvtár, 
OIK Nyelvek Napja, Gyermeknapi aktivitások 

Oktatás 60,000 4 alkalom*15000.-Ft animátor díja  budapesti  siketek iskolájában 22 fő felső tagozatos hallgató, egy siket pedagógus és egy 
animátor bevonásával megtörtént a a “Kis herceg” című jelnyelvi könyv egy részletének a 

feldolgozása 

Utazási költség 60,000 4 alkalom*15000.-Ft költségtérítés összesen 12fő animátorok és 6 fő kisérőt vontunk be a programba 

4.	PR	anyagok	biztosítása	
perifériák	számára

1,780,000 minden szervezet saját PR csomagot kapott

Monitor 1,000,000 25*4000.-Ft Monitor biztosítása eszközbeszerzés megvalósult, információs pontok kialakításához szükséges eszközök beszerzése 
2010es keret terhére folyamatban van. A monitorok vidéki telepítése előkészités alatt.

Molinó 600,000 20*30000.-Ft roll lap nyomtatása megvalósult, 12 tagszervezet számára a molinót átadtuk, a helyi rendezvényeken használták a 
többi kiadvánnyal együtt. 

Tedd Zsebre 3 féle 180,000 3000. db*60.-Ft/db szóróanyag megvalósult, digitális nyomdai munkálatokat részben saját eszközeinkkel valósítottuk meg.

5.HR	fejlesztés 520,000

Oktatói díj 90,000 3fő*30 000.-Ft oktatói dij szakember bevonásával tartottunk pr oktatást, a road show programunk résztvevőinek felkészitése 
céljával, így  14 fő animátor és a szervezők  felkészítése megtörtént.  A titkárok  2 alkalommal  

belső képzés formájában juttottak a munkájukhoz szükséges  kommunikációs, PR ismeretekhez, 
melynek eredményeképpen a helyi jelenlét mennyiségi és minősége terén örvendetes elmozdulás 

tapasztalható (lsd,Miskolci, Pécs,Eger,Székesfehérvár)

PenDrive 250,000 50*5 000.-Ft pen drive eszközbeszerzés megvalósult

Tedd Zsebre 3 féle 180,000 3000. db*60.-Ft/db szóróanyag megvalósult
Dologi	Összesen: 8,385,000

Személyi	költség 3,400,000

Járulékok 854,369

Mindösszesen 12,639,369
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A „MIÉNK A HOLNAP” PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A „Miénk	a	holnap” a kultúrát és az ifjúságot támogató programunk célkitűzéseihez kapcsolódó kiemelt események, aktivitások, 

egyéb integrált programok:

Februárban megnyitottuk a SINOSZ budapesti központi székházában a Kölyökkuckónkat, ahol egy szoba tele játékkal várja a 

szórakozásra vágyó fiatalokat. A kölyökkuckóval kettős célt valósítunk meg: elérjük a fiatal korosztályt és segítjük a szülőket a gye-

rekfelügyelet biztosításával. 

A „Szeretet	kérdése” címmel meghirdetett pályázatunkra 13 helyszínről érkeztek alkotások, amelyek bemutatása céljából létrehoz-

tuk honlapunkon a virtuális galériánkat, ahol a SINOSZ „Nagy	Ernő”	rajzpályázat alkotásait is megjelenítjük. Ezek az anyagok is 

részét képezik a digitális	kulturális	archívumnak, melyet folyamatosan töltünk fel az elmúlt évek alkotásaival.  



35.

Ifjúsági	 Est alkalmával 14 főből álló szervezőcsapat munkájának kö-

szönhetően neves médiaszereplők Bálint Antónia (a Miss Hungary 1991 győztese), 

Mandel Helga és Kulcsár Tamara (színésznők), Váczi Gergely (a TV2 műsorvezetője), 

Szabó Gergely (siket divattervező) és Ásós Attila, a Megasztár Pacsirtája bevonásával 

került sor évindító rendezvényünkre, amely a 

fiatalok körében óriási sikert aratott és a mé-

diában is nagy visszhangot keltett. 150 részt-

vevővel megvalósult programon sor került a Miss Deaf of Hungary megválasztására, 

és ez által a nemzetközi részvétel lehetőségének megteremtésére, amely meg is valósult 

2009. július elején. 

Valamennyi információs csatornánkon ösztönöztük sorstársainkat a NASIBA	Alapítvány	IV. hallássérültek vers-és prózamondó verse-

nyén való részvételére, amely nagy sikerrel zárult. 

Ugyancsak a Költészet Napja keretében a Klauzál	Gábor	Művelődési	Központ	

programján a sortársak jelen voltak jelnyelvi produkciókkal.  

Segítettük sortársaink részvételét a Myslim	 (szlovák	 Siketek	 Szervezete) 3. 

digitális fotókiállításon való részvételre, amelynek fődíját sorstársunk el is hoz-

ta. 
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Június 6-án a SINOSZ szervezésében szép számmal látogattak el sorstársak Magyarország első	hallássérültek	számára	felirattal	

hozzáférhető	színházi	előadására	a Merlin Színházba.  

A „Nem-formális	tanulás	napján”	amelyet április 29-én a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat megrendezett SINOSZ standdal 

voltunk jelen, ismét éltünk a lehetőséggel, hogy megmutassuk magunkat az ország egész területéről érkező, fiatalokkal foglalkozó 

szervezeteknek, egyesületeknek. Ezt az úgynevezett Piactéren tudtuk megtenni. Fiatal kollégák segítségével adhattunk ízelítőt a 

Szövetségünkről és tagjairól. Másik célja a jelenlétünknek a kapcsolatkeresés és építés más szervezetekkel, akikhez eljuthatunk 

mi is bemutatkozni, és akiktől olyan információkat, ötleteket gyűjthetünk össze, amivel a fiatal tagjaink lehetőségeit tudjuk széle-

síteni.

A program keretében a kisgyerekektől a fiatal felnőttekig terveztük a közösségformáló, - megtartó programokat, melyeket kulturális, 

életmódbeli, informális tartalommal töltöttünk meg. A sportot kedvelők részére hagyományos versenyeinket hirdettünk meg Játék	

Távolság	Nélkül és	Ifjúsági	Túra	címmel nagyszámú érdeklődés mellett. Ügyesség, bátorság, erő, tájékozódási képesség fejlesztő és 

csapatépítő szerepet töltöttek be. 
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Tábori programok: a Gyermektábor esetében az adott tájegység természeti, kulturális megismerését célozták. Az Ifjúsági	 tábor	

nemzetközivé tétele a más országok kultúrájának megismerését, összehangolva kirándulással, sportprogramokkal és jövőt célzó 

önkéntes munka lehetőségének megismerésével.

Nyitott	kert	programunk megvalósításának az első üteme december hónapban lezárult. A kert műszaki tervei elkészültek, bontási, 

takarítási, talaj-előkészítő munkálatok lezárultak. A kert disz burkolattal való lefedése 490 nm-en megvalósult. Itt lesz a színpad.

A beruházás elindítása előtt rendszeresen közösségi, felnőtt és gyermek programokat szerveztünk. Időjárás függvényében zajlódtak 

a programszervezések külső, belső helyszínen. A területet az Érmesek klubja, Oros Kálmán baráti kör tagjai, Idősek klubja, Buda-

pesti Nagyothallók klubja és a helyi szervezetek rendszeresen használták. A jelnyelvi tanfolyamokat látogató hallgatók gyakorlás 

céljával gyakran kapcsolódnak a közösségi programokhoz. Hagyományos helyi rendezvényeket külsős előadók, fellépők bevonásá-

val tettük a tagság számára tartalmasabbá, vonzóbbá. 
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Program	neve:	Miénk	a	holnap		

Tevékenységek Tervezett	ki-
adás/ráfordítás

Számítási	mód	(alapegység	*	
egységár	*	szorzótényező)

Indoklás 								megvalósulás																																										

1.	Kölyökkuckó	Játszóház 930,000

Animátori díj 180,000 2fő*15 alkalom*6 000.-Ft gyermekfelügyelet Siket gyermekek szüleinek szerveztünk 50 órás jeltanfolyamot, amelynek időtartama alatt, és igény 
szerint 9-14 gyermek felügyeletét, foglalkoztatását vállaltuk alkalmanként 2 gyermekfelügyelővel.

Előadói díj 350,000 7alkalom*50 000.-Ft műsorszolgáltató A játszóházat hozzáférhetővé  tettük a klub napok alkalmával. Kézműves foglalkozásokat, illetve játékos 
sportprogramokat, valamint sorstárs előadókat vontunk be a gyerekek kulturális fejlesztése érdekében. 

(pantomim foglalkozások, drámajátékok, kommunkációs foglalkozások, gyermekjogi egyezmény 
játékos bemutatása.) Átlagosan 6-8 gyermek 2-3 órányi időtartamban volt jelen. 

Kerti Gyermekbútorok 400,000 6 asztal, 24 szék, 1 hinta , 1 csúszda éves szinten 150-180 
gyermek 

A 2. félévi állami támogatásunkat a tervezethez képest későn kaptuk meg, a kerti bútorokat siket 
nagyothalló szakiparos önkéntesek bevonásával   oldjuk meg 

2.	Szülői	önsegítő	csoport 430,300

Tolmácsolási díj 180,000 6 000.-Ft * 30 óra jelnyelvi tolmács

Oktatás 300.000 10 alkalom*30 000.- Ft Bruttó díj ismeretterjesztés Siket gyermekek szülőinek szervezett ingyenes jelnyelvi tanfolyamunk keretében kiváló kapcsolatot  
építettünk ki a szülőkkel, ahol önkéntes alapon öszönöztük az önsegítőcsoport létrejöttét. A szülőket 
folyamatosan információs anyagokkal láttuk el, illetve  siket kultúra bemutatókat tartottunk, külön, 

illetve az órákhoz illesztve. A program megvalósítását a személyes ösztönző konzultációk jellemezték, 
önsegitőcsoport vezetőre több jelöltet is találtunk.

Projektor 100,000 1*100 000.- Ft/ db oktatási segédeszköz az eszközök beszerzése megvalósult

Vászon 50,000 1*50 000.- Ft /db oktatási segédeszköz az eszközök beszerzése megvalósult

Szervezési díj 100,000 10 alkalom*10 000.- Ft Bruttó díj szervezés folyamatosan teljesítettük

3.	Ifjúsági	est 646,000

Előadói díj 200,000 2 fő kb 150 fő résztvevőnek A program lezárult, kb 150 fő vett részt, a program része volt a Miss Deaf World verseny, a díjnyertes 
részt vett Prágában a nemzetközi megmérettetésen is.A részvétel szervezését, előkészítését a szervezet 

vállalta fel a versenyző és a kísérők számára is.   

Pakát nyomtatás 50,000 10 db plakátdíj nyomdaköltség megvalósult, ujságban, honlapon, nyomtatott formában, illetve direkt kommunikációval hirdettük. 

Kommunkációs dij 100,000 - telefon-internet megvalósult

Terembérleti dij 150,000 1 nap terembérlet a Versailles Rendezvényterem volt az Ifjúsági Est  helyszíne, a program pr értékét közismert média 
szereplők bevonásával erősítettük.

Szervezési díj 50,000 1 fő bruttó számladíj szervezési dij megvalósult

Tolmácsolási díj 96,000 2 fő/ 8 óra jelnyelvi tolmács 4 fő jelnyelvi tolmács biztosította a program akadálymentesítését

4.	Tavaszi	Ifjúsági	Túra 410,000 megvalósult

Szervezési díj 120,000 1 alkalom Bruttó díja 2 napos rendezvény 13 csapattal a  programot lebonyolítottuk 

Szállásdíj 200,000 40fő*5 000.-Ft túra szállásdij A nemzetközi ifjúsági tábor ideje alatt került megrendezésre a hagyományos, de idén tavasszal 
elhalasztásra került Ifjúsági túránk, mely egy éjszakai, városi tájékozódási vetélkedőből és egy nappali, 

erdei tájfutóversenyből állt, csapatok (13) és egyéni indulók részére
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Program	neve:	Miénk	a	holnap		

Tevékenységek Tervezett	ki-
adás/ráfordítás

Számítási	mód	(alapegység	*	
egységár	*	szorzótényező)

Indoklás 								megvalósulás																																										

Tájfutó szövetség díja 30,000 éves tagdij lezárult

Poló készítés 60,000 1500 .-Ft / db Sinosz logoval megvalósult

5.	Játék	távolság	nélkül 495,000

Pályabérlet 420,000 1 alkalom Bruttó díja sportpálya bérleti díja 
50 fő részére

A programot Sástói Kalandparkban szerveztük meg, 48 fő részvételével bonyolítottuk le.

Póló 75,000 1500.-Ft/db Sinosz logoval megvalósult

6.	Balatonfenyvesi	gyerektábor 289,000

Gyermekszállítás 50,000 Busz bérlete 25 fő részére 8 gyermek és 4 fő felnőtt részvételével zajlott le a tábor gyermek-és sprortprogramok mellett.

Bruttó megbízási dij 144,000 4 fő/ 6 nap* 6000.-Ft animátor a gyermekek számára 4fő tartott rendszeresen játékos foglalkozásokat  

Utiköltség 30,000 3fő*10000 segítők díja megvalósult

Sport eszközök 20,000 szabadtéri játékeszközök megvalósult

Poló készítés 45,000 1500 .-Ft / db Sinosz logoval megvalósult

7.	Tehetségkutató	verseny 130,000 kapacitás hiányában nem tehetségkutató, hanem szinházi estet szerveztünk december 10-én.

Zsűri díjazás 30,000 3 fő* 10 000.-Ft zsűri Ifjúsági Est során 3fős zsűri részére felhasználva    

Díjak 100,000 ajándéktárgyak és járulékai ösztönzés a fellépő 2 jelnyelvi társulat tagjai cserében szinházi belépőt, illetve a díszleteikre kaptak támogatást.

8.	Ifjúsági	tábor	 235,000 Nemzetközi ifjúsági tábor keretében 19 magyar és 16 külföldi (és 6 kiskorú gyermek) részvételével 
zajlott az idei tábor kapcsolódva az oktatói és jelnyelvi táborhoz. Sport, kirándulás, csapatversenyek 

váltakoztak a programban.

Részvételi díj 125,000 5*25000.-Ft 5 fő részére GYIB tagok ráfordítás megtörtént, 5 fő szervező, koordináló személy vett részt a tábor lebonyolításában 
téritsémentesen.

Jelnyelvi szinház előadása 50,000 1 alkalom Bruttó díja előadói díj Jelnyelvi művészeti bemutatóra és ismeretterjesztő előadásra került sor, ezen belül  Európai Uniós 
ismeretekről, illetve a Mobilitás szakembereinek bevonásával a külföldi  önkéntes munka lehetőségeiről 

tájékoztattuk a tábor résztvevőit.   

Előadói díj 30,000 3fő*10000.-Ft tematikus előadások megvalósult

Poló készítés 30,000 1500 .-Ft / db Sinosz logoval megvalósult

9.	Nyitott	kert	 7,100,000  A megvalósítás első üteme december hónapban lezárult:  bontási, takarítási, talajelőkészítő munkálatok 
valamint dísz burkolattal való lefedése 490nm-en megvalósult. Erre kerül rá a színpad.

Kerttervezés 300,000 Bruttó megbízási dij tervezési dij A kert műszaki tervei elkészültek, a  végleges megvalósítás 2 ütemben zajlódik

Bontás-takarítási munkák 1,500,000 Bruttó megbízási dij kert rendbetétele részben lezárva, 2010 második ütemben  

Hangtechnikai eszközök 500,000 - külső hangtechnika eszközök beszerzése megtörtént 

Kültéri indukciós hurok 300,000 - akadálymentesítő 
eszköz

anyagi és biztonsági  okokra tekintettel a rögzített indukciós hurok helyett mobil indukciós hurkot 
használunk, amely a birtokunkban van.
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Szinpadtechnikai eszközök 2,500,000 - szinpad, világítástech-
nika, dekorfelületek, 

paravánok

részben átcsoportosítva a műszaki megvalósításra, a dekorfelületek kialakítása,
 színpad gyártása folyamatban

Biztonsági berendezés 400,000 külső kialakítása 
kiépítése

átcsoportosítva a burkolat műszaki megvalósításra 

Rendezvényszervezés díja 1,000,000 5*200000.-Ft Programok Klubok, baráti körök, helyi szervezetek szerveztek programokat ahová a tanfolyami hallgatók is 
bekapcsolódtak

Üzemeltetési feladatok 600,000 6*100000.-Ft 1 fő nyitott kert 
koordinátor

a közösségi ház funkciónak megfelelően a biztonsági feltétekeleknek is eleget tettünk. 

10.	Digitális	Kulturális	archívum 940,000

Archiválás 140,000 2*70000 archivátor a szervezet elmúlt évi kulturális eseményeinek produktumait felleltároztuk és előkészitjük digitális 
tárolásra. A jelentősebb alkotásokat, dokumentumokat  elhelyeztük az emlékszobában.

Digitalizálás 100,000 1*megbízási díj anyagok beszkennelése nagytelesítményű szkenner beüzemelésével az elmúlt 5 év rajzpályázatainak anyagát, illetve fotó és egyéb 
pályázatokat folyamatosan feldolgozzuk, elktronikus tárolás megvalósult, az anyagokat a honlapon elhelyeztük. 

Szkenner 200,000 1 eszköz papíralapú alkotások 
feldolgozása

eszköz beszerzés megtörtént 

Polcrendszer 500,000 1 rendszer archivált anyagok 
tárolása

a támogatás késedelmes átutalása okán a prioritásban ez a terv háttérbe szorult, meglévő tárolóhelyek 
felszabadításával oldottuk meg.  

Dologi	Összesen: 11,605,300

Személyi	költség 6,116,000

Járulékok 1,962,970

Mindösszesen 19,684,270

Program	neve:	Miénk	a	holnap		

Tevékenységek Tervezett	ki-
adás/ráfordítás

Számítási	mód	(alapegység	*	
egységár	*	szorzótényező)

Indoklás megvalósulás																																										
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„KERÜLJ KÉPBE” 
PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA
Jelnyelvészeti	képzést	 indítottunk a SINOSZ-ban.  A SINOSZ képzési reformjának bevezetése következ-

tében a régi tanfolyamok (AKT, KKT) menete megváltozott, emeltük az óraszámokat, tartalmasabbak lettek a 

képzések, magasabbak az elvárások, színesebbek az órák. A bevezetett reform sikeres végrehajtásához az oktatók 

folyamatos képzésére van szükség, ezért „Jelnyelvészet” címmel 54 órás képzést hirdettünk. A 9 alkalomból álló tanfolyam 

célja, hogy a jelentkezők megismerkedjenek a magyar jelnyelv nyelvtani sajátosságaival, szerkezetével. Fokozatosan megvizsgál-

juk a jelnyelv fonológiáját, alaktanát, mondattanát, illetve az ezekhez kapcsolódó területeket. Az órák csoportbontásban folynak, 

külön elméleti és gyakorlati részben. 

A képzésre 29-en jelentkeztek, és tettek sikeres vizsgát. A tanulók között 14-en vannak, akik még soha nem oktattak, és soha nem 

vettek részt semmilyen képzésen. Ők az oktatást hivatásként választanák, s a jövőben szeretnék, hogy minél több halló tanulja meg 

a jelnyelvet. De az is kiemelendő, hogy a jelentkezők közel fele - annak ellenére, hogy vett már részt jelnyelvészeti képzésen - fon-

tosnak tartja az ismétlést, és szeretne még többet megtudni anyanyelvéről. Fontos eredmény, hogy 12 vidéki oktató is elvégezte a 

képzést.

Oktatók	értekezlete: évente többször rendezünk értekezletet azoknak, akik a SINOSZ szervezésű tanfolyamokon aktív oktatók. A 

napirendi pontok olyan információkat érintenek, amelyek a tanfolyamok szervezéséhez, zavartalan bonyolításukhoz, vezetésükhöz 

elengedhetetlenek. Az előkészületek folyamán összegyűjtöttünk minden felmerült ötletet, problémát, panaszt, amelyek részletes 



megtárgyalására szolgált az értekezlet. Beszéltünk a budapesti és vidéki tanfolyamok szervezéséről, (csoportok indítása, oktatók 

felkérése, vizsgák előkészítése, titkárok bevonása); tanfolyamok vezetéséről (oktatás lemondása, előrehozott vizsgák, oktatók váltá-

sa, vizsgáztatók alkalmassága, technika használata) és magukról a jelnyelvi tanfolyamokról, követelményekről, segédeszközökről, 

képzésekről, siket kultúrát bemutató előadásról. A Képzési Iroda munkatársainak beszámolója után minden oktatónak volt alkalma, 

hogy kérdezzen, illetve javaslatokat tegyen a hibák kijavítására, a fejlődésre, elmondhassa észrevételeit, esetleges panaszait. Töb-

ben is éltek ezzel a lehetőséggel. A hozzászólásokról jegyzőkönyv készült, melyeket szem előtt tartva fogjuk a munkánkat alakítani, 

a tanfolyamokat szervezni, a segítséget megadni.

Jelnyelvi	mentorképzés: a SINOSZ és a Miskolci Egyetem 

között létrejött együttműködési szerződés keretében Szer-

vezetünk aktív szerepet vállal az oktatás, a gyakorlati kép-

zés és egyéb szakirányú pedagógusképzés fejlesztésének 

területén. Az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken először a 

2002/03-as tanévben indult meg az alkalmazott nyel-

vészet szakos hallgatók képzése; e képzésnek 

kezdettől fogva része volt a jelnyelvvel és a 

siket kultúrával való megismerkedés. 

A hallgatók a hároméves, bo-

lognai rendszerű 

B S C 
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képzés közelmúltban történt beindulása óta is választhatják az 50 

kredites jelnyelvi	specializációt, amely a korábbinál is alaposabb betekintést tesz 

lehetővé a jelnyelvbe és a jelnyelvi kultúrába, a siket és nagyothalló emberek világába, célul 

tűzve ki segítésüket a mindennapi életben való boldogulás során. A hallgatók tanulmányaikat folytatva 

jelnyelvi tolmácsokká válhatnak, de akik másfelé orientálódnak, azok is érzékenyek és nyitottak maradnak a 

fogyatékos emberek gondjai iránt. Az együttműködési folyamatban mérföldkő a 2009 szeptemberében szakirányú 

továbbképzés keretében induló jelnyelvi mentorképzés. 

Szülői	jelnyelv	tanfolyammal	a siket és nagyothalló gyerekek halló szüleinek 

és  családtagjainak szerveztünk A1 szintű jelnyelvi tanfolyamot.  A szülők úgy 

érzik, szükségük van arra, hogy a gyermekük által használt jelnyelvet meg-

értsék, megismerjék, ezáltal az esetleg fennálló kommunikációs akadályokat 

elháríthassák. Természetesen 

mindenkit más motiváció vezé-

rel, de az elmondható erről a 

kis, de reméljük egyre bővülő 

csapatról, hogy mindannyian fontosnak tartják, hogy egy újabb lehetőséget meg-

ragadva segítsék, támogassák gyermekük személyiségének fejlődését, az egymás 

közötti kommunikáció kiteljesedését, a harmonikus szülő-gyerek kapcsolat kialaku-

lását, amely a további életük során meghatározó lesz az egész család számára. A 
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tanfolyam mellett igény szerint gyermekfelügyeletet látunk el. Minden alkalommal 2 siket/nagyothalló hölgy/asszony foglalkozik 

a gyerekekkel.

Természetesen nem feledkezhetünk meg az általunk szervezett, nagy hagyományokkal rendelkező jelnyelvi	tanfolyamokról	sem, 

ahol  már a megreformált tanfolyami menetrend szerint zajlottak a képzések. Csak Budapesten A1-es szintű jelnyelvi tanfolyamok-

ban összesen 185 fő vett részt, az A2/1-es szinten 86 fő tanult, az 

A2/2-es szintű tanfolyamunkra 42 fő járt, valamint az első B1/1-es 

képzésünkre 28 fő jelentkezett. Vidéken is beindítottuk az új jel-

nyelvi tanfolyamokat, ennek eredményeképpen A1-es szinten ösz-

szesen 77 fő, valamint az A2/1-es szint esetében összesen 47 fő 

tanult jelnyelvi oktatóink segítségével.

Tanfolyami	nyilvántartó	rendszert hoztunk létre, mivel a beveze-

tett képzési reform következtében jelnyelvi tanfolyamaink és 

hallgatóink száma megnövekedett, ezért szükségessé 

vált egy tanfolyami nyilvántartó rendszer létrehozása, ahol – papíralapú nyilvántartásunk mellett - teljes pontos-

sággal, transzparensen, visszakereshetően és lekövethetően tudjuk elektronikusan nyilvántartani hallga-

tóinkat, tanfolyamainkat. A rendszer elkészült, adatokkal történő feltöltése folyamatosan zajlik. 

Terveink szerint a képzési reform bevezetésének időpontjáig visszamenően feltöltjük 

adatokkal.
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Jelnyelvi	 tábort	 szerveztünk 2009. július 27. – augusztus 2. között 

Balatonalmádi-Káptalanfüreden 34 fő részvételével, mely kiváló lehetőséget te-

remtett arra, hogy a jelnyelvet tanulók élő kapcsolatokat alakítsanak ki hallássérültekkel és 

jelnyelvi tudásukat természetes kommunikációs szituációkban tudják fejleszteni.

Jelnyelvi	oktatók részére 2009-ben immár második alkalommal 

szerveztünk nyári tábort – 10 fő oktató részvételével, - mely kiváló 

alkalmat teremt arra, hogy oktatóink kötetlen formában gyakorolhassák 

az évközben elsajátított ismeretanyagot. A jelnyelvi tábor tökéletes terepet 

jelent az oktatók részére, hogy különböző didaktikai módszereket begya-

korolhassanak. 

Tananyagfejlesztést	hajtottunk	végre a jelnyelvi tanfolyamok reformja keretében. Folytattuk az új oktatási segédanyagok, vizsgacso-

magok létrehozását, 2009 végéig elkészült: A2/2 próbavizsga csomag, A2/1 és A2/2 oktató DVD, B1/1 szövegkönyv.

Jelnyelvi	szótár	DVD-ket készítettünk. A jelnyelvi tanfolyamok reformja keretében új, korszerű oktatási segédeszközök létrehozását 

kezdtük meg, melynek egyik mérföldköve a saját gyártású digitális jelnyelvi szótár kialakítása. 2009-ben 4 tanfolyami szint jelkincsét, 

közel 2000 jelet dolgoztunk fel, így a Sinosz szervezésű tanfolyamok résztvevői az A1, A2/1, A2/2, valamint a B1/1 csoportokban 

már igénybe vehetik a digitális jelnyelvi szótár nyújtotta lehetőségeket, mely nagy mértékben segíti a tanulási folyamatban a pontos 

jelkivitelezést valamint a bevésési folyamatot.
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Program	neve:	Kerülj	Képbe

Tevékenységek Tervezett	ki-
adás/ráfordítás

Számítási	mód	(alapegység	
*	egységár	*	szorzótényező)

Indoklás Megvalósulás

1.	Jelnyelvi	oktatók	jelnyelvészeti	
képzése

418,000 54 órás, 9 alkalom
 Képzésen részt vett: 29 fő, sikeres vizsgát ett. 29 fő 

(vidék: 12 fő, budapesti 17 fö, kezdő. 14 fő)                            

Oktatói díj 238,000 2fő*34 óra 3 5000.-Ft Oktatás

Oktatás szervezési díj 90,000 9 alkalom* 10 000.-Ft Oktatás

Rendezvényszervezés díja 90,000 9 alkalom* 10 000.-Ft Oktatás lebonyolítása

2.	Jelnyelvi	oktatók	didaktikai	
képzése

468,000 58 órás, 9 alkalom
Képzésen résztvevő: 35 fő már oktatási tapasztalattal rendelkező részére.  

33 fő sikeres elméleti vizsgát tett, 31 fő sikeres gyakorlati vizsgát tett.

Oktatói díj 238,000 2fő*34 óra 3 5000.-Ft Oktatás

Oktatás szervezési díj 90,000 9 alkalom* 10 000.-Ft Oktatás

Rendezvényszervezés díja 90,000 9 alkalom* 10 000.-Ft Oktatás lebonyolítása

Nyomtató-patron 50,000 Önköltségi ár Oktatási segédeszköz

3.	Oktatói	utánpótlás	kinevelése 578,000 58 órás, 9 alkalom
Képzésben résztvevő: 19 fő kezdő oktató módszertani képzése, 

16 fő jelentkezett vizsgára, 13 fő sikers vizsgát tett. 

Oktatói díj 238,000 2fő*34 óra 3 5000.-Ft Oktatás

Oktatás szervezési díj 90,000 9 alkalom* 10 000.-Ft Oktatás

Rendezvényszervezés díja 90,000 9 alkalom* 10 000.-Ft Oktatás lebonyolítása

DVD készítése 160,000 80*2000.-Ft Oktatási segédeszköz

4.	Szülői	jelnyelvtanfolyam 310,000 12 fő részére A1 szinten megvalósult.

Oktatói díj 250,000 2 fő*125000.-Ft Oktatói díj

Oktatócsomag 60,000 15* 4000.-Ft Oktatási segédeszköz

5.	Tananyagfejlesztés 600,000 A2/1 és A2/2 szintű oktató DVD elkészült.

DVD készítése 375,000 5*75 000.-Ft Vágás, narrálás, rögzítés A2/1 vizsgacsomag átdolgozása megtörtént. 
B1/1 oktató DVD szövegkönyv, tematika létrehozva.

Vizsgaanyag előállítása 225,000 3*75 000.-Ft Vágás, narrálás, rögzítés B1/1 tematika kidolgozása, vizsgaleírásának, vizsgacsomagjának, 
próbavizsgacsomagjának és a  A2/2 próbavizsga csomagjának létrehozása. 

6.	Jelnyelvi	narrátorok	képzése 300,000 Jelnyelvi oktató DVD-k és szótár DVD-k felvételeihez, 
honlap jelnyelvi változatokhoz narrátorok képzése folyamatos.

Oktatói díj 250,000 2*125000* Ft Oktatási díj

Technikusi díj 50,000 1* 50 000.-Ft Felvételvezető
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Program	neve:	Kerülj	Képbe

Tevékenységek Tervezett	ki-
adás/ráfordítás

Számítási	mód	(alapegység	
*	egységár	*	szorzótényező)

Indoklás Megvalósulás

7.	Interaktív	együttlétek 485,000 Jelnyelvi tábor 34 fő részvételével Káptalanfüreden július 27-aug 2 között meg-
valósult.  Jelnyelvi oktatók tábora 10 fővel Káptalanfüreden júli 27 - aug.2 között 

megvalósult.

Oktatási dij 360,000 3 fő* 120 000.-Ft Oktatás

Szállásköltség 125,000 25fő*5000.-Ft Tábor támogatás

8.	Oktatási	segédeszközök
	fejlesztése

330,000

Projektor 50,000 1 db Oktatáshoz 1 projektor

Vászon 5,000 1 db Oktatáshoz 2 db vászon

DVD lejátszó 20,000 1 db Oktatáshoz 1 DVD lejátszó

Flipchart 60,000 2 db Oktatáshoz 2 db flipchart

Pendrive 45,000 3 db Oktatáshoz 3 db pendrive

Laptop 150,000 1 db Oktatáshoz

9.	Digitális	jelnyelvi	szótár
	létrehozása

825,000 A1; A2/1; A2/2; B1/1 szintű digitális jelnyelvi szótár létrejött.

DVD készítése 450,000 6*75 000.-Ft Vágás, narrálás, rögzítés

Vizsgaanyag előállítása 375,000 5*75 000.-Ft Vágás, narrálás, rögzítés
Dologi	Összesen: 4,314,000

Személyi	költség 4,996,000

Járulékok 1,629,600

Mindösszesen 10,939,600
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MELLÉKLETEK: 
SINOSZ nyomtatott és vizuális kiadványai
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