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Ajánljuk ezt a füzetet a siket és a nagyothalló embereknek, 
hogy tájékozódhassanak az életvitelüket érintő lehetőségekről, 

kedvezményekről, támogatásokról.

Kérjük az audiológus szakembereket, hogy a hallásvizsgálatra, 
szűrésre érkező siket és nagyothalló embereket informálják/támogassák 

a tájékoztató füzet átadásával.

Kedves Érdeklődő!

A kiadvány, melyet a kezében tart, olyan ellátásokat, kedvezményeket foglal össze, ame-
lyeket a siket és nagyothalló személyek vehetnek igénybe. Azonban ezek feltételei nem 
egységesek, így mint a hallássérült személyek országos érdekvédelmi szervezete látjuk, 
hogy érintett személyként és a hallássérültekkel munkájuk során kapcsolatba kerülő audio-
lógusként, szakorvosként is nehéz eligazodni az igényelhető kedvezmények között.
 
Ezért létrehoztunk egy olyan tájékoztató füzetet, mely útmutató tud lenni az ellátások és 
feltételeik kusza világában. A kiadvány összeállítása során fontos szempont volt, hogy az 
információk gyorsan áttekinthetőek és könnyen érthetőek legyenek mindenki számára. 

Bízunk benne, hogy kiadványunk gyorsan felcsapható zsebkönyvként hasznára lesz a kö-
zösségnek. Amennyiben olyan kérdés merül fel, amelyről a tájékoztató anyag nem szól, 
akkor is van hova fordulni. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségeként (SINOSZ) 
nem csak közösségi színteret biztosítunk, hanem az élet minden területén – például tanulás, 
munkahelykeresés, akadálymentesítés, ellátások – felmerülő egyéni kérdésekkel is megke-
reshetnek minket. 

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

 ADJ ESÉLYT

KÖZÖSSÉGNEK!
A



 

Amennyiben az igénybe vehető ellátásokkal kapcsolatosan kérdése merül fel, 
vagy segítségre van szüksége az igényléshez, keresse bizalommal a 

SINOSZ Jogsegélyszolgálatát a jogsegelyszolgalat@sinosz.hu e-mail címen, vagy 
Laczka Zsanett esélyegyenlőségi referenst a laczka.zsanett@sinosz.hu e-mail címen.
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A személyi adókedvezmény igénybevételének feltétele:
a hallássérült személynek legyen jövedelme, amely után adót kell fizetnie.

 a hallássérült személy már az igénybevétel időpontjában rendelkezzen:

  súlyos fogyatékosságot igazoló orvosi igazolással, (A) vagy
  fogyatékossági támogatásra, vagy rokkantsági járadékra jogosító határozattal (B) 

Milyen dokumentumok kellenek hozzá? 
(A) Orvosi igazolás a 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet alapján, melyet
  a szakambulancia, vagy a kórházi osztály szakorvosa, illetve
  a háziorvos az általuk készített dokumentumok alapján állít ki.

(B) Határozat szükséges:
  a fogyatékossági támogatás megállapításáról vagy 
  a rokkantsági járadék megállapításáról.

Ki igényelheti?
Akinek a hallássérülése mindkét fülön 60 dB felett van, és a táblázatban látható fogyaté-
kossági kategória valamelyikébe tartozik:

SZEMÉLYI 
ADÓKEDVEZMÉNY

CÉL: A HALLÁSSÉRÜLT EMBEREK SZÁMÁRA 
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTANI 

AZ ADÓZÁS SORÁN.

HALLÁSI FOGYATÉKOS

H90 Vezetéses típusú és idegi eredetű hallásvesztés

H900 Kétoldali vezetéses hallásvesztés

H902 Vezetéses hallásvesztés, k.m.n.

H903 Kétoldali idegi hallásvesztés

H905 Idegi hallásvesztés k.m.n.

H906 Kétoldali, kevert típusú hallásvesztés

H908 Kevert típusú hallásvesztés, k.m.n.

H91 Egyéb hallásvesztés

H910 Ototoxikus hallásvesztés

H911 Időskori nagyothallás

H912 Idiopathiás, hirtelen bekövetkezett hallásvesztés

H913 Süketnémaság, m.n.o.

H918 Egyéb hallásvesztés

H919 Hallásvesztés k.m.n.

Az adókedvezmény intézése:

 havi igénylés esetén: munkálta-
tónak kell benyújtani az „Adóelő-
leg-nyilatkozat a személyi ked-
vezmény érvényesítéséről” című 
dokumentumot (a NAV oldaláról 
tölthető le)
 egyösszegű igénylés esetén: az 

adóbevallásban kell megjelölni
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Saját jogán jogosult családi pótlékra az 
a 18. életévét betöltött személy, aki után szülője már nem kap családi pótlékot és:
 tartósan beteg és/vagy
 súlyosan fogyatékos személy. 

A magasabb összegű családi pótlék igénylésének feltétele:
18 éves kor alatti gyermek után a szülő veheti igénybe: 
 ha a gyermek hallássérülése mindkét fülön 40 dB felett van. 

Saját jogon az a 18 évesnél idősebb személy igényelheti, akinek 18 éves kora előtt:
 legalább 67%-ban csökkent a munkaképessége, és ez az állapot legalább 1 éve tart, 
vagy előreláthatólag 1 évig fennáll.
 legalább 50%-os mértékű egészségkárosodása van, és ez az állapot legalább 1 éve tart, 
vagy előreláthatólag 1 évig fennáll.
 az egészségi állapota nem haladja meg az 50%-os mértéket, és ez az állapot legalább 

 1 éve tart, vagy előreláthatólag legalább 1 évig fennáll (rehabilitációs hatóság 
 szakvéleménye alapján).

 Aki fogyatékossági támogatásra jogosult, nem igényelhet saját jogon 

magasabb összegű családi pótlékot.
Ha 18. éves kora után rendszeresen kap fizetést, akkor még 3 hónapig jogosult a családi 
pótlékra, a 4. hónaptól szüneteltetik annak folyósítását. Amennyiben nem dolgozik, ismét 
igényelheti a családi pótlékot. 

Ki állapítja meg az egészségkárosodás és a munkaképesség csökkenésének a mértékét?
A kormányhivatal rehabilitációs szakértői szerve.

Hol lehet intézni? 
A lakóhely szerinti kormányablak ügyfélszolgálatán.

Milyen dokumentumok kellenek hozzá?
 „Kérelem családi pótlék megállapítására” elnevezésű formanyomtatvány,
 az igénylő személy azonosításhoz szükséges igazolvány másolata,
 gyermekek esetében orvosi igazolás a hallásállapotról az „Igazolás tartósan beteg, illet-
ve súlyosan fogyatékos gyermekről” elnevezésű formanyomtatványon, 
 „Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról” elnevezésű nyomtatvány, ha a gyermek már 
nem tanköteles korú, de köznevelési intézmény tanulója.
 külföldi állampolgár esetében további dokumentumok:

   érvényes bevándorlási, letelepedési engedély, 
   magyarországi tartózkodásra jogosító egyéb irat, 
   EU Kék Kártya.

MAGASABB ÖSSZEGŰ 
CSALÁDI PÓTLÉK

CÉL: A GYERMEK NEVELÉSÉHEZ, ISKOLÁZTATÁSÁHOZ HAVONTA
 - CSALÁDI PÓTLÉK NÉVEN - ÁLLAMI TÁMOGATÁST NYÚJTANI.

A kérelem benyújtható:
  személyesen, 
  postai úton,
  ügyfélkapun keresztül
     elektronikusan. 
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FOGYATÉKOSSÁGI 
TÁMOGATÁS

CÉL: MINDEN HÓNAPBAN PÉNZBELI SEGÍTSÉGET BIZTOSÍTANI 
A FOGYATÉKOS ÁLLAPOTBÓL EREDŐ 

TÖBBLETKIADÁSOKHOZ.

A fogyatékossági támogatás igénylésének feltétele:
Az a 18. életévét betöltött súlyosan hallássérült személy jogosult fogyatékossági  
támogatásra, aki az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő 
 magyar állampolgár, vagy
 letelepedett, vagy
 bevándorolt, vagy
 menekült, vagy
 hontalan. 

Hallásállapotát tekintve a következő feltételek együtt szükségesek:
 hallásküszöbértéke a beszédfrekvenciákon 80 dB felett van
 a hangzó beszéd megértésére még segédeszközzel sem képes
 hallássérülése 25 éves kora előtt történt, vagy hallássérülése mellett a hangzó beszéd 
érthető ejtése elmarad
 a hallásállapota tartós vagy végleges 
 önálló életvitelre nem képes, vagy mások állandó segítségére szorul.

 

Aki magasabb összegű családi pótlékra jogosult, 
nem igényelhet fogyatékossági támogatást.

Hol lehet intézni? 
Az igénylő lakóhelye alapján, a megyeszékhelyen 
működő járási hivatalnál. 

Milyen dokumentumok kellenek hozzá?
  „Kérelem fogyatékossági támogatás megálla-

pítására” című nyomtatvány
  háziorvos igazolása, háziorvosi beutaló
  a hallásállapotot igazoló dokumentumok, leletek, 

zárójelentések

6
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Felhasználható: gyógyszerekre, gyógyászati segédeszközökre, gyógyászati ellátásokra.

A közgyógyellátás megállapításának feltétele:
a közgyógyellátást (saját) alanyi jogon vagy normatív alapon (jövedelmi helyzettől függő-
en) lehet igényelni.
 
Alanyi jogon 4 évre igényelheti:
  aki rokkantsági járadékot kap
  aki magasabb összegű családi pótlékot kap
  aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékot kap
  aki rokkantsági ellátásban részesül + egészségi állapota a komplex minősítés alapján 

nem több mint 30%
  aki rokkantsági ellátásban részesül + 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkant-

sági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjat kapott
  aki jelenleg öregségi nyugdíjban részesül + 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú 

rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjat kapott
  aki jelenleg öregségi nyugdíjban részesül + a nyugdíj megállapítása előtti napon rok-

kantsági ellátást kapott + egészségi állapota a komplex minősítés alapján nem több 
mint 30%

  aki jelenleg öregségi nyugdíjban részesül + a nyugdíj megállapítása előtti napon rok-
kantsági ellátást kapott + 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági vagy 
baleseti rokkantsági nyugdíjat kapott

  az átmeneti gondozásban részesülő kiskorú
  a nevelésbe vett kiskorú 
  az aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott személy
  a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott személy

Normatív alapon 2 évre igényelheti:
  akinek havi, rendszeres gyógyászati ellátásból adódó kiadása több mint 2 850 Ft (azaz 

az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10%-a), és a családban az egy főre jutó havi jö-
vedelem kevesebb, mint 29 925 Ft (azaz az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 105%)

  akinek havi rendszeres gyógyításból adódó kiadása több mint 2 850 Ft, és egyedülálló 
esetén havi jövedelme nem éri el a 44 175 Ft-ot (azaz az öregségi nyugdíj legkisebb ösz-
szegének 155%-a)

Hol lehet intézni? 
A lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál lehet kérvényezni. 

CÉL: A SZOCIÁLISAN RÁSZORULTAK RÉSZÉRE 
ANYAGI SEGÍTSÉGET NYÚJTANI AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTUK 

MEGŐRZÉSÉHEZ ÉS HELYREÁLLÍTÁSÁHOZ.

Közgyógyellátási igazolvány

KÖZGYÓGYELLÁTÁS

7
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Milyen dokumentumok kellenek hozzá?
  „Kérelem a közgyógyellátás megállapítására” elnevezésű formanyomtatvány
  a jogosultság igazolására alkalmas dokumentum másolata (pl. magasabb összegű csa-

ládipótlék megállapításáról szóló határozat)
  háziorvos igazolása

 hogy a háziorvos igazolását a kitöltés után alá kell írnia a kérelmezőnek 
is, majd egy zárt borítékban kell a kérelemhez csatolni! A borítékra rá kell írni:
   „háziorvosi igazolás közgyógyellátás igénybevételéhez” szöveget
   a háziorvos nevét
   a háziorvos bélyegzőszámát

8



9

Az egyedi támogatás feltétele:
A társadalombiztosítás (TB) alapján nem támogatott gyógyászati segédeszköz vásárlása, 
javítása. 

Hol lehet intézni? 
A kérelmet a kötelező mellékletekkel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (NEAK) 
kell benyújtani:
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
Ártámogatási Főosztály
1139 Budapest, Váci út 73/A.
Postacím: 1565 Budapest

Milyen dokumentumok kellenek hozzá?
  „Kérelem gyógyászati segédeszköz egyedi méltányossági támogatásához” elnevezé-

sű formanyomtatvány
  „Kórtörténeti összefoglaló és javaslat gyógyászati segédeszköz egyedi méltányossá-

gi támogatásához” elnevezésű formanyomtatvány
  a forgalmazó által adott fogyasztói árajánlat
  az eszköz megfelelőségét igazoló dokumentáció  
  a forgalomba hozó nyilatkozata az eszköz hasznos technológiai élettartamáról

EGYEDI 
TÁMOGATÁS

CÉL: MÉLTÁNYOSSÁGBÓL TÁMOGATÁST NYÚJTANI 
A NEM TÁMOGATOTT GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ 

ÁRÁHOZ.
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A rokkantsági járadék megállapításának feltétele:
 betöltött 18. életév, 
 egészségkárosodása legalább 70 százalékos mértékű, 
 az egészségkárosodása 25. életéve betöltése előtt keletkezett, és azóta folyamatos.

Valamint az igénylő nem részesül:
 nyugellátásban, 
 baleseti nyugellátásban, 
 megváltozott munkaképességű személyek ellátásában: rehabilitációs ellátásban vagy 
rokkantsági ellátásban.

Hol lehet intézni? 
 személyesen: az igénylő lakóhelye szerinti fővárosi vagy megyei kormányhivatalban
 elektronikusan: ügyfélkapun keresztül.

Milyen dokumentumok kellenek hozzá?
 „Igénybejelentés rokkantsági járadék elbírálásához” elnevezésű formanyomtatvány
 az egészségkárosodás mértékét igazoló orvosszakértői szerv:

   érvényes határozata, vagy
   szakhatósági állásfoglalása, vagy
   szakvéleménye 
 ha orvosszakértői szerv igazolása nincs, akkor a korábbi iratok kellenek pl.: szakorvosi le-
letek, zárójelentések, egészségi állapotra vagy gyógykezelésre vonatkozó dokumentumok
 

ROKKANTSÁGI JÁRADÉK

CÉL: HAVONTA PÉNZBELI ELLÁTÁST BIZTOSÍTANI 
A SÚLYOS EGÉSZSÉGKÁROSODÁSSAL 

ÉLŐ SZEMÉLY SZÁMÁRA.
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A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai: 
rehabilitációs ellátás és rokkantsági ellátás. 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátására jogosult az a személy, 
aki a kérelem megállapításakor:
 15. életévét betöltötte
 egészségi állapota 60 százalékos vagy kisebb mértékű
 keresőtevékenységet nem végez
 rendszeres pénzellátásban nem részesül
 a kérelem benyújtását megelőzően biztosított volt:

    5 éven belül legalább 1095 napon át, vagy
    10 éven belül legalább 2555 napon át, vagy
    15 éven belül legalább 3650 napon át

A fenti feltételeknek együttesen kell teljesülniük!

Hol lehet intézni? 
Az igénylő lakóhelye alapján, a megyeszékhelyen működő járási hivatalban. 
Budapesti és Pest megyei lakosoknak a Budapest Főváros Kormányhivatal, III. Kerületi  
Hivatalában.

Milyen dokumentumok kellenek hozzá?
 „Adatlap a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem elbírálá-
sához” elnevezésű nyomtatvány
 adatlap melléklete: „1. számú pótlap a biztosítási időre vonatkozó adatok megadásá-
hoz” elnevezésű nyomtatvány
 adatlap melléklete: „2. számú pótlap Kiegészítő adatok a koordinációs rendeletek, illet-
ve a szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezménnyel érintett eljárások lefolyta-
tásához” elnevezésű nyomtatvány
 „Orvosi Beutaló az orvosszakértői szervhez, illetve a FOB-hoz a munkaképesség-vál-
tozás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából” elnevezésű nyomtatvány 
(háziorvos tölti ki)
 „Nyilatkozat a szakértői minősítéshez” elnevezésű nyomtatvány
 ha a keresőtevékenység megszűnik, akkor az igazoló okirat vagy annak másolata a meg-
szűnés időpontjával
 az iskolai tanulmányok folytatásának vagy megszűnésének időpontját igazoló okirat, 
vagy annak másolata
 rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb iratok másolata

MEGVÁLTOZOTT 
MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK 

ELLÁTÁSAI
CÉL: AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁT 

ÉS FOGLALKOZTATÁSÁT ELŐSEGÍTENI, 
ÉS KERESETPÓTLÓ JUTTATÁST BIZTOSÍTANI.
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A személygépkocsi-szerzési támogatás feltétele
A támogatásra jogosult az a hallássérült személy: 
 aki a 18. életéve betöltése előtt hallásállapotára tekintettel magasabb összegű családi 
pótlékot kap 
 aki a 18. életéve betöltése után hallásállapotára tekintettel fogyatékossági támogatást kap

A támogatás mértéke: 
 új járműnek minősülő személygépkocsi esetén 1 000 000 forint
 újnak nem minősülő, de legfeljebb ötéves személygépkocsi esetén a vételár 60%-a, de 
maximum 600 000 forint

A kérelmet minden év március 31-ig vagy szeptember 30-ig lehet benyújtani. 

Hol lehet intézni? 
 az igénylő lakóhelye alapján, a megyeszékhelyen működő járási hivatalban 
 a Pest megyei lakosok a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalában
 a budapesti lakosok a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalában

Bővebb információ a www.lehetosegauto.hu honlapon található.

Milyen dokumentumok kellenek hozzá?
 „Kérelem közlekedési kedvezmény (személygépkocsi-szerzési/átalakítási támogatás) 
megállapításához” elnevezésű adatlap
 ha fogyatékossági támogatás alapján igényli a kedvezményt, akkor a fogyatékossági 
támogatásról szóló határozat vagy az alapjául szolgáló szakvélemény másolata
 ha magasabb összegű családi pótlék alapján igényli a kedvezményt, akkor a magasabb 
összegű családi pótlékról szóló határozat vagy az alapjául szolgáló szakvélemény máso-
lata 
 ha dolgozik, akkor a keresőtevékenységet igazolni kell
 tanuló esetén a tanulói jogviszonyt igazolni kell
 ha honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos fogyaté-
kossá, csatolni kell a szakértői szerv erről szóló szakvéleményét

SZEMÉLYGÉPKOCSI-SZERZÉSI 
TÁMOGATÁS

CÉL: A HALLÁSSÉRÜLT SZEMÉLY SZÁMÁRA 
AUTÓVÁSÁRLÁSHOZ TÁMOGATÁST

NYÚJTANI.
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A gépjárműadó alóli mentességet hallássérült személyként igénybe veheti:
 aki a 18. életéve betöltése előtt hallásállapotára tekintettel magasabb összegű családi 
pótlékot kap 
 aki a 18. életéve betöltése után hallásállapotára tekintettel fogyatékossági támogatást kap

Ha több autó is van a családban, akkor is csak egy, a legkisebb teljesítményű autónál lehet 
a mentességet felhasználni.
A kedvezmény összege maximum 13 000 forint/év. Ha a hallássérült személynek nincs au-
tója, a kedvezményt helyette igénybe vehetik az őt rendszeresen szállító, vele együtt élő 
közeli hozzátartozók/rokonok is.

A gépkocsira vonatkozó feltételek:
 a 100 kW teljesítményt nem haladhatja meg
 nem használható személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szol-
gáltatásra

Hol lehet intézni? 
Az adatlapot papíron és elektronikusan is be lehet nyújtani a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalhoz (röviden: NAV). 
 papíralapon az adózó lakóhelye szerinti NAV-hoz kell benyújtani. Az üres nyomtatvány 
beszerezhető a NAV ügyfélszolgálatain, vagy a www.nav.gov.hu honlapról letölthető.
 elektronikusan kétféle módon lehet benyújtani:

  az ANYK-ban kitöltött nyomtatványt közvetlenül be lehet nyújtani 
  az elektronikusan kitöltött nyomtatványt az ePapír szolgáltatást használva is be 

lehet küldeni

Milyen dokumentumok kellenek hozzá?
 a gépjárműadó-mentesség, -kedvezmény, -szüneteltetés igénybevételéhez a „GJADO 
jelű adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség / kedvezmény / szüne-
teltetés igénybevételéhez” elnevezésű nyomtatvány
 ha fogyatékossági támogatás alapján igényli a kedvezményt, akkor a fogyatékossági 
támogatásról szóló határozat vagy az alapjául szolgáló szakvélemény másolata
 ha magasabb összegű családi pótlék alapján igényli a kedvezményt, akkor a maga-
sabb összegű családi pótlékról szóló határozat vagy az alapjául szolgáló szakvélemény 
másolata

GÉPJÁRMŰADÓ-MENTESSÉG

CÉL: KEVESEBB ADÓ BEFIZETÉSÉVEL 
A HALLÁSSÉRÜLT SZEMÉLY ANYAGI TERHEIT CSÖKKENTENI.

Amennyiben az igénybe vehető ellátásokkal kapcsolatosan kérdése merül fel, 
vagy segítségre van szüksége az igényléshez, keresse bizalommal a 

SINOSZ Jogsegélyszolgálatát a jogsegelyszolgalat@sinosz.hu e-mail címen, vagy 
Laczka Zsanett esélyegyenlőségi referenst a laczka.zsanett@sinosz.hu e-mail címen.
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A SINOSZ küldetése
A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) – mint közhasznú, országos 
érdekvédelmi szervezet – a Magyarországon élő siket és nagyothalló emberek társadal-
mi integrációjának előmozdításáért tevékenykedik. Ennek érdekében a jogszabályokban 
foglaltak megvalósításának szorgalmazásával segíti életminőségük javulását, valós szük-
ségleteken és igényeken alapulva ösztönzi az akadálymentesítési folyamatokat, közösségi 
színtereket, szolgáltatásokat biztosít. 

 Kit vár tagjai sorába a szervezet?
 aki az Európai Unió tagállamának állampolgára
 vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár

A SINOSZ tagja lehet:
 az a hallássérült gyermek, aki 12. életévét még nem töltötte be, és hallásállapota miatt 
magasabb összegű családi pótlékra jogosult, és ezt határozattal igazolni tudja
 az a hallássérült személy, aki a 12. életévét betöltötte és a beszédfrekvenciákon hallás-
veszteségének átlaga a jobban halló fülön több mint 40 dB, a rosszabbul halló fülön eléri 
a 80 dB-t
 az a személy, aki hallássérülésére tekintettel fogyatékossági támogatásban részesül és 
ezt határozattal igazolni tudja

Milyen dokumentumokat kell hozni?
 a hallásállapot igazolására alkalmas audiogram, vagy 

  12 éves kor előtt a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat
  18 éves kortól a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozat
  (12 és 18 éves kor között csak audiogram)
 egy évnél nem régebbi igazolványkép
 nappali tanulmányokat folytató jelentkezőknek iskolalátogatási igazolás
 külföldi állampolgárnak magyarországi lakcímet igazoló kártya (lakcím igazolvány)

 
Milyen dokumentumokat kell kitölteni?
 „Belépési nyilatkozat” 
 „TAHEB-nyilatkozat” 
 „Adatvédelmi nyilatkozat” 

VÁRJUK ÖNT 
A SINOSZ TAGJAI SORÁBAN!
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Várjuk Önt 
az alábbi helyszíneken 

a SINOSZ helyi és megyei 
szervezeteinél: 

https://sinosz.hu/tagszervezeteink/



A SINOSZ Akadályugrás szolgáltatása segíti a siket és nagyothalló álláskeresőket egyéni 
tanácsadással és munkaközvetítéssel:
 álláskeresési folyamatok nyomon követése
 egyénre szabott segítségnyújtás
 tájékoztatás az aktuális állásajánlatokról
 segítség az álláskeresésben, önéletrajz vagy motivációs levél elkészítésében
 támogatás az akadálymentes állásinterjún való részvételben, igény szerint jelnyelvi tol-
mács biztosításával

A SINOSZ Akadályugrás szolgáltatását minden álláskereső siket és nagyothalló személy 
igénybe veheti. 

Kézenfekvő megoldások
A www.akadalyugras.hu honlapon hasznos tartalmak találhatók a munkakereső siket és 
nagyothalló személyek számára, továbbá itt akadálymentesen megtekinthetők az aktuális 
álláslehetőségek.
 
Az Akadályugrás szolgáltatás igénybevételéhez nem szükséges semmilyen igazolást, do-
kumentumot benyújtani. Az álláskeresés során azonban a munkahelyek önéletrajzot, moti-
vációs levelet vagy más hasonló dokumentumot kérhetnek.  

Az Akadályugrás szolgáltatás munkatársait az akadalyugras@sinosz.hu e-mail címen lehet 
megkeresni. 

MUNKÁT KERES? 

VEGYE IGÉNYBE A SINOSZ AKADÁLYUGRÁS 
MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSAIT!
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A KONTAKT Tolmácsszolgálat egy országos lefedettségű videó-alapú jelnyelvi tolmács 
és szöveges operátori szolgáltatási rendszer, mely siket, nagyothalló és siketvak személyek 
számára biztosít akadálymentes kommunikációt jelnyelven, írásban és orális tolmácsolás-
sal. 

Ki veheti igénybe a szolgáltatást?
 SINOSZ-tagsággal rendelkező személyek
 a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra jogosult, magyar állampolgársággal, és 

tartózkodási engedéllyel rendelkező siket, nagyothalló, illetve siketvak személy, akiknek a 
hallássérülése 
  az egyik fülön több mint 60 dB, vagy mindkét fülön a 40 dB-t meghaladja, vagy
  fogyatékossága – a BNO-10-es osztályozása szerint – egyidejűleg a H54-es és a H90-

es csoportba tartozik.

Hol lehet regisztrálni?
Interneten, a www.skontakt.hu honlapon.

Milyen dokumentumok kellenek, ha regisztrálni szeretne?
A SINOSZ-tagok a regisztráció során meg tudják adni tagsági számukat, így nincs szükség 
további dokumentum csatolására. 

Amennyiben a siket, nagyothalló vagy siketvak személy a térítésmentes tolmácsszolgál-
tatásra jogosult személyként igényli a szolgáltatást, az alábbi jogosultságot igazoló doku- 
mentumok egyikét kell a regisztráció során feltölteni:
  szakorvosi igazolás, illetve szakorvos által kiadott audiogram, vagy
 magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, vagy
 fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozat

TÁVTOLMÁCSOLÁSRA VAN 
SZÜKSÉGE?

VEGYE IGÉNYBE 
A SINOSZ KONTAKT TOLMÁCSSZOLGÁLTATÁST
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ÖNNEK JELNYELVI 
VAGY ÍRÓTOLMÁCSOLÁSRA 

VAN SZÜKSÉGE? 

Önnek nem kerül pénzbe ez a szolgáltatás!

A siket, nagyothalló és siketvak személyek évi 120 óra időtartamban vehetik igénybe a 
térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást. Az óvodások, tanulók, munkavállalók továb-
bi térítésmentes óraszámra jogosultak az információkhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
érdekében.  

Ki veheti igénybe ezt a szolgáltatást? 
Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást az a magyar állampolgársággal, vagy tartóz-
kodási engedéllyel rendelkező, siket, nagyothalló, illetve siketvak személy veheti igénybe: 
 aki magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy
 aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
 akinek hallássérülése az egyik fülön több mint 60 dB, vagy mindkét fülön a 40 dB-t meg-
haladja, vagy
 akinek fogyatékossága – a BNO-10-es osztályozása szerint – egyidejűleg a H54-es és a 
H90-es csoportba tartozik.

Ha regisztrálni szeretne, kérjük, jelentkezzen a SINOSZ jelnyelvi tolmácsszolgálatainál: 
https://tolmacsszolgalat.hu/

Milyen dokumentumok kellenek, ha regisztrálni szeretne? 
 személyazonosság igazolására alkalmas okiratok 
 jogosultságot igazoló dokumentum:

  szakorvosi igazolás, illetve szakorvos által kiadott audiogram, vagy
  magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, vagy
  fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozat
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Jelenleg minden hallássérült személy évente 120 óra ingyenes jelnyelvi vagy írótolmács 
szolgáltatást kérhet, ez alanyi jogon jár, segítve az önálló életvitelt.

Azt kértük a kormánytól, hogy emeljék meg a 120 órán felül járó speciális/kiegészítő órakere-
teket, mert ez kevés annak a siket, siketvak, ill. nagyothalló személynek, aki tanul vagy dolgozik.

A Parlament döntése alapján a jelnyelvi törvény módosítása, a kiegészítő óraszámok eme-
lése két szakaszban lesz:
Az első szakasz: 2022. január 1-én indul.
A második szakasz: 2023. január 1-én indul.

Milyen változást jelent az óraszámemelés a felnőttek számára?
A jelenleg biztosított alap 120 óra kevés egy siket, vagy nagyothalló jelnyelvet, ill. írótolmá-
csolást használó személy számára, mert dolgozik, vagy tovább képezi magát, vagy vállal-
kozó, vagy ő maga olyan vállalkozást vezet, amelyben több embert foglalkoztat.
A SINOSZ annak érdekében lobbizott, hogy ezek a felnőttek a 120 órán felül több kiegé-
szítő óraszámban tudjanak ingyen tolmácsot kérni.

Most könnyen érthető formában megmutatjuk az óraszám-emelkedést ebben a 
táblázatban:

VEGYE IGÉNYBE 

TOLMÁCSSZOLGÁLTATÁSAINKAT! 

KINEK JÁR? 
(SIKET, 

NAGYOTHALLÓ, 
SIKETVAK SZEMÉLY)

JELENLEGI 
ÓRASZÁM/ÉV

2022. JANUÁR 
1-TŐL

ÓRASZÁM/ÉV

2023. JANUÁR 
1-TŐL

ÓRASZÁM/ÉV

Felsőoktatás 
nappali tagozatos 

hallgatójának

alap 120 óra/év
kiegészítő 60 óra/félév

alap 120 óra/év
kiegészítő 150 óra/félév

alap 120 óra/év
kiegészítő 200 óra/félév

Felsőoktatás 
levelező tagozatos 

hallgatójának

alap 120 óra/év
kiegészítő 60 óra/félév

alap 120 óra/év
kiegészítő 100 óra/félév

alap 120 óra/év
kiegészítő 100 óra/félév

Felnőttképzésben 
tanulónak

alap 120 óra/év
kiegészítő: képzés 

teljes óraszámának 
20%-a

alap 120 óra/év
kiegészítő: képzés teljes 

óraszámának 40%-a

alap 120 óra/év
kiegészítő: képzés teljes 

óraszámának 60%-a

– egyéni vállalkozónak
– vállalkozónak, aki több  
    embert foglalkoztat
– munkavállalónak

alap 120 óra/év alap 120 óra/év alap 120 óra/év
kiegészítő 50 óra/év

speciális kommunikációs 
rendszert használó siket, 

siketvak, nagyothalló 
személyek

alap 120 óra/év alap 120 óra/év
kiegészítő 30 óra/év

alap 120 óra/év
kiegészítő 30 óra/év
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Ezek a speciális kommunikációs rendszerek: taktilis jelnyelv; jelesített magyar nyelv; ujjá-
bécé; daktil tenyérbe jelelése; magyar nyelvű beszéd vizualizálása; magyar nyelvű, hangzó 
beszéd írásba foglalása; Lorm-ábécé; tenyérbe írás; Braille-írás; Braille-írás taktilis formá-
ja; Tadoma vibrációs módszer.

Ennek a plusz 30 órának az oka: a speciális kommunikációs rendszerek esetén lassabb az 
információ-átadás és ezáltal a megértés, ezért kell a plusz óraszám.

Milyen változást jelent az óraszámemelés a gyerekek számára?
A jelnyelvi törvény módosítása a siket gyerekek életében is pozitív változást jelent. Jelenleg 
alap 120 óra saját jogon jár a gyerekeknek is. A módosítás miatt jövő évtől most már az 
óvodásoknak és az általános iskolásoknak is jár a speciális (többlet) órakeret. Ez eddig 
nem volt.

Ez a lehetőség azoknak is jár, akik halló gyerekek óvodájába, általános iskolájába, vagy 
középiskolájába járnak (integrációban tanulnak).

KINEK JÁR? 
(SIKET, 

NAGYOTHALLÓ, 
SIKETVAK 
SZEMÉLY)

JELENLEGI 
ÓRASZÁM/ÉV

2022. JANUÁR 1-TŐL
ÓRASZÁM/ÉV

2023. JANUÁR 1-TŐL
ÓRASZÁM/ÉV

Óvodásoknak alap 120 óra/év alap 120 óra/év
kiegészítő 150 óra/tanév

alap 120 óra/év
kiegészítő 200 óra/tanév

Általános 
iskolásoknak

alap 120 óra/év alap 120 óra/év
kiegészítő 300 óra/tanév

alap 120 óra/év
kiegészítő 400 óra/tanév

Középiskolásoknak alap 120 óra/év
kiegészítő 120 óra/tanév

alap 120 óra/év
kiegészítő 300 óra/tanév

alap 120 óra/év
kiegészítő 400 óra/tanév
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