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Hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni.

2017

A siket emberek nem hallanak.

A siket emberek a kezükkel beszélgetnek.

A kezekkel jeleket mutatnak.

Ez a jelelés.

Ez a jelnyelv.

A siket és a haIló emberek beszélgetését segíti

a jelnyelvi tolmács

A jelnyelvi tolmács beszél és jelel.

A jelnyelvi tolmács fordítja a beszédet jelnyelvre.

A jelnyeIvi tolmács fordítja a jelelést beszédre.

Jelnyelvi tolmácsot a tolmácsszolgálattól kérhet.
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1. HoGyAN ÉnHErő EL A rowÁcsszoloÁlRrt

A jeInyelvi tolmács az a személy, aki

segít a beszélgetésben.

Jelnyetvi toImácsot

tolmácsszolgálattól lehet kérni.

Siketvak személyek számára végzünk to!mácsolást.

Az itt dolgozó jelnyelvi

toImácsok csak ebben a

megyében dolgoznak:

Borsod-Abaúj-Zemplén

megye

-§*i.

,', "§ffi
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lde lehet eljönni
személyesen:

3530 Miskolc, Corvin u, 3, fsz,l4.

Erre a címre lehet levelet
írni:

35't8 Miskolc, §zentistványi u,
4.

Ezt a telefonszámot lehet
felhívni: 46/503-936

06-30/630-2774

Erre a telefonszámra lehet
faxot küldeni:

46/503-937

Ez az e-mail címünk:
baz@jtsz.hu,
bj kem iskolc@ g ma i l. com

Ez a Skype címünk: bj kem iskolc@g ma i l, com

Éz az MSN címünk: bj kem isko lc@ g ma i l. com

Ez a honlap címünk: www. borsod ijeltolmacs, h u
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2. TolMÁcsolÁst TERÜLETEK

Milyen helyzetekben tolmácsol a tolmács?

3. ToLMÁcsolÁsl MÓDoK

- magyar jelnyelv

- taktilis jelnyelv

- jelesített magyar nyelv

- ujjábécé

- daktil tenyérbe jelelés

- magyar nyelvű beszéd vizualizálása

- magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása

- tenyérbe írás

- Braille - írás

- Braille - irás taktilis formája

- Tadoma vibrációs módszer

Tolmácsolás típusa Magyarázat

1, bíróság, hatóság, egyéb
közhatalmat gyakorló
szerv

A rendőr vagy a bíró dönt a vitás

ügyekben.

2. közoktatás, szakképzés,
féIsőoktatás

Tanulás középiskolában, szakma

tanulása, továbbtanulás

m
3. egészségügyi ellátás Orvos, kórház

ffi
4. foglalkoztatási célú és

munkahelyen igénybe
vett tolmácsolás

Munka

íT',@!,,v §-
,,:ary

5. választott tisztség
ellátásához igénybe vett
személyi tolmácsolás

6. önálló életvitel
elősegítése

,Pi ].i;'; '.:§,.| ii:::. 9:_ ]
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7. nagyobb hallgatóság
előtt végzett
tolmácsolás

például konferencián.

.'.-"7-\;\
\| \ I4t,,W

8. média tolmácsolás Tévé, rádió szereplés

ffi]ffi"p^
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4. A szoleÁunr rolnnÁ-csal És elÉnnerősÉcelx

szakmai vezető ielnvelvi tolmács:

A szakmai vezető irányítja a tolmácsszolgálatot.

Név: Mészáros Éva

Elérhetőség : 06-30 I 630 -277 1

Tudom tolmácsolni:

s
:@, ,,l

1. bíróság, hatóság, egyéb
közhatalmat gyakorló
szerv

A rendőr vagy a bíró dönt a vitás

ügyekben.

,_Gt§,;

2. közoktatás, szakképzés,
felsőoktatás

Tanulás középiskolában, szakma

tanulása, továbbtanulás

s 3. egészségügyiellátás orvos, kórház

éffi
4. foglalkoztatási célú és

munkahelyen igénybe
vett toImácsolás

Munka

,r,€
\, ]ij lE',Fí;r

5. választott tisztség
e!látásához igénybe vett
személvi tolmácsolás

6. önálló életvitel
elősegítése

§}. -F.\ l:', ll:1]di a r!:]L

t.,l'} * li E
*i,ü]it_ §_:é F,$.

7. nagyobb hallgatóság
előtt végzett
tolmácsolás

például konferencián,

8. média tolmácsolás Tévé, rádió szereplés

mácsoudok tol lni:
magyar jelnyelv x magyar nyelvű hangzó beszéd

írásba foglalása

x

taktilis jelnyelv x Lorm ábécé

jelesített magyar nye|v x tenyérbe írás x

ujjábécé x Braille - írás

daktil tenyérbe jelelés Braille - írás taktilis formája

magyar nyelvű beszéd vizualizálása x Tadoma vibrációs módszer

T-r,\ --l ffiíl ?,.

lffialrffi._*{
I 
w Inr.y*n í§§k könnyen érthető szolgáltatási rendet készítette azppopsz és az Fszk 4



Jelnvelvi to!mács:

A jelnyelvi tolmács a jelelést beszédre fordítja,

a beszédet jelelésre fordítja.

Név: Trescsikné Hadnagy Zsuzsanna

Elérhetőség : 06_30161 3-0759

Tudom tolmácsolni: ]

l:§
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1. bíróság, hatóság,
egyéb közhatalmat
qyakorló szerv

A rendőr vagy a bíró dönt a vitás

ügyekben.

r§
i iiil!.ni:1|

2. közoktatás, szakképzés,
felsőoktatás

Tan u ]ás középiskolában, szakma

tanu lása, továbbtanulás

s 3. egészségügyiellátás Orvos, kórház

-ffi 4. foglalkoztatás! célú és
munkahelyen igénybe
vett tolmácsolás

Munka

.rl
,I:; g
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5. választott tisztség
ellátásához igénybe vett
személyi tolmácsolás

6. önálló életvitel
elősegítése

iili
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7. nagyobb hallgatóság
előtt végzett
tolmácsolás

például konferencián,

8. média tolmácsolás Tévé, rádió szereplés

udok íqv tolmácsolni
magyar jelnyelv x magyar nyelvű hangzó beszéd

írásba foglalása

x

taktilis jelnyelv x Lorm ábécé x

jelesített magyar nyelv x tenyérbe írás x

ujjábécé x Braille - írás x

daktil tenyérbe jelelés x Braille - írás taktilis formája x

magyar nyelvű beszéd vizualizálása x Tadoma vibrációs módszer x

ffi]m,_&
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A diszpécser olyan, mint egy'titkárnő.

Név: Vörös Tamás 
]

Elérhetőség : 06-30 1613-07 48

Tudom tolmácsolni:
§
,,s-}W

1. bíróság, hatóság,
egyéb közhatalmat
qvakorló szerv

A rendőr vagy a bíró dönt a vitás

ügyekben.

*-u
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2. közoktatás, szakképzés,
felsőoktatás

Tanulás középiskolában, szakma

tanu lása, továbbtan u lás

m
3. egészségügyiellátás oryos, kórház

-ffi 4. foglalkoztatási cé!ú és
munkahelyen igénybe
vett tolmácsolás

Munka

.'T 8u 1,1 ,d:flp
5. választott tisztség

ellátásához igénybe vett
személyi tolmácsolás

6. önálIó életvitel
elősegítése

7. nagyobb hallgatóság
előtt végzett
tolmácsoIás

például konferencián.

8. média tolmácsolás Tévé, rádió szereplés

udok tolmácsolni:
magyar jelnyelv x magyar nyeIvű hangzó beszéd

írásba foglalása

x

taktilis jelnyelv x Lorm ábécé

jelesített magyar nyelv x tenyérbe írás x

ujjábécé x Braille - írás

daktil tenyérbe jelelés Brail|e - írás taktilis formája

magyar nyelvű beszéd vizualizáIása x Tadoma vibrációs módszer

ffi]m,_&
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Meqbízott ie!nvelvi tolmác§:

A jelnyelvi tolmács a jelelést,beszédre íordítja,

a beszédet jelelésre fordítja.:

Név: Majoros Pálné (Judit},

Elérhetőség : 06-30/61 3-0759

Tudom toImácsolni:
§
,tht a§,:w
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1, bíróság, hatóság,
egyéb közhatalmat
qyakorló szerv

A rendőr vagy a bíró dönt a vitás

ügyekben.

k@..9
]jl |ii: :

2. közoktatás,
szakképzés,
felsőoktatás

Tanu lás középiskolában, szakma

tanulása, továbbtanulás

tq)
tFa§
tJ

3. egészségügyi ellátás orvos, kőrház

4. foglalkoztatási célú és
munkahelyen igénybe
vett toImácsolás

Munka

,rr ftL 1r7- F.
,*flír

5. választott tisztség
ellátásához igénybe
vett személyi
tolmácsolás

6. önálló életvitel
elősegítése

-,li 
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7. nagyobb hallgatóság
előtt végzett
to!mácsolás

például konferencián.

8. média tolmácsolás Tévé, rádió szereplés

Tudok íqv tolmácsolni:
magyar jelnyelv x magyar nyetvŰ hangzó beszéd

írásba foglaIása

x

taktilis jelnyelv Lorm ábécé

jelesített magyar nyelv x tenyérbe írás x

ujjábécé x Braille - írás

daktil tenyérbe jelelés Braille - írás taktilis formája

magyar nyelvű beszéd vizualizálása x Tadoma vibrációs módszer

r-e.l§Ml %
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5. lNGyENEs ToLMÁcsolÁs

A legelső tolmácsolás megrendelése előtt be kelt mutatni az igazolást.

Utána már nem kell. Utána már elég a személyi igazolvány bemutatása.

Egy ember 120 óra ingyenes tolmácsolásra jogosult egy évben.

Ennek általános órakeret a neve.

Aki iskolába jár, kap még ingyenes toImácsotási órákat!

Ennek speciális órakeret a neve.

Az iskola igazolja. 
:

Tolmácso!ás előtt szólni kell, melyik órakeretet veszi igénybe.

Általános órakeretet?

Speciális órakeretet?

Munkalapra rá kell írni.

Hivatalos papírral kell igazolni a jogosultságot.

Ez van megállapítva Ezzel a papírral lehet

igazolni

magasabb összegű családi pótlék eI látást megállapító határozat

fogyatékossági támogatás el látást meg á l lap ít ó határazat

egyik fülön 60dB-t meghaladó :hallássérülés szakorvosi igazolás

mindkét fülön 40dB-t meghaladó hallássérülés szakorvosi igazolás

egyidejűleg H54-es és H9O-es fogyatékossági csopor1 szakorvosi igazolás

iskola típusa plusz óraszám

gimnázium 120 óra tanévenként

szakközépiskola 120 őra tanévenként

szakiskola 120 óra tanévenként

felsőoktatási tan intézet 60 óra szemeszterenként (féléven ként)

felnőttképzés a képzési óraszám 20%-nak megfelelő óraszám

m]ffi ,%

@Jffi f$§i" Könnyen énhctó Szolgáltatásirendet készítene azÉpoÉszes az FSZK



6. ücyrÉlroenpÁs ]

Jójjön a tolmácsszolgálat irodájába !

cím:

3530 Miskolc, Gorvin u.3.1sz.l4.

Várjuk!

Figyeljen a nyitvatartási idöre!

Mikor telefonálhat?

Mindig hívhatja a tolmácsszolgálatot.

Reggel 0B:00-12:00 óra között a 46/503-936 telefonszámon

A nap 24 órájában a 06-30/630-2774 telefonszámon

A tolmácsszolgálat munkanapokon 18 és 8 óra között, továbbá szombaton, vasárnap

és munkaszüneti napokon csak sürgős esetben küld tolmácsotl

.,y+ l !u
#ji

..].l-,&
",. i

Hétfő:

08:00 órától 12:00 óráig

Kedd:

08:00 órától 12,,a0 óráig

Szerda:

0B:00 órától

Csütörtök:

0B:00 órától 12:00 óráig

Péntek:

08:00 órától 12:00 óráig

ffim,&
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7., HoGyAN KÉRJEN roltvtÁcsoT?

Tolmácsolás előtt 3 nappal kérje a tolmácsotl

Sürgős bai van?

Szóljon!

2 őra múlva lesz tolmács.

^.-\- /{ '\\f\/b {: 1Á. h]1 t. .JYLöP/r \- -J\l.íJt / -._:__./
@'/W

W 2 orás

Sürgős baj például:

Baleset

&'-
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Életveszé ly (péld á u l tűzv ész)

A tolmácsszolgálat h,vja á,fié]ttőt, tűzoltót, rendőrt.

Tolmácsot kér?

Mondja meg:

. Hol kell tolmácsolni?
o Mikor keIl tolmácsolni?
. Mennyi időt kelI tolmácsolni?
. Milyen totmácsolást kér? (tolmácsolási mód}

. A tolmácsszolgáltatás íajája (térítésmentes toImácsolás vagy

közszol gá ltatás i tevékenység )

. Hol tudjuk önt elérni?

Személyesen ( irodában) leadott rendelést azonnal visszaigazolunk,

Nem személyesen (sms, fax, MSN) leadott rendelést 3 órán belül visszaigazolunk.

3 napon belül megmondjuk a tolmács nevét.

t"s--llMt %
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A diszpécser a visszaigazolásban elmondja önnek

o a tolmács nevét, ]

. a tolmácsolás helyét,

. a tolmácsolás idejét.

o tTl€flrlyi ideje van még az ingyenes órakeretéből

Figyeljen az információkra! :

szeretne tolmácsot választan i?
Jó valamelyik tolmácsunk?

Válassza azt a tolmácsot, amelyiket szeretné!

Nem sürgő a tolmácsolás, választhat tolmácsot,

Várja meg, amíg szabad lesz a tolmács.

Megszervezzük önnek, :

Sürgősen kelt tolmács?

Nem választhat tolmácsot.

A készenlétes tolmács megy.

Minden héten kér tolmácsot?

A diszpécser pénteken írja össze a tolmácsolási kéréseket.

A diszpécser pénteken beszéli meg a tolmácsokkal a kéréseket,

választhat tolmácsot.

A toImácsolási esetről munkalap készül.

M un kalap ra kják a kérését.

Minden fontos információ rajta van a munkalapon.

Önnek alá kell'írnia a munkalapot,

Az aláírás mutatja, hogy a tolmács dolgozott Önnek.

Nem írta atá a munkalapot?

Nem érvényes a munkalap.

Nem fizetn"*,'o'rnrcsnak,

Mindig irja aláa munkalapot a tolmácsolás után!

Az ingyenes órakeretéből annyi idő kerül levonásra, amennyit aláírta a munkalapon!

@ffi f# könnyen érthetó szolgáltatási rendet készítette azÉpoÉszés az Fsz,. 11



Kért tolmácsolást? 
,

Nem kell mégse a tolmácsolás?

Rögtön szóljon a totmácsszolgálatnak!

Hívja a diszpécsertl

Hívja a diszpécsert, ha 
,

- megváltozott a tolmácsolás helye, ideje;

- másfajta tolmácsolás kell;

- nem kell a tolmácsolás.

1 nappal a kért tolmácsolás előtt mondja le a tolmácsolást!

Nem mondta le a tolmácsolást?

Nem ment el a tolmácsolásra?

A tolmács 20 percet vár önre a helyszínen.

Utána bemegy az lrodába,

Elmondja, hogy Ön nem jött el.

A főnök jegyzőkönyvet ír av,árakozásról.

B., A MEGRENDELÉS LEMONDÁSA

A,120 órás ingyenes órakeretből levonásra kerül a munkalapra írt (betervezett)

tolmácsolási óra.

Ez rossz önnek.

Mondja le idóben a tolmácsolást!

T-r1 -lnm| E.
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9.o EzEKBEN Az EsETEKBEN KELL F|zETNl A ToLMÁCSoLÁSÉRI:

Halló ember rendeli meg a tolmácsolást, a ha!!ó embernek fizetnie kell érte.

A jogosult ügyfélnek nem kellfizetnie.

lntézmény rendeli meg a tolmácsolást, az intézménynek fizetnie kell érte.

A jogosult ügyfélnek nem kell fizetnie.

Közszolgáltatási tevékenység esetén a szolgáltatást nyújtó §zery, szervezet,

intézmény fizeti a tolmácsolást.

A jogosult ügyfélnek nem kell fizetnie.

Jogosult ügyfél áltatános órakerete elfogy. A 120óra ingyenes tolmácsolást már

igénybe vette.

Utána a jogosult ügyfélnek fizetnie kelI.

A tolmácsolás minden megkezdett 15 perce után fizetni kelt.

15 perc tolmácsolás = 2000 Ft ]

SzámIát adunk.

A számlát 15 napon belül kell kifizetni.

Tolmácsszolgálat szó!, mielőtt elfogy a 120 őra.

Mindig meg lehet kérdezni hány óra ingyenes tolmácsolás jár még.

Mennyi van még az állalános órakeretből?

Mennyi van még a speciális órakeretből

Tolmácsszolgálat megmondja.

ffi]m"_&
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10. ÉsznevÉTELEK És pnrunszoK

Jó volt a tolmács?

Rossz volt a tolmács?

El szeretné mondani a véleményét?

Mondja el a tolmácsszolgálat vezetőjének!

A vezető neve: Mészáros Éva

címe: 3518 Miskolc, Szentistványi u.4,

Mondja el a tolmácsszolgálat képviselőjének!

Képviselő neve: Mészáros Éva

címe: 3518 Miskolc, Szentistványi u.4.

Miskolc, 2017.07.01.

Mészáros'Éva

szakmai vezető

Lug-
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