
VII. A JELNYELVI TÖRVÉNY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT 
JOGOSÍTVÁNYOK 

 

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 
alapján  
a) hallássérült személy az a siket vagy nagyothalló személy, aki kommunikációja során a 
magyar jelnyelvet vagy valamely speciális kommunikációs rendszert használja, 
b) siketvak személy az az egyidejűleg hallás- és látássérült személy, aki kommunikációja 
során speciális kommunikációs rendszert használ, 
c) magyar jelnyelv a hallássérült személyek által használt, vizuális nyelvi jelekből álló, saját 
nyelvtani rendszerrel és szabályokkal rendelkező, Magyarországon kialakult önálló, 
természetes nyelv, 
d) speciális kommunikációs rendszer a hallássérült, illetve siketvak személyek által használt, e 
törvény mellékletében felsorolt kommunikációs eszköz. 
 
Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást az a magyar állampolgársággal, vagy a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, valamint bevándorolt és letelepedett hallássérült, 
illetve siketvak személy vehet igénybe, 
a) aki magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy 
b) aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 
c) akinek hallássérülése legalább az egyik fülön meghaladja a 60 dB-t, vagy mindkét fülön a 

40 dB-t, vagy 
d) akinek fogyatékossága – a BNO-10-es osztályozása szerint – egyidejűleg a H54-es és a 

H90-es csoportba tartozik. 
 
A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás az a) és b) pontban meghatározott esetben az 
ellátást megállapító határozat,a c) és d) pontban meghatározott esetben szakorvosi igazolás, 
illetve szakorvos által kiadott audiogram bemutatásával vehető igénybe. 
 
Az állam által biztosított térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás időkerete évi 36 000 óra, 
személyenként legfeljebb évi 120 óra. 
Az előző bekezdés szerinti éves személyenkénti időkereten felül az állam 
a) a tanulói jogviszonnyal összefüggésben a gimnáziumban, szakközépiskolában, illetve 
szakiskolában tanulói jogviszonyban álló személy részére tanévenként 120 óra, 
b) a hallgatói jogviszonnyal összefüggésben a felsőoktatási hallgatói jogviszonyban álló 
személy részére szemeszterenként 60 óra, 
c) a képzéssel összefüggésben a felnőttképzésben részt vevő személy részére képzésenként a 
képzés óraszáma 20 százalékának megfelelő mértékű 
térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást biztosít. 
 
A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevétele esetén a hallássérült, illetve 
siketvak személy a jelnyelvi tolmácsszolgálatoknál – a jelnyelvi tolmács egyetértésével – 
szabadon választhat jelnyelvi tolmácsot. 



Az e törvényben nem szabályozott esetekben a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás térítés ellenében 
vehető igénybe. 
 
A jelnyelvi tolmácsot a tevékenységével összefüggésben tudomására jutott adatok, tények, 
információk vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli, e kötelezettsége 
tevékenységének megszűnése után is megmarad. 
 


