
 

 

Eseménynaptár 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2018. június 29. Balatonlelle HÖOK Választmányi Ülés 

2018. június 30. Balatonlelle HÖOK Közgyűlés 

2018. július 8. Révfülöp Helló Meló előadás a Mentor Táborban 

2018. július 9. Budapest Helló Meló megbeszélés a Flaga képviselőjével 

2018. július 11-15. Velence Helló Meló EFOTT megjelenés 

2018. július 11. Velence EFOTT sajtótájékoztatóra jelnyelvi tolmács 

biztosítása 

2018. július 12. Velence EFOTT, Szabó Balázs bandája koncertre 

jelnyelvi tolmács megszervezése és a helyszíni 

megjelenésének segítése 

2018. július 13. Velence EFOTT, Rúzsa Magdi koncertre jelnyelvi 

tolmács megszervezése és a helyszíni 

megjelenésének segítése 

2018. július 14. Velence EFOTT, Margaret Island koncertre jelnyelvi 

tolmács megszervezése és a helyszíni 

megjelenésének segítése 

2018. július 15. Velence EFOTT, Depresszió koncertre jelnyelvi tolmács 

megszervezése és a helyszíni megjelenésének 

segítése 

2018. július 25. Budapest Pont Ott Parti Helló Meló megjelenés 

2018. szeptember 7. Zánka ELTE BTK Gólyafesztivál 

 

 



 

 

Részletes beszámoló 

Jeltolmács az EFOTT-on 

Koncertek 

• Szabó Balázs Bandája: 2018. Július 12. 18:30-20:00; 

• Rúzsa Magdi: 2018. Július 13. 18:30-20:00; 

• Margaret Island: 2018. Július 14. 18:30-20:00; 

• Depresszió: 2018. Július 15. 23:30-01:00. 

Közreműködő a tolmácsok tekintetében 

• Korner Jeltolmács Központ 

Megítélés 

• Pozitív megítélése volt a kezdeményezésnek, a helyszínen is több személyes megkeresés volt 

azzal kapcsolatban, hogy jó látni, hogy foglalkozik ilyen kezdeményezésekkel is a szervezet és 

úttörő munkát végez a fesztiválok akadálymentesítése terén. 

• Online felületeken szintén pozitív visszajelzések voltak a témával kapcsolatban. 

• Koncerteken nagyon pozitív fogadtatás volt a közönség részéről, hasznosabbnak bizonyul az 

ilyenfajta érzékenyítés, mint egy előadás. 

 

Tapasztalatok 

• Problémák 

1. A fesztiválra az 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott 

fogyatékkal élő személyek csak kísérővel léphetnek be, melyet részben meg tudtak 

oldani a siket fesztiválozók, viszont volt olyan helyzet, hogy a pótjeltolmácsoknak 

kellett a kísérő szerepét betölteni. 

2. A jeltolmácsok a dalszövegeket nehezen tudták betanulni, mert bizonyos zenekarok 

később küldték el azokat. 

3. A jeltolmács nem tudta a kamera határait, nem tudta, hogy a keze már kilóg a 

felvételről vagy sem. 

• Megoldási javaslatok 

1. Plusz forrás bevonásával kísérőket tudunk biztosítani a siket számára, így azok 

számára, akiknek nincs kísérője, csoportosan tudnánk biztosítani kísérő személyeket. 

2. Az együttesek tekintetében már a booking során be tudnánk kérni a lejátszási listát. 

3. Képernyő a jeltolmács számára, hogy lássa magát. 

• Egyéb észrevételek 

1. Én személyesen nagyjából 20 siket fesztiválozóval találkoztam, akik megköszönték a 

szervezést és biztos, hogy sokkal többen jöttek volna, ha a kommunikációt 

hamarabbra időzítjük. Ezen felül a fesztiválon jelen volt egy siket család is kihasználva 

azt, hogy az EFOTT családbarát fesztivál lett. 



 

https://bit.ly/2mAfT1L 

 

 

Kommunikáció 

• Közreműködők a kommunikációban 

1. Kósa Ádám - Európai Parlament képviselője és a Siketek és Nagyothallók Országos 

Szövetsége elnöke 

2. Korner Jeltolmács Központ 

3. EFOTT 

4. ELTE Hallgatói Önkormányzat 

5. BME Hallgatói Önkormányzat 

6. EKE Hallgatói Önkormányzat 

7. Új Nemzedék 

8. HÖOK dolgozók 

9. EFOTT dolgozók 

10. Magánszemélyek 

 

• Videók 

1. Siket fesztiválozó kislány - https://goo.gl/uHcqKB 

▪ 331 like 

▪ 6 megosztás 

▪ 2hozzászólás 

▪ 111 ezer megtekintés 

2. Kósa Ádám - https://goo.gl/DCy5Uv 

▪ 15 like 

▪ 6 megosztás 

▪ 0 hozzászólás 

▪ 3,6 ezer megtekintés 

3. Rudolf Kata - https://goo.gl/XwE3p6 

▪ 102 like 

▪ 27 megosztás 

▪ 19 hozzászólás 

▪ 4,8 ezer megtekintés 

4. Siket, nagyothalló fesztiválozók - https://goo.gl/g9AJgh 

▪ 22 like 

▪ 12 megosztás 

▪ 0 hozzászólás 

▪ 1 ezer megtekintés 

5. Kompán Julianna - https://goo.gl/MgVFyT 

▪ 24 like 

▪ 4 megosztás 

▪ 3 hozzászólás 

▪ 850 megtekintés 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat! 

https://bit.ly/2mAfT1L
https://goo.gl/uHcqKB
https://goo.gl/DCy5Uv
https://goo.gl/XwE3p6
https://goo.gl/g9AJgh
https://goo.gl/MgVFyT


 

 

Budapest, 2018. 06.20. 

Mósa Tamás sk. 

 elnökségi tag 

 


