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Tisztelt Felhasználó! 
 
 
Ön bizonyára hallott már a „Montázs” projektről. A projekt fő célja, hogy a 
Magyarországon élő fogyatékos személyek számára szükségleteikre reagáló, rendszerszerű 
szolgáltatásokat fejlesszen és tegyen hozzáférhetővé. Ennek hatására javuljon 
életminőségük, önálló életvezetési képességük, valamint társadalmi el- és befogadásuk. 
 
A projekt több részcélt is megfogalmazott. Az egyik részcél, hogy a magyarországi 
közszolgáltatások rendszere képes legyen megfelelő tudás birtokában reagálni a 
fogyatékosságból adódó természetes emberi szükségletekre.  
A projekt másik részcélja, hogy a fogyatékos emberek számára biztosítsa az 
információkhoz és szolgáltatásokhoz való hatékony hozzáférést. 2018 áprilisával 
országszerte megnyíltak a megyei Család- és Gyermekjóléti Központokban azok az 
Információs és Koordinációs Pontok, ahol fogyatékosságügyi tanácsadók kezdték meg 
munkájukat. Az országos hálózat így egységes információs tájékoztatást biztosít a 
fogyatékos embereknek és családtagjaiknak, a velük foglalkozó szakembereknek, melyet a 
www.efiportal.hu felületen frissített információk is segítenek. 
A harmadik részcél az érintett célcsoportok kompetenciáinak fejlesztése. Ennek eszköze 
egyrészt a közszolgáltató rendszer szolgáltatási feltételek javítása a közszolgáltatásokban 
dolgozó helyi szakemberek fogyatékosságügyi ismereteinek bővítésével, felkészítésével. 
Másrészt a fogyatékos fiatalok és családjaik önrendelkezési, érdekérvényesítési 
készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése, ehhez kapcsolódó felkészítő programok 
kidolgozása és megvalósítása. 
Negyedik részcélként a fejlesztések által közvetlenül és közvetett módon érintett egyének, 
szervezetek folyamatos tájékoztatását kívánjuk megvalósítani. Hisszük, hogy a 
tájékozottság növekedésével arányosan nőhet a fogyatékos embereket képviselő 
érdekvédelmi szervezetek részvételi aránya a jövőbeni különböző projektek tervezésében és 
megvalósításában. 
 
Mint minden közszolgáltatásban dolgozó szakember, Ön is számtalan esetet tudna felidézni, 
amikor a munkája során olyan helyzetbe került, ahol az ügyfél, látogató, vásárló, páciens (és 
sorolhatnánk további szerepeiket), tehát a szolgáltatást igénybe vevő személy valamilyen 
fogyatékossága miatt nehezebben tudta ügyeit intézni, illetve az adott szolgáltatást igénybe 
venni. 
Azt is bizonyára megélte már, hogy ilyen esetben hirtelen nehézségek léptek fel a 
kommunikációban, illetve olyan problémák is adódtak, amit nehezen tudott megoldani. 
 
A „Fogyatékos személyek a közszolgáltatás ügyfelei – KÖZÜGY” című képzési modulon 
belül a közszolgáltatásban dolgozó szakembereknek biztosítunk alapismereteket a 
gyógypedagógia területéről, és gyűjtünk ígéretes gyakorlatokat a fogyatékos személyek 
egyenlő esélyű hozzáférésével kapcsolatosan. 
 

  

http://www.efiportal.hu/


 

A „Komplex kisokos” elnevezésében is hordozza misszióját 
 

A kiadvány missziója, hogy komplex módon segítsen a közszolgáltatásokban dolgozó 
munkatársaknak a fogyatékos emberekkel való sikeres kommunikációban, ügyintézésben. A 
szakemberek a szükséges helyzetben azonnal kézbe tudják venni a „kisokos”-t, ami 
támpontot, hasznos gyakorlati tanácsokat ad az adott szituációban való kommunikációhoz és 
viselkedéshez. 
Hangsúlyozzuk, hogy minden eset, ügy és helyzet speciális, így a megoldások is egyediek, 
személyre szabottak lesznek. Éppen ezért a „kisokos”, mint azonnali kézbe vehető eszköz, 
csak arra vállalkozhat, hogy a különböző fogyatékosságtípusokhoz rendel hozzá hasznos 
információkat, segítő alternatívákat. 
 
A kiadványt úgy szerkesztettük, hogy Ön a legkönnyebben és leggyorsabban tudja használni 
a benne lévő információkat, gyakorlati tanácsokat. 
A szolgáltatást igénybe vevő személy fogyatékossága szerint adunk Önnek segítséget az 
ügyintézés, segítségnyújtás lebonyolításában.  
 
A kisokos az alábbi fogyatékossági típusokhoz nyújt hasznos információkat: 

- hallássérülés 
- látássérülés 
- mozgáskorlátozottság 
- beszéd- és nyelvi fogyatékosság 
- intellektuális képességzavar (értelmi fogyatékosság) 
- autizmus 
- pszichoszociális fogyatékosság 

 
 

 
  



 

Egyenlő esélyű hozzáférés (EEH) 
 
Minden embernek joga, hogy az ügyeit elintézhesse. Ehhez a fogyatékos személyeknek 
olyan környezetre van szükségük, ahol önállóan vagy segítséggel maguk intézkedhetnek.  
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény (a továbbiakban: Fot.) 4. § ha) és hb) pontja az alábbiak szerint definiálja az egyenlő 
esélyű hozzáférést:  
egyenlő esélyű hozzáférés: a szolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha 
igénybevétele - az igénybe vevő állapotának megfelelő önállósággal - mindenki, különösen a 
mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára 
akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető; továbbá az az épület, 
amelyben a közszolgáltatást nyújtják, mindenki számára megközelíthető, a nyilvánosság 
számára nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az 
épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen használhatók és a 
szolgáltatások egyformán igénybe vehetők. 
A Fot. a 7/A. §-ban kimondja továbbá, hogy a fogyatékos személy számára - figyelembe 
véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit - biztosítani kell a 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. 
Az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása komplex akadálymentesítéssel érhető el, vagyis a 
fizikai (pl. rámpa, lift) és az info-kommunikációs (pl. könnyen érthető kommunikáció, Braille, 
augmentatív és alternatív kommunikáció) akadálymentesítés együttes megvalósításával.  

 

Fizikai megvalósítás Info-kommunikációs megvalósítás 

 Rámpák 
 Felvonók (fontos, hogy az irányító felület 

taktilisan értelmezhető legyen és a lift 
hangjelzéssel jelezze a pozícióját) 

 Vezetősávok 
 Akadálymentes mosdó helyiségek 
 Korlátok 
 Megfelelő szélességű és nyitási irányú 

ajtók 
 Csúszásmentes és csillogásmentes 

járófelületek 
 Csendes szoba (ingerszegény, nyugodt 

környezetet kínál autista emberek 
számára) 

 Színkódolás a helyiségek vagy például 
emeletek között (pl.: földszint fehérszínű 
fal, első emelet zöldszínű fal, második 
emelet kékszínű fal, stb.) 

 Alacsonypadlós járművek 

 Képernyő tartalmat felolvasó programok 
(pl: JAWS) 

 Indukciós hurok 
 Síkírást felolvasó szkenner 
 Biztonsági rendszerek (olyan 

vészjelzőrendszer, amely egyszerre ad 
hang és fényjelzést is) 

 Speciális kommunikációk (pl. könnyen 
érthető kommunikáció, Braille, 
augmentatív és alternatív kommunikáció) 

 Speciális kommunikációs segédeszközök 
pl.: kommunikátorok, kapcsolók, fej- vagy 
szemvezérléssel működtetett 
számítógépek 

 Weboldal  
 Irányítótáblák  
 Piktogramok  
 Egységes grafikai rendszerek 
 Hangos térképek 
 Tapintható térképek 
 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás 
 Audio-narrációs szolgáltatás  
 Feliratozás 

 
Az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító szolgáltatás nem csak a fogyatékos személyeknek 
szükséges.  
  



 

Tudta-e? 
 A babakocsit toló vagy bevásárlókocsit húzó emberek számára a rámpa 

nélkülözhetetlen. 
 A könnyen érthető kommunikáció segít a szociálisan hátrányos helyzete miatt 

megértésében nehezített személy vagy hazánkban jelenlévő, magyarul kevéssé 
beszélő személyeknek. 

 Az augmentatív és alternatív kommunikációban használt képjelek tájékoztató 
jellegűek mindenki számára. 

 
A fentiek alapján az egyenlő esélyű hozzáférés minden embert jogszabály erejénél fogva 
megillet. A közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása során a komplex 
megoldások alkalmazására kell törekedni, hogy a fizikai és az info-kommunikációs 
akadálymentesítés valódi megoldást jelentsen.  
Természetesen sok megoldás jelentős anyagi terhet ró a közszolgáltatást nyújtókra, viszont 
jó néhány apróbb változtatás vagy kommunikációs technika ismerete valódi instant 
megoldást jelenthet. Erre találnak példákat a komplex kisokosban. 
 
 
 

Alapelvek az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához 
 

Körülmények kialakítása 
A közszolgáltatási tevékenységhez a fogyatékos személynek legmegfelelőbb körülményeket 
kell kialakítani. A sérülésspecifikus fejezetekben erre többféle megoldás is található. 
 

Kommunikáció a fogyatékos emberekkel 
A közszolgáltatási tevékenység során mindig a fogyatékos személlyel kommunikáljunk, neki 
adjuk át az információkat, akkor is, ha van jelen kommunikációs segítő, jelnyelvi tolmács, 
vagy más segítő személy. Ők abban segítenek, hogy az információt átkódolják a fogyatékos 
személy számára befogadható formára.  
(Mi sem szeretjük, ha a fejünk fölött beszélik meg a minket érintő dolgokat.) 
 

Partneri viszony 
A közszolgáltatást igénybe vevő minden személyt megillet a partneri viszony, ami azt jelenti, 
hogy a korának és nem a képességeinek megfelelően beszélünk vele. Ha esetleg a segítője 
tegezi a fogyatékos személyt, ezt mi csak akkor tehetjük meg, ha az érintett személytől erre 
engedélyt kaptunk. Ide tartozik, hogy a közszolgáltatási ügyfelünkkel azonos magasságban 
helyezkedünk el, például kerekesszékben ülő személlyel ülve tárgyaljunk. 
(Mi sem szeretjük, ha az engedélyünk nélkül tegeznek minket vagy fölénk magasodva 
beszélgetnek velünk.) 
 

Segítségkérés 
Amikor bizonytalanok vagyunk, hogy mit csináljunk, hogyan informáljunk valakit, akkor 
bátran és egyszerűen kérdezzük meg, hogy működhetünk együtt az érintett személlyel. 
Például a siket személy jelezheti, hogy a fényviszony miatt nem látja jól a szájunkat, egy 
másik pozícióból jobban tudna szájról olvasni. A kérdésekkel feltárt segítséggel 
meggyorsítjuk és gördülékenyebbé tesszük a szolgáltatásunkat. Néhány tématerület 
példaként az ügyíntézés előtt: elhelyezkedés, mozgás vagy mozgatás igénye, 
kommunikációval kapcsolatos kérdések (tempó, szakaszosság, artikuláció). 
  



 

1 Hallássérülés 
 

Ajánlott megnevezések 

- hallássérült 
- nagyothalló 
- siket 
- későbbi életkorban megsiketült 
- minimális nyelvi kompetenciával 

rendelkező 

Kerülendő megnevezése 

- süketnéma  
- siketnéma 
- néma 
- süket  

 

Általános jellemzők 
 beszéde nem vagy csak nehezen érthető, furcsa a kiejtése; 
 az információ megértéséről adott pozitív visszajelzés nem mindig egyezik 

cselekedeteivel; 
 sokszor visszakérdezhet;  
 a megszokottól eltérő megfogalmazásokat, kifejezéseket használ, szóban és írásban 

agrammatikusan fogalmaz; 
 bizalmatlan lehet, a megnyilvánulások többségét saját magára veheti, kisebbségi 

érzései lehetnek; 
 több idő szükséges a kommunikációhoz, érdemes többször megbizonyosodni arról, hogy 

valóban megértette a közlendőnket; 
 információhiány, félinformációk, illetve félreértelmezett információk jellemzik tudását; 
 írásban szívesen kommunikál, de csak rövid információcsere esetén; 
 türelmetlenség, agresszivitás megjelenése a viselkedésében, amennyiben akadályozott 

a kommunikáció; 
 kiszorulás a mindennapos társalgásokból, közös programokból, amely izolációhoz, 

elmagányosodáshoz vezethet; 
 sorstársközösségben, jelnyelvhasználók, kommunikációjukban figyelmes személyek 

iránt túlzott bizalmat mutathat; 
 kommunikációja nyílt, gondolatait, érzéseit nyíltan közli; 
 jelnyelv használata estén a képi gondolkodás, a siketkultúra jellemzi viselkedését. 

 

 
Vezeték nélküli mobil indukciós hurok 

 
Bellman fényjelző rendszer 

 

 
hallókészülék fajták (Kép forrása: https://szinosz.wordpress.com/hallokeszulek-implantatum/)   



 

Kommunikáció hallássérült személlyel 
 Ha fel akarjuk hívni magunkra a hallássérült ember figyelmét, álljunk oda, ahol láthat 

minket (látóterébe). Bizonyosodjunk meg róla, hogy a hallássérült személy ránk néz, 
miközben beszélünk hozzá. Figyeljünk a terem megvilágítására és úgy helyezkedjünk, 
hogy minél több fényt kapjon az arcunk. Egyenesen rá nézzünk és beszéljünk tisztán, 
főleg, ha a hallássérült ember szájról olvas. Ne túlozzuk el az ajakmozgásokat, ne 
tegyük a kezünket a szánk elé beszéd közben. Azt se feledjük, hogy az arcszőrzet 
megnehezítheti a szájról olvasást. Csökkentsük a felesleges háttérzajt a 
hallókészülékkel történő sikeresebb kommunikáció érdekében (pl. zene, mások 
társalgásának, zajforrásoknak a kizárása, csereelem biztosítása, indukciós vagy 
hagyományos erősítés).  

 Hagyjunk több időt az ügyintézésre! 
 Bizonyosodjunk meg róla, hogy a hallássérült személy megértett minket.  
 Legyünk rugalmasok. Ha nem érti, amit mondunk, inkább fogalmazzuk át, ismétlés 

helyett.  
 Kérdezzük meg tőle, hogy hallja-e, amit mondunk. Nem szükséges kiabálni, az torzítja a 

szájról olvasási képet.  
 Rövid, tömör kérdéseket tegyünk fel, amelyeket röviden, tömören meg lehet válaszolni. 

Nyugodtan használjuk a „hallotta már” kifejezést.  
 Ha nehezen értjük meg egymást, kommunikáljunk írásban (pl. tableten, laptopon, 

mobiltelefonon) vagy használjunk vizuális kifejezéseket, jelzéseket a mondanivaló 
illusztrálására.  

 Kérjünk jelnyelvi tolmácsolást (a fővárosi és megyei tolmácsszolgálatoktól az ügyfél 
ingyenesen igényelheti), ezt írjuk le az ügyfélnek (pl. tolmács jön 2019. március 10. 
10:00). Ha jelnyelvi tolmács is jelen van, a hallássérült emberhez beszéljünk, ne a 
tolmácshoz. Úgy helyezkedjen, hogy a jelnyelvi tolmács közel álljon Önhöz, jól látható 
helyen.  

 Nyilvános eseményekre biztosítsunk: jelnyelvi tolmácsot, feliratozót (laptopon 
feliratozzuk az elhangzottakat és lehetőség szerint ezt vetítsük is ki), jegyzetelőt, írásos 
vagy jelnyelvi tájékoztatókat. 

 

  

Ellenőrző lista 
 fényviszonyok 
 elhelyezkedés 
 szájról olvasási kép 
 természetes gesztusok használata 

 
Megoldások 

 szájról olvasás 
 írás 
 jelelés, akár alapjelekkel, gesztusokkal 
 jelnyelvi tolmács kérése (személyes, 

kontakt) 
 
Ajánló 

 jelek tanulása: www.hallatlan.hu 
 segédeszköz-kölcsönzés: www.nfszk.hu  
 jelnyelvi tolmácsközpontokhttps://nfszk.hu/szakmai-tevekenysegek/jelnyelvi-

tolmacsszolgaltatasérdekvédelem és jelnyelvi tolmácsszolgáltatás: www.sinosz.hu  
 kontakttolmácsolás: https://sinosz.hu/#kontakt 

http://www.hallatlan.hu/
http://www.fszk.hu/
https://nfszk.hu/szakmai-tevekenysegek/jelnyelvi-tolmacsszolgaltatas
https://nfszk.hu/szakmai-tevekenysegek/jelnyelvi-tolmacsszolgaltatas
http://www.sinosz.hu/
https://sinosz.hu/#kontakt


 

2 Látássérülés 
 

Ajánlott megnevezések 

- látássérült 
- vak 
- aliglátó 
- gyengénlátó 
- látássérült 

Kerülendő megnevezése 

- világtalan 
- vaksi 
- gyengelátó 

 

 

Általános jellemzők 
Látható jellemzők: fehér bottal közlekedhet, vakvezető kutyával közlekedhet, személyi 
segítővel közlekedhet, szemen látható elváltozások (sok esetben fekete szemüveggel 
eltakarják), színszűrös szemüveget használhatnak (erős színű lencsékkel – piros, sárga, 
szürke, barna), a szem ugráló, fura mozgásai, fura fejtartás (úgy tűnik, mintha mellé nézne, 
félretekintene), előfordulhat, hogy nagyítót vagy valamilyen optikai eszközt használ.  
Viselkedésükben szélsőségek jelenhetnek meg: túlzott önbizalom vagy önállótlanság 
(olyantól is elfogad segítséget, akitől nem kellene). Mivel kevésbé érzi a határokat, de keresi 
a társaságot (főleg veleszületett látássérültek esetén), ezért sokszor tolakodónak tűnhet. 

Vakság esetén: hang és a tapintás útján szerzi az információkat; fehér bottal 
közlekedik. 
Aliglátás esetén: kontúrokat, alakokat, mozgást, nagyméretű tárgyakat érzékel (de nem 
biztos, hogy látás útján azonosítja), nagyrészt hang és a tapintás útján szerzi az 
információkat és oldja meg a helyzeteket. Közlekedhet látóként és más helyzetekben 
vakként. 
Gyengénlátás: nincs éles határa, a gyengénlátó főként a látására támaszkodik, 
általában nem használ fehér botot, különböző optikai segédeszközökkel vagy a 
környezet megváltoztatásával síkírást olvas. 
Veleszületett látássérülés: fogalmi hiányosságok jellemzik, illetve sok esetben a 
szavak mögött nincs valós tartalom. Mimika és a gesztikuláció hiánya vagy bizarr 
megléte. 
Későbbi életkorban szerzett látássérülés: az érintett jól támaszkodik a múltbeli 
tapasztalatokra (vizuális emlékekre), ismeri a látással kapcsolatos fogalmakat – 
használja azokat. 

 

Kommunikáció vak és gyengén látó személlyel 
 Találkozáskor mutatkozzunk be és mutassuk be azokat, akikkel vagyunk. Mondjuk a 

nevünket, esetleg érintsük meg a karját, hogy tudja, hogy hozzá beszélünk!  
 Ha csoportban beszélgetünk, nevezzük nevükön az embereket.  
 Ha tudjuk a látássérült személy nevét, szólítsuk őt a nevén, hogy tudja, mikor beszélünk 

hozzá.  
 Ajánljunk fel segítséget, ha szükségesnek tűnik, de figyeljünk a válaszra – vegyük észre 

a jelzéseket. Egyenesen a látássérült személyhez beszéljünk, ne a kísérőjének feltett 
kérdéseken keresztül kommunikáljunk vele.  

 Ne feltételezzük, hogy a látássérült ember nem lát semmit. Ha úgy adódik, teljesen 
rendben van, ha megkérdezzük, mennyire lát.  

 Ne kiabáljunk! A látással és hallással kapcsolatos problémák nem feltétlenül járnak 
együtt. 

 Legyünk pontosak a szóbeli irányadásnál, és kerüljük azokat a kifejezéseket, 
melyeknek értelmezéséhez látás szükséges, mint például az ott. Vak vagy gyengén látó 
ember tájékoztatása esetén a hozzá képest bal és jobb irányok szerint adjunk 
tájékoztatást.  

 Szóban jelezzük vissza a kommunikáció során a figyelmünket, egyetértésünket 
(pl. igen, értem). A bólogatás, mimika nem informatív a látássérült személy számára.  



 

Vizuális segítségnyújtás 
 Ha nyomtatott anyagot készítünk gyengénlátó személyek részére, akkor érdemes 

kikérni a véleményüket, hogy milyen formátumban kérik. Gyengénlátók számára 
általában az Arial, Verdana 18, félkövér betűtípus ajánlott. A nagyobb sor- és 
betűtávolság ugyanolyan fontos, mint a betűk mérete. 

 A gyengénlátó emberek világítással kapcsolatos szükségletei eltérőek. A 
világításnak komoly jelentősége lehet. Sokan lényegesen többet látnak erős fénynél, 
mások nem. A legáltalánosabb probléma a fényvisszaverődés, például a fényes papír, a 
rosszul elhelyezett világítótest.  

 
Közlekedés és tájékozódás támogatása 

- Menjünk a látássérült személy mellett, kicsit előtte, ne karoljunk bele, hagyjuk, hogy 
ő karoljon belénk, vagy fogja meg a könyökünket, amikor szüksége van segítségre. 
Vak személy esetén kínáljuk fel a kísérés lehetőségét, ajánljuk fel a karunkat. A vak 
személy megmutatja a számára biztonságos vezetési formát. Ez esetben is a vak 
személy előtt menjünk fél lépéssel. Szűk helyen vonjuk magunk mögé a vak személyt, 
hogy védeni tudjuk.  

- Kerüljük a forgóajtókat. Lépcsőn vagy mozgólépcsőn azzal segítsünk a látássérült 
embernek, hogy számára érthető módon megmutatjuk a korlátot, hogy használni tudja, 
ha szeretné. Fontos tudatni vele, hogy a lépcső, mozgólépcső felfele vagy lefele 
indul. Mindig kérdezzük meg, merre akar menni, ha lépcsőhöz, mozgólépcsőhöz vagy 
lifthez érkezünk.  

- A leülés esetén tegyük a látássérült személy kezét a szék háttámlájára vagy mondjuk 
el neki világosan, hol találja meg a széket, az milyen állásban van, és akkor le tud ülni 
saját maga.  

- Az ajtókat vagy nyissuk ki vagy csukjuk be teljesen, de ne hagyjuk félig nyitott 
állapotban.  

- Ne hagyjunk magára nyílt terepen látássérült embert, vagy ne tegyük ezt úgy, hogy nem 
figyelmeztettük őt előre. Mielőtt elindulnánk, vezessük őt valamilyen tájékozódási 
ponthoz, például recepciós pulthoz, akkor nagyobb biztonságban fogja érezni magát, és 
könnyebben fog tájékozódni.  

- A látássérült embereket mindig tájékoztassuk arról, ha elmozdítunk tárgyakat vagy 
bútorokat.  

- Soha ne simogassunk hámba befogott vakvezető kutyát, mert elvonja a figyelmét a 
munkájáról.  

- Nyugodtan használjunk olyan szavakat, mint „látja” és „nézze”, mert ez a szókincsünk 
része. Ellenkező esetben mi is és a látássérült személy is kellemetlenül fogja érezni 
magát.  

 

Ellenőrző lista 
 fényviszonyok, elhelyezkedés 
 bemutatkozás 
 szóbeli tájékoztatás mindenről 
 pontos szóbeli irányadások 
 kísérésnél „fél lépés távolság” szabály 
 leülésnél a széktámlára helyezni a kezet 
 dokumentumról mindent felolvasni 

Ajánló 
 videó: VERCS- Hogyan segíthetsz egy vak embernek? 

https://www.youtube.com/watch?v=vQDKWPr9bDI 
 érdekvédelem: www.mvgyosz.hu  
 LÁRÉSZ Egyesület: https://lareszegyesulet.hu/adatbazisok/ 
 Siketvakok Országos Egyesülete: www.svoe.hu 

https://www.youtube.com/watch?v=vQDKWPr9bDI
http://www.mvgyosz.hu/
https://lareszegyesulet.hu/adatbazisok/


 

3 Mozgássérülés 
 

Ajánlott megnevezések  

- mozgáskorlátozott 
- mozgássérült 
- kerekesszék 

- segédeszköz 

Kerülendő megnevezések 

- rokkant 
- nyomorék  
- béna 
- beteg 
- tolókocsi(s) 
- rokkantkocsi(s) 

 

Általános jellemzők 
A mozgássérülés igen változatos képet mutat. Lehet veleszületett vagy szerzett formája. Fő 
típusai alapján lehet petyhüdt bénulás, ortopédiai elváltozás, végtaghiányos fejlődési 
rendellenességek, agykárosodás utáni rendellenességek, amputáció. Ennek megfelelően 
különböző segédeszközt alkalmazhat a mozgássérült személy (például mankót, járókeretet, 
kerekesszéket). Időközönként a mozgássérült személynek szüksége lehet 
pozícióváltoztatásra, amely a kis helyezkedéstől egészen más eszköz használatig terjedhet 
(pl. kerekesszékből ágyra kifekvés).  
 

Kommunikáció mozgássérült személlyel 
 Ha kerekesszéket használó emberrel beszélünk, lehetőleg úgy üljünk le, hogy neki ne 

kelljen felnéznie ránk, azonos szemmagasságban legyünk. Kommunikáljunk vele 
szemmagasságban, törekedjünk a partnerségre.  

 Beszéljünk egyenesen hozzá, ne az esetleg jelenlévő kísérőjéhez.  
 Soha ne atyáskodjunk kerekesszékkel közlekedő emberek fölött azzal, hogy 

megpaskoljuk a fejüket vagy vállukat. Ez sértő lehet. 
 Ne egyszerűsítsük a mondanivalónkat, fogalmazzunk úgy, ahogy bármikor máskor 

tennénk. A mozgássérülés nem függ össze az értelmi sérüléssel.  
 Figyeljük meg a mozgássérült személy kommunikációját. Előfordul, hogy beszéde jól 

érthető, viszont a beszédszervek érintettsége esetén akár nehezen érthető lehet a 
beszéd, esetleg segédeszközt használ a kommunikációhoz (pl. kommunikátor).  

 Bizonyosodjunk meg róla, hogy közlekedésnél a célhoz üres útvonal vezet és legyen 
szék nélküli üres hely az asztalnál annak, aki kerekesszéket használ. 

 A mozgáskorlátozott személy számára az utazás, a helyváltoztatás mindig hosszabb 
időt vesz igénybe, ezért tájékozódjunk előre.  

 Csak akkor toljuk a kerekesszéket, ha megkérnek rá. Ne vegyük át az irányítást 
kérés nélkül.  

 Fontos tájékoztatni a mozgáskorlátozott személyt az ügyintézés várható 
időtartamáról (pl. arra az esetre, ha az épületben nincs akadálymentesen használható 
WC).  

 Ha segítünk az útpadkánál, kérdezzük meg, hogy szembe vagy háttal szeretne-e inkább 
(fel- vagy le) menni. Legyünk felkészültek – ismerjük meg előre a rámpák és 
akadálymentes létesítmények pontos helyét.  

 Soha ne támaszkodjunk valakinek a kerekesszékére – a szék az ember személyes 
teréhez tartozik, rettentően zavaró és durva, ha valaki rátámaszkodik, vagy rajta lóg. 

  Amennyiben a pult kialakítása nem teszi lehetővé a kerekesszékes ember interakcióját 
az ügyintézővel, az ügyintéző jöjjön ki a pultból és az ügyintézéshez közösen 
válasszanak helyszínt. Az ügyintézés során használt dokumentumokat mindig 
számára elérhető közelségbe helyezzük. Üljünk le, kerüljünk szemmagasságba és 
kérdezzük meg bátran, hogy milyen egyéb technikai segítséget tudunk nyújtani (pl. papír 
lefogása, papírok elpakolása a táskába, a táska felakasztása a kerekesszékre, stb). 

 



 

Ellenőrző lista 
 partneri magasság megválasztása 
 útvonal akadályok eltávolítása 
 hely biztosítása a kerekesszéknek vagy megfelelő 

szék biztosítása 
 biztos tárolás a segédeszközöknek 
 kommunikációs lehetőség felderítése 
 pontos információ az ügyintézés idejéről 

 
Ajánló 

 érdekvédelem: www.meosz.hu 
 Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont: www.etikk.hu 

 

 

4 Beszéd- és nyelvi fogyatékosság 
 

Ajánlott megnevezések  

- beszéd- és nyelvi fogyatékos 

- beszédhiba 

- dadogó 

- hadaró 

- pösze 

Kerülendő megnevezések 

- selypegő 
- affektáló 
- beszédfogyi 

 

 

Általános jellemzők 
A beszéd- és nyelvi fogyatékosság jellemző tünetei az alacsony szókincs és korlátozott 
grammatika, továbbá a nehezített társalgási képességek. Korlátozott a hatékony 
kommunikáció, a társas részvétel (Mészáros, 2015). 
Artikulációs zavar: a beszédhangok kiejtésének a köznyelvi normától eltérő képzése. A 
kommunikációs zavarral küzdő beszédpartnerek érzékenyebben reagálnak a beszédpartner 
reakcióira és a beszédhelyzet változásaira. 
Dadogás: a beszéd folyamatosságának, ritmusának zavara, tünete: a beszéd görcsös 
megakadása. 
Hadarás: a beszéd folyamatosságának zavara, tünete: a beszéd tempójának nem 
egyenletes, hirtelen felgyorsulása, ami miatt hangok, szótagok, szavak eshetnek ki a 
beszédből.  
Gége nélküli beszéd: a gége műtéti eltávolítása után a társadalmi érintkezés 
helyreállításához – mivel a beszéd feltételei nincsenek meg – új hangképzési mechanizmus 
elsajátítására van szükség. Ennek alapja a nyelőcsőhang-képzés. A beszédképzést 
gégemikrofonnal is lehet támogatni.  
Afázia: agyvérzés, daganatok vagy egyéb trauma okozta idegrendszeri károsodás 
következtében fellépő beszéd- és nyelvi zavar. Az elakadás a beszédmegértési vagy a 
beszédprodukciós, illetve mindkét területen jelentkezhetnek.  
Disartria: az artikulációs izmok mozgatásáért felelős izmok sérülése következtében jön létre, 
legfeltűnőbb tünete az elmosódott, alig érthető vagy érthetetlen beszéd.  
Olvasási, helyesírási, számolási zavar (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia): részképesség 
zavarok. Diszlexia: a nyelvvel, beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos 
részképesség zavar. Problémát okozhat a betűk, szavak, számok felismerése, leírása, a 
betűket felcserélhetik vagy ellenkező irányban olvashatják. Diszgráfia: írászavar. Az írás 
rendezetlensége, pontatlansága jellemzi. Diszkalkulia: számolászavar. A megértésre, az 

http://www.meosz.hu/


 

emlékezetre, illetve arra a képességre hat ki, hogy a számokkal manipuláljon vagy 
számadatokat kezeljen az ember.  
Időskori kommunikációs zavarok: az Alzheimer kórban és egyéb demenciában szenvedő 
emberek kommunikációs képességei megváltoznak, beszédbeli zavarok alakulnak ki a 
beszédprodukció és beszédértés területén. Az értelmi képességek, az emlékezet romlásával 
csökken a kommunikáció sikeressége. 
 

Kommunikáció beszéd- és nyelvi fogyatékos személlyel 
Sok beszéd- és nyelvi zavarral élő embernek nehézséget okoz a beszéd megértése is, de 
sokuknak nem, ne legyenek előfeltevéseink! Ne emeljük fel a hangunkat, nem 
hallássérült emberekről van szó. Lehetőleg csendes környezetben beszéljünk. 
Legyünk türelmesek és ne vegyük át teljesen a beszédet attól való félelmünkben, hogy 
nem fogja megérteni, amit mondunk. Ne tettessük, hogy megértettünk valamit, ha nem. Ha 
nem értjük, amit mond, kérjük meg, hogy más szavakkal mondja el ugyanazt.  
Soha ne feltételezzük, hogy aki beszédben való akadályozottsággal él, az nem érti, amit 
mondunk, bár lehet, hogy szüksége van valamilyen kommunikációt segítő eszközre 
(kommunikációs képtábla, beszédkészülék). Kérdezzük meg, hogy tudunk-e valamilyen 
segítő jelzést adni a nehezen érthető témához vagy betűzni egy szót (lehet, hogy van is 
nála valamilyen kommunikációt segítő eszköz). Ha van nála kommunikációt segítő 
eszköz, akkor inkább vele szemben legyünk, minthogy a válla fölött olvassuk, amit gépel. 
Igen eltérő lehet a beszéd- és nyelvi fogyatékosság megjelenési formája, ezért a jellemzően 
megjelenő beszéd- és nyelvi fogyatékossággal kapcsolatos szempontok külön csoportosítva 
olvashatók. 

 
Kommunikáció dadogó személlyel  
 A beszélgetés alatt végig tartsuk fenn a természetes szemkontaktust. Akkor is 

próbáljuk meg társalgás közben végig fenntartani a szemkontaktust, ha kezdetben – 
mert ilyen helyzetben még nem voltunk – kellemetlenül érezzük magunkat a 
megakadások végig hallgatása során. 

 Kerüljük a beszéd formájára utaló megjegyzéseket! Ezek a megjegyzések a 
dadogót frusztrálják, így feszültebbek lesznek: a helyzet kommunikációs zavart 
eredményez.  

 A megakadó közléseiket, szavaikat, mondataikat ne akarjuk helyettük kimondani, 
kiegészíteni, ez számukra a türelmetlenség jele. Várjuk meg, amíg elmondják a 
teljes közlendőt! 

 Ne próbáljunk tréfálkozni vagy nevetni a helyzeten!  
 A beszédünk legyen kimért és nyugodt tempójú, anélkül, hogy mindez túlzottnak 

vagy kevésbé természetesnek hatna.  
 Éreztessük a dadogó beszédpartnerrel, hogy amit és ahogy beszél, az felkelti az 

érdeklődésünket.  
 Ha a dadogó személy megakadásai időlegesen megszűnnek és aktuálisan képes a 

folyékony beszédre, ne dicsérjük ezért, és ne mondjunk olyan mondatokat, hogy: 
"Most jól tudtál beszélni!" vagy "Gratulálok, most sokkal jobban beszéltél!". Ettől úgy 
érezheti magát, mintha minden alkalom a beszéde megítéléséből állna. 

 

Kommunikáció afáziás személlyel 
 Hagyjunk kellő időt a társalgásra.  
 Kényelmesen helyezkedjünk el, üljünk le és teremtsünk szemkontaktust az afáziás 

személlyel.  
 Beszéljünk lassan, megfelelő artikulációval. Használjunk rövid és egyszerű 

mondatokat, miközben a mondatok lényeges, tartalmas szavait hangsúllyal kiemeljük. 
 A társalgás legfontosabb szavait írjuk le, majd ismételjük meg a közlendőt, az írott 

formát adjuk át az érintett személynek emlékeztetőül, amelyet későbbi 
kommunikációjában eszközként fel tud majd használni.  



 

 Segítsük az afáziás önkifejezését azzal, hogy támogatjuk kommunikációját 
mutogatással, gesztikulációval, rajzolással, írással. Buzdítsuk arra, ha képes rá, 
hogy írjon vagy rajzoljon szándékai kifejeződése érdekében.  

 Ha az afáziás közölni akar valamit, a félreértések elkerülése érdekében pontosan 
tisztázni kell, hogy „miről”, „kiről” akar közölni valamit, mi történik vagy történt, illetve az 
esemény hol és mikor történik. Fontosak a megfelelő kérdések, a találékonyság, a 
módszeres előrehaladás a társalgásban, annak érdekében, hogy az események 
konstrukciója  megfelelő módon alakuljon. Törekedni kell a „többválasztásos” 
kérdések használatára, valamint a válasz lehetőségek felsorolására, amelyből az 
afáziás kiválaszthatja a kommunikációs szándékának leginkább megfelelőt. 

 

Ellenőrző lista 
 nyugodt, biztonságos légkör  
 hosszabb ügyintézési idő 
 íróeszközök (pl. toll, papír, tablet) 

 
Megoldás 

 ismétlés 
 másként fogalmazás 
 fontos információk lejegyzése 
 visszakérdezés 
 rajzoltatás, íratás 

 
Ajánló 

 Démoszthenész Egyesület: www.demoszthenesz.hu  
 Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság: www.mfflt.hu 
 Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 

MONTÁZS projektje által működtetett felnőtt logopédiai szolgáltatás: 
www.efiportal.hu/a-projekt-szolgaltatasai/logopediai-pontok/  

 
 
 

5 Intellektuális képességzavar (értelmi fogyatékosság) 
 

Ajánlott megnevezések 

- értelmi sérült 
- értelmi fogyatékos 
- intellektuális képességzavar 

Kerülendő megnevezések 

- hülye 
- elmebeteg 
- idióta 
- bolond 
- gyengeelméjű 
- mentális retardált 

 

Általános jellemzők 
Intellektuális képességzavar esetén a személy intellektuális-kognitív működése, valamint a 
kortárs csoportokhoz viszonyított alkalmazkodó magatartása jelentősen elmarad (Lányiné, 
2009). Mértékét tekintve több csoport meghatározható. 
Enyhe fokban értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) személynek leginkább a 
tanulásban, az írás-olvasás-számolás területén, a nyelvtanulásban vannak nehézségei. A 
mindennapokat jól szervezik, kevés segítséget igényelnek (időszakos támogatás). Beszédük 
érhető, esetleg nem választékos. A gyakorlati problémákat jól kezelik.  
Mérsékelten súlyos fokban értelmileg akadályozott személynek az élet több területén 
nehézsége adódik, több állandó vagy időszakos segítséget igényel. Nem feltétlenül tud írni, 

http://www.demoszthenesz.hu/
http://www.mfflt.hu/
http://www.efiportal.hu/a-projekt-szolgaltatasai/logopediai-pontok/


 

olvasni, számolni, az ügyintézésben korlátozott támogatást igényel. Kevésbé önálló, lassúbb 
lehet tevékenységeiben. Többségük nem beszél vagy nehezen érthetően, gyakran 
motyognak vagy túl hangosan beszélnek. Mozgásuk néha furcsa (összerendezetlen), pl.: 
széles talpon járás, lapozásnál papírtépés/-gyűrés, ügyetlenek az íróeszközökkel. A 
tevékenységek sorrendjét nem tudják megjegyezni, felcserélik vagy kihagynak lépéseket pl.: 
főzés, űrlapok kitöltése.  
A súlyos és igen súlyos fokban értelmileg akadályozott személy minimálisan önálló, 

folyamatos segítséget igényel a tevékenységében (kiterjedt támogatás). Gyakori a társuló 
fogyatékosság vagy betegségek (pl.: beszédfogyatékosság, mozgássérülés, cukorbetegség) 
jelenléte, a segédeszköz viselése vagy használata. Gyakran nem beszélnek, más módon 
kommunikálnak. 
 

Cselekvőképesség - támogatott döntéshozatal - gondnokság 
Az intellektuális képességzavart mutató személyek esetében kérdés lehet a 
cselekvőképesség mértéke. Cselekvőképes felnőtt korú személy belátással bír az életét 
érintő kérdésekben, aláírhat szerződéseket. Cselekvőképességet részlegesen korlátozó 
gondnokság alatt álló felnőtt személy, néhány ügycsoportban nem dönthet. A helyettes 
gondnokság esetén a családtagja vagy gondnoka dönt, az érintett személy nem ír alá 
szerződéseket. Gondnokság alatt álló személy nem dönthet az életét érintő kérdésekben, 
nem írhat alá önállóan szerződést. Támogatott döntéshozatal esetén önállóan dönt az 
érintett személy a támogató (bizalmi) személy információi alapján, akit hivatalos úton választ.  
Az értelmi fogyatékos személyek önállósodását a mikrokörnyezetük normalizációs elv 
alapján történő önmegismerés, személyes szabadság és önállóság gyakorlásával 
biztosíthatja (Farkasné Gönczi, 2008). 
 

Kommunikáció intellektuális képességzavart mutató személlyel 
 Mindig a személy szükségleteire reagáljunk, ahelyett, hogy feltételezéseket állítunk fel 

a képességeiről.  
 Közvetlenül a fogyatékos személyhez intézzük szavainkat, ne a kísérőjéhez.  
 Legyünk türelmesek! Ne legyünk frusztráltak, ha ismételnünk kell magunkat.  
 Legyen egyszerű a kommunikáció! Beszéljünk tisztán, használjunk rövid szavakat, 

egyszerű mondatokat, kérdéseket! Kerüljük a bonyolult, idegen szavakat és a 
metaforák használatát! Ha kell, mondjuk másképp az információt. 

 Bátran kérjük meg a személyt, hogy ismételje meg mondandóját, ha nem értünk 
valamit. Ne fejezzük be helyette a szavait, mondatait.  

 Kérdezzük meg, hogy szeretné-e, ha leírnánk az információt. 
 Legyünk felkészültek a könnyen érthető verbális és írásos kommunikáció 

jellegzetességeire, a könnyen érthető információátadás elektronikus vagy vizuális 
formáira. Alkalmazzuk a könnyen érthető kommunikáció (KÉK) szabályait 
(http://konnyenertheto.gonczirita.hu/ismeret/modszertan/)! Ilyen például a rövid, tömör 
mondatszerkezet alkalmazása, amelyben egyszerre csak egy információ hangzik el, 
valamint az idegen szavak, mozaikszavak, római számok kerülése.  

 

Megoldás 

 biztonságos légkör kialakítása 
 hosszabb ügyintézési idő 
 egyszerű, tőmondatok alkalmazása 
 könnyen érthető kommunikáció 
 fontos információ leírása, lerajzolása 

 

Ajánló 
 érdekvédelem: www.efoesz.hu 
 Down Alapítvány: http://www.downalapitvany.hu/  
 Kézenfogva Alapítvány: http://info.kezenfogva.hu/ 

http://konnyenertheto.gonczirita.hu/ismeret/modszertan/
http://www.efoesz.hu/
http://www.downalapitvany.hu/
http://info.kezenfogva.hu/


 

6 Autizmus 
 

Ajánlott megnevezések 

- A fejlődési zavar neve: autizmus spektrum zavar (ASD) 
- autista ember, autista gyermek, autista felnőtt  
- autizmussal élő gyermek/felnőtt 
- XY autizmussal él 

Kerülendő megnevezések 

- autista – mint főnév 
- auti gyerek  
- auti felnőtt  
- XY auti 

 

Általános jellemzők 
Minden egyes ember, így az autista emberek viselkedését is olyan sokféle tényező 
határozza meg, hogy rendkívül nehéz lenne mindegyiket felsorolni, azonban az életkor, a 
családi háttér, a környezeti hatások, a képességek általános szintje, társuló erősségek és 
gyengeségek, az iskolázottság, valamint a gyermek/személy alkati, temperamentumbéli 
adottságai mindenképpen közéjük tartoznak. Mindezek ellenére minden autista embernél 
megtalálhatók közös jellemzők is. A sokféleség ellenére elmondható, hogy az autista ember 
számára: 

- nehéz annak közlése, hogy mire van szüksége, vagy mit érez, 
- nehéz a másokkal való kapcsolatteremtés, 
- nehéz annak megértése, hogy a másik ember mit gondol, vagy mit érez, 
- a váratlan vagy szokásostól eltérő dolgok nyugtalanítóak lehetnek, 
- gyakran elvész a részletekben,  
- túlterhelődhet a környezeti ingerektől.  

A kommunikációs készség szempontjából is heterogén csoport: 

- van, aki nem beszél és van, aki nagyon jól, sőt szokatlanul sokat beszél és sokat, 
vagy furcsa dolgokról kérdez, 

- beszél, de keveset és máshogy, pl. korábban hallott kifejezéseket, mondatokat 
ismétel, 

- jól beszél, mégis nehezen lehet vele beszélgetni, vagyis egymás mondandójára 
építkezve társalogni,  

- rosszul érti a szavakat és mondatokat, és van, aki jól ért, de mégis gyakran félreérti, 
vagy szó szerint értelmezi, amit hall, 

- ritkán vesz fel szemkontaktust, van, aki gyakrabban, de mégis kevéssé tud a 
tekintetével egyértelműen üzenni a másik embernek, vagy a beszélgetést, közös 
játékot a tekintetével kísérni, szabályozni,  

- alig használ gesztusokat, kevés érzelem vagy üzenet olvasható le az arcáról, és 
kevéssé is érti ezeket a jelzéseket, és van, aki szélsőségesen használja ezeket a 
kommunikációs eszközöket.  

 

Kommunikáció autista személlyel 
 Akadálymentes kommunikációs eszközrendszer és stílus használata 
 hosszabb idő a feldolgozásra, 
 rövid, egyértelmű fogalmazás, metaforák, szarkazmus, irónia, terjengős 

körmondatok használatának a kerülése, 
 változások, a szokásostól eltérő események időben történő kommunikálása, 
 váratlan események esetén egyértelmű algoritmusok segítségével történő 

támogatás, 
 fontosabb, bonyolultabb információk írásos formában történő kommunikálása, 
 szükség esetén augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) használatának 

biztosítása, 
 a tájékozódás megkönnyítéséhez térképek, piktogramok használata, 
 hosszabb folyamatok lépésekre bontása, 
 igény esetén az autista ember számára biztonságot nyújtó, őt jól ismerő személy 

jelenlétének biztosítása. 



 

 

Ellenőrző lista 
 biztonságos légkör kialakítása 
 hosszabb ügyintézési idő 
 az ügyintézés folyamatának pontos lépései 

 
Megoldás 

 egyszerű, tőmondatok alkalmazása 
 augmentatív és alternatív kommunikáció 
 fontos információ leírása, lerajzolása 

 
Ajánló 

 Autizmusiroda (az NFSZK fenntartásában) - www.autizmusiroda.hu 
 https://auti.hu 
 Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 

MONTÁZS projektje által működtetett területi autizmus munkacsoportok – 
www.efiportal.hu/a-projekt-szolgaltatasai/teruleti-autizmus-munkacsoportok/  

 Mars Alapítvány – https://marsalapitvany.hu 

 

7 Pszichoszociális fogyatékosság 
 

Ajánlott megnevezések 

- pszichoszociális fogyatékos ember 

- mentális problémával küzdő ember 

- pszichiátriai betegséggel küzdő 

személy 

Kerülendő megnevezések 

- bolond 

- flúgos 

- őrült 

- tébolyult 

- dilinyós 

- pszichiátriai beteg 

 

Általános jellemzők 
A pszichoszociális fogyatékosság igen sokféle kórképet tartalmaz, melyek meghatározó 
elemei alább olvashatóak, pár mondatban bemutatva. 
Pszichotikus zavarok: a pszichózis a valósággal való megfelelő kapcsolat megszakadását 
jelenti. Tünetei: hallucinációk (érzékcsalódások). 
Téveszme: a valóságra vonatkozó téves, megalapozatlan ítéletet jelent, melynek 
valódiságáról az egyén meg van győződve. 
Szkizofrénia: ezt a mentális zavart olyan klinikai tünetek jellemzik, mint a téveszmék, 
hallucinációk, érzelmi elsivárosodás, szociális visszahúzódás és dezorganizált, szétesett 
magatartás. 
Hangulatzavar: depresszióról akkor beszélünk, amikor az egyén nem képes a szomorú 
hangulatán túllendülni és kórosan szomorú. Tünetek: levert hangulat, érdeklődés és öröm 
csökkenése, jelentős súlyvesztés vagy gyarapodás, alvászavar, fáradtság, érdektelenség, 
önvád, öngyilkossági kísérlet. 
Mánia: a hangulati szint kóros emelkedése. Tünetei: mértéktelen határozottság, határtalan 
önbizalom, erős beszédkényszer, az alvásigény jelentős lecsökkenése, az étkezések 
elmaradása, ennek következtében jelentős súlycsökkenés, az aktivitás fokozódása. 
Organikus zavarok: demencia: kóros szellemi hanyatlás. 
Stresszhez társuló betegségek: fóbiák, szorongás, kényszerbetegségek, nagy 
megrázkódtatás utáni poszttraumatikus stressz szindróma, pánikbetegség. 

http://www.autizmusiroda.hu/
https://auti.hu/
http://www.efiportal.hu/a-projekt-szolgaltatasai/teruleti-autizmus-munkacsoportok/
https://marsalapitvany.hu/


 

 A felnőtt személyiség és viselkedésének zavarai: kóros és tartós érzelmi és 
magatartásbeli megnyilvánulások: az érzelmileg labilis, az antiszociális, a nárcisztikus, 
az elkerülő. 
 

Kommunikáció pszichoszociális fogyatékossággal élő személlyel 

Pszichoszociális fogyatékossággal élő ember esetében is az asszertív (önérvényesítő) 
kommunikáció nagy segítséget nyújthat az ügyintézés esetén.  
 Ennek jellemzői: önkifejező, őszinte, egyenes, közvetlen, tekintettel van mások jogaira, 

konkrét helyzetre, célra, személyre irányul, szociálisan elfogadható. 
 A pozitív, nem stigmatizáló, nem ítélkező magatartás és kommunikáció utat nyithat 

egy pszichiátriai diagnózissal rendelkező ember felé. Ugyanakkor szükséges arra is 
felkészülni, hogy szélsőséges esetben az agresszió is megjelenhet az ügyfél 
viselkedésében, ezért ilyen esetben a nyugodt, lassú, egyértelmű, könnyen érthető 
beszéd lehet az eszköz a helyzet kezelésére.  

 Agresszív viselkedés esetén fontos a higgadtság, nyugalom!  
 Beszéljünk halkan, nyugodtan, határozottan! 
 Figyeljünk a nonverbális jeleinkre, hogy összhangban legyenek a nyugalmi állapottal! 
 Ne grimaszoljunk! Ne mutassunk félelmet! 
 Kerüljük a kommunikáció vagy más minősítését! 
 Szükség esetén zökkentsük ki az ügyfelet a helyzetből! Pl. víz kínálása. 
 Amennyiben máshoz kell küldeni az ügyfelet, segítő tevékenységgel tegyük. 
 Mindig legyen fizikai kilépési lehetőség! 

 
A jó kommunikációhoz hozzátartozik, hogy tudjuk: 

1. mikor van rá szükség, 
2. mit kell kommunikálni (miről beszéljünk), 
3. hogyan kommunikáljunk. 

Mikor? 
Soha ne beszéljen meg semmi fontosat, amikor dühös vagy ideges. Nehéz világosan 
gondolkozni, jól figyelni és az építő jellegű megoldásokra koncentrálni. Mielőtt beszélne a 
klienssel, szánja rá a szükséges időt, hogy megnyugodjon. 

Miről? 
Több probléma egyidejű felvetése túl sok a kliensnek, tehát a legjobb megoldás egyszerre 
csak egyet választani. Válasszon egy problémás területet, ami valóban fontos, és 
fókuszáljon egy konkrét viselkedésre, amiben szeretne a kliensnél változást elérni. 

Hogyan? 
A verbális kommunikációja legyen egyszerű, tömör és konkrét. A nonverbális kommunikáció 
arra vonatkozik, ahogyan beszél – a hangszín, testtartás, szemkontaktus, arckifejezés, fizikai 
távolság a beszélgetők között. A nonverbális üzenet gyakran fontosabb, mint a verbális. 
 

Ellenőrző lista 
 biztonságos, pozitív légkör kialakítása  
 hosszabb ügyintézési idő 
 pontos ügyintézési keret 
 menekülési útvonal 

 

Megoldás 
 egyszerű, tőmondatok alkalmazása 
 kilépési helyzet biztosítása 

 

Ajánló 
 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum: http://pef.hu/pef/start/index.php  

  

http://pef.hu/pef/start/index.php


 

8 Speciális célcsoportok 
 
A halmozottan fogyatékosság olyan állapot, amely egy vagy több azonos, vagy egymástól 
független időben fellépő biológiai sérülés/károsodás következményeként jön létre és több 
funkcióterületre kiterjedő fogyatékossággal jár (Lányiné 2001). A halmozottan fogyatékos 
személyek esetében az egyes sérülési területek eltérő súlyossági fokot mutathatnak. Igen 
széles spektrumban jelenhet meg a súlyosan-halmozottan fogyatékosság (pl. súlyos 
mozgássérülés és tanulási zavar). 
 
A súlyos, halmozott fogyatékosság az egész élet során fennálló állapot. A testi struktúrák 
károsodása következtében a speciálisan humán funkciók (pl. az érzékelés-észlelés, a 
kommunikáció, a beszéd, a mozgás, az értelem) minimálisan két területén súlyos vagy 
legsúlyosabb mértékű zavar jelentkezik (pl. súlyos mozgássérülés, enyhe tanulási 
akadályozottság és siketség). 
 
A fejlődésmenetükben súlyosan akadályozottak a súlyosan-halmozottan sérült csoporton 
belül azon személyek, akik egész életen át a mindennapi tevékenységeikben folyamatos 
megsegítésre szorulnak. A súlyos akadályozottság leggyakrabban a központi idegrendszer 
komplex károsodása következtében kialakult állapot. A súlyosan és halmozottan sérült 
(SHS) vagy súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek csoportja heterogén csoport (pl. 
súlyos értelmi fogyatékosság, mozgássérülés és siketség). 
Az Amerikai Beszéd-, Nyelv- és Hallástársaság (American Speech-Language-Hearing 
Association) meghatározása szerin e populációhoz tartoznak mind azok, akik a gesztusok, 
beszéd és/vagy az írásos kommunikáció átmeneti, vagy végleges zavara miatt nem 
képesek ezek révén kielégíteni valamennyi kommunikációs igényüket. Az ebből fakadó 
súlyos kommunikációs nehézségeik az AAK (augmentatív és alternatív kommunikáció) 
segítségével enyhíthetők. A kommunikációs akadály elsődleges oka ezeknél a személyeknél 
nem a halláskárosodás. Bár e csoport egyes tagjainál fellelhető bizonyos mennyiségű 
beszéd, a fentieknek megfelelően ez soha nem elegendő arra, hogy a változatos 
kommunikációs igényeknek megfeleljen (American Speech Language and Heraing 
Association, 2006).  
 
A veleszületett siketvak személyek esetében a komplex sérülés az egész 
személyiségfejlődésre kihatással van. Jellemző az információszerzés, a kommunikáció, a 
szociális kapcsolatteremtés akadályozottsága. Bizonytalan, torzított információkkal 
rendelkeznek a világról, mivel súlyos mértékben akadályozott annak megismerése, hiszen 
leginkább a konkrét, „kézzel fogható” valóság tud a legjobban beépülni. Nehezen látják előre 
az eseményeket, illetve az aktuálisan körülöttük zajló eseményeket is nehezen követik. 
Gondolkodásmódjuk egyénenként eltérő, jelentős mértékben függ a világból megszerezhető 
ismeretektől, azok feldolgozási folyamatától. Az oktatás és fejlesztés folyamatában az 
ismeretelsajátításukhoz, fogalmaik kialakításához elengedhetetlen egy komplex 
kommunikációs stratégia és szemlélet alkalmazása. A kommunikációs folyamatok 
kivitelezése segítőkön keresztül valósul meg. Az egyéni képességek felmérését követően 
tanítják meg a siketvak személyt a számára alkalmazható kommunikációs formára. 
A szerzett siketvak személyek esetében meghatározó, hogy melyik sérülés társult a már 
meglévőhöz. A kommunikációs módok használatát ez határozza meg leginkább. A 
hallássérüléshez társuló látássérülés esetében a jelnyelv, a számukra adaptált taktilis 
jelnyelv, a daktil és fonomimikai jelek kiegészítésre jól használhatóak. A síkírás tenyérbe 
jelölő módszerei, valamint a látássérülés formájától és mértékétől függően a képek, képi 
szimbólumok is jól alkalmazhatóak. A súlyos látássérüléshez időben később társuló 
hallássérülés esetében a taktilis jelnyelv, a Braille-kézbe jelelt változata, a Tadoma, az írott 
Braille, valamint a tárgyas és taktilis szimbólumok használata javasolt (Királyhidi 2009). 
A kommunikáció mellett – különösen súlyos látássérülés esetében – az önálló életvezetés és 
a tájékozódás, közlekedés is jelentősen akadályozottá válik. A siketvak személyek számára 



 

az életvezetésükhöz legtöbb esetben - a speciális jelnyelvi tolmács mellett - a személyi 
segítő biztosítása is fontos. 
 

Segédeszköz nélküli kommunikáció 
- testnyelv: egyszerűen strukturált, tudatos és akaratlan is lehet a használata, nincs 

időbelisége (pl. fészkelődés, mimika) 
- gesztusnyelv: egyszerűen strukturált kézjelek mondat értékkel, időbelisége van, 

alkalmazható taktilis (kézből kézbe) formában (pl. integetés, magával húzás) 
- daktil vagy fonomimikai jelek: a betűk kézjelekkel történő bemutatása 
- kézjelek: tömörítésre, rövidítésre alkalmas (pl. a daktil, a Braille abc, a LORM- 

ábécé, a síkírás, kézbe jelelve) 
- jelnyelv: nyelvi rendszer nyelvtannal, időbeliséggel. Ritkán tanulják meg a 

születetten siketvak személyek. 
- vibrotaktilis jelek: a kéz az arcon, így az arcon érzékeli a beszédet, változást (pl. 

TADOMA) 
- vokalizáció: tudatos hangadás (pl. kiáltás, vagy hangadás választásos helyzetben) 
- beszéd: egyszerű, tömör szerkezet alkalmazható, nem használható a szleng 
- egyéb jelzések (pl. izzadás, légzésritmus változás) 

 

Segédeszközt igénylő kommunikáció 
- tárgyak, tárgyrészletek: alkalmazható teljes tárgy (pl. pohár az ivás jele), 

tárgyrészlet (pl. hinta kötelének egy darabja), kicsinyített tárgy (pl. autó), 
tárgyszimbólum (pl. vonaljegy). Ezek összeállítása szakember feladata.  

- képek: (pl. fotó, színes rajz, fekete-fehér rajz, vonalas ábra, szimbólum), de a 
lapra ragasztott kicsinyített tárgy vagy tárgyszimbólum is kép. A képek 
képrendszerré alakíthatók, de függ a siketvak személy látásmaradványától és 
kognitív képességétől. 

- írott nyelv: lehet a megszokott szöveg vagy Braille-írás. Leggyakrabban kiegészítő 
kommunikációs eszköz. 

- AAK eszközök: lsd. AAK kommunikáció fejezetben 

 
Együttműködés súlyosan-halmozottan sérült személlyel 

 Az emberi méltóságot minden esetben tiszteletben kell tartani. 
 Sok időt szánjunk az ügyintézésre! 
 Az érintett személy számára megfelelő kommunikációs formát használjuk, vagy 

kérjünk segítséget, tolmácsolást! 
 Fontos információ lehet az akadálymentes mellékhelyiség, egy elvonulást biztosító 

hely (pl. átöltözés, táplálkozás miatt). 
 Bizonyosodjunk meg arról, hogy biztosan érti a beszédet! 
 Bizonyosodjunk meg a személy igen-nem jelzéseiről, hiszen ez nagyon egyedi 

lehet, nem feltétlenül mindig a bólintás vagy a fejrázás! 
 Amennyiben a személy nem rendelkezik kommunikációs eszközzel vagy segítő 

személlyel, aki segíti a kommunikációs nehézségek áthidalását, a stabil igen - nem 
jelzéseket használva, eldöntendő kérdések formájában próbáljuk a kommunikációt 
kivitelezni. Ne felejtsük, hogy ezzel a módszerrel lassú és fárasztó az interakció, 
mindkét fél számára. 

 Amennyiben az érintett személy semmilyen speciális kommunikációs eszközzel – 
képeket tartalmazó lapok, füzetek, tablet/telefonon elérhető képkommunikációs 
applikáció, betűtábla, kommunikátor – nem rendelkezik, próbáljuk egyszerű, rövid, 
tömör üzeneteinket gesztusokkal és képekkel kísérni. Képek hiánya esetén papír, 
ceruza használatával egyszerű rajzokat készíthetünk, melyek sokat segíthetnek a 
kölcsönös megértésben. 



 

 Abban az esetben, ha a személy használ speciális kommunikációs eszközt, kérjük 
meg, hogy mutassa be, hogyan használja azt. Gondosan figyeljük meg az eszköz 
használatát. 

 A betűtábla használat esetében a legegyszerűbb, ha néhány betű megmutatása után 
rákérdezünk a szavakra, ezzel lehet az üzenet kivitelezésének tempóját gyorsítani. 

 Legyünk türelmesek, a kommunikációs tempó speciális eszközök használatával 
lassabb. 

 

Együttműködésben siketvak személlyel 
 Mindig egyeztetni kell a siketvak személlyel vagy a kommunikációs segítőjével a 

közlekedésről, az ügyintézés során az elhelyezkedésről és az alkalmazható 
kommunikációs formáról. A bekísérés és leültetés a látássérült fejezetben megadott 
forma szerint történik.  

 A közös kommunikáció során ne várjuk, hogy a siketvak személy a megszokott 
kommunikációs helyzetben az elvárható módon viselkedik. Például nem fog a 
szemünkbe nézni, a megbeszélés során nem ad megerősítő vizuális jelzést a 
megértésről. A megbeszélés alatt a tevékenységünket is narráljuk (pl. a nyomtatványt 
Ön elé teszem, a nyomtatványt elvettem).  

 A megbeszélés során mindig a siketvak személynek szóljon az információ, még 
akkor is, ha a kommunikációs segítő tolmácsolja. Ez pont olyan helyzet, mint egy 
külföldi esetében, ott sem a tolmáccsal folyik a megbeszélés. Az információáramlás 
jelentősen lelassul. A kommunikáció során mindig kell időt hagyni a kommunikációs 
segítő tolmácsolására, a siketvak személy információ feldolgozására, válaszára és a 
válasz tolmácsolására. A megbeszélés során a könnyen érthető kommunikáció 
szóbeli szabályainak alkalmazás ajánlott, például egyszerű mondatok használata, 
egy mondatban egy információ megfogalmazása.  

 

Ellenőrző lista 
 biztonságos, pozitív légkör kialakítása  
 jelentősen hosszabb ügyintézési idő 
 pontos ügyintézési keret 
 speciális kommunikációs eszköztár 

alkalmazásának elfogadása 
 
Megoldás 

 személy felé történő kommunikáció 
 könnyen érthető kommunikáció 

szabályainak alkalmazása 
 speciális kommunikációs eszköztár (augmentatív és alternatív kommunikáció) 

alkalmazásának támogatása 
 tömör, rövid információk átadása 

 
Ajánló 

 AAK eszköz kölcsönzése az NFSZK-tól: http://www.efiportal.hu/raktar/ 
 Bliss Alapítvány: https://blissalapitvany.hu/  
 Siketvakok Országos Egyesülete: www.svoe.hu 

 

  

https://blissalapitvany.hu/
http://pef.hu/pef/start/index.php


 

Példák kommunikációs akadálymentesítésre 
 

Beszélhetsz hozzám. 

 

Én képekkel kommunikálok veled. 

 

Szeretnék 

 

vásárolni. 

 

könyvet. 

 
 

 

Ügyintézés 
 

Kérem, üljön le a váróban! 

 

Szólnak, hogy Ön következik. 

 

Hozza magával a dokumentumait! 

 
 

  



 

Könnyen érthető kommunikációval készült tájékoztató 
 

Orvosi ellátás előkészítése 

 

Üdvözöljük a várótermünkben!  

 

Kérem, hogy várjon! 

 

A nővér mondja az ön nevét.  

 

 

A nővér elkéri a dokumentumait. 

Elkéri például a személyi igazolványát,  

a lakcímkártyáját,  

a TAJ kártyáját.  

A TAJ kártya mutatja, hogy  

Ön fizet az egészségügyi ellátásért.  

Készítse elő a dokumentumokat! 

 

A nővér bevezeti az orvoshoz.  

 

Az orvosnak mondja el a panaszát vagy kérését! 

Az orvos megvizsgálja.  

Kérje meg az orvost, hogy  

mondja el, milyen vizsgálatokat végez! 

  



 

Általános szempontok a kommunikációhoz 
 

 Legyen megértő, ahogy mástól elvárná ugyanezt! 

 Teremtsen nyugodt, biztonságos légkört! 

 A kommunikációs helyzet elején figyelje meg az ügyfele kommunikációs szintjét! 

 A megfigyelt kommunikációs szint szerint kommunikáljon, még ha ez el is tér a bevett 
gyakorlatától! 

 Bátran kérdezzen vissza, ha valamit nem ért! 

 Ha az ügyfele nem érti önt, ne ismételje a mondandóját, hanem fogalmazzon 
másként! 

 Kérjen segítséget, ha úgy érzi, hogy nem tud kommunikálni az ügyféllel! 

 
 

Fontosabb elérhetőségek 
 

- Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 
(eszközkölcsönzés, jelnyelvi tolmács hálózat koordinálása) – www.nfszk.hu 

- Egységes Fogyatékosságügyi Információs Portál – www.efiportal.hu  

- Autizmus Koordinációs Iroda (koordináció) – www.autizmusiroda.hu 

- Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (érdekvédelem, jelnyelvi tolmács 
szolgálat, kontakt-tolmács) – www.sinosz.hu 

- Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (érdekvédelem, 
szolgáltatások)- www.mvgyosz.hu 

- Siketvakok Országos Egyesülete (érdekvédelem, szolgáltatások) – www.svoe.hu  

- Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (érdekvédelem, 
szolgáltatások)- www.meosz.hu 

- Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete 
(érdekvédelem, szolgáltatások) – www.demoszthenesz.hu 

- Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 
(érdekvédelem, támogató szolgálat) - www.efoesz.hu 

- Autisták Országos Szövetsége (érdekvédelem) - www.aosz.hu 

- Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum (információnyújtás) – www.pef.hu 

  

http://www.nfszk.hu/
http://www.efiportal.hu/
http://www.autizmusiroda.hu/
http://www.sinosz.hu/
http://www.mvgyosz.hu/
http://www.svoe.hu/
http://www.meosz.hu/
http://www.demoszthenesz.hu/
http://www.efoesz.hu/
http://www.aosz.hu/
http://www.pef.hu/
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