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A hallássérült LMBT+ emberek háromféle hátrányos 
megkülönböztetésnek vannak kitéve: egyrészt a 
többségi társadalom részéről hallássérültségük és 
LMBT+ mivoltuk miatt, másrészt LMBT+ mivoltuk mi-
att a hallássérült közösségben és hallássérültségük 
miatt az LMBT+ közösségben is. 

Az interszekcionális szemlélet azt hangsúlyozza, hogy a különböző társadalmi egyen-
lőtlenségek és hátrányok nem egymástól függetlenek, hanem kölcsönhatásban áll-
nak egymással, a különböző egyenlőtlenségek metszetében található csoportok tagjai-
nak sajátos nehézségekkel kell megküzdeniük. 

A 2011-es  népszámlálás adatai szerint Magyarországon 490.578 fogyatékossággal 
élő személy él, közülük 74.847-en voltak siketek vagy nagyothallók. Az LMBT+ emberek 
számára vonatkozó 5-8%-os becslés alapján 3-4 ezer fősre tehető magyarországi 
hallássérült LMBT+ közösség mérete. Nem kevés emberről van tehát szó, életminősé-
gük, jóllétük szempontjából nagyon fontos, hogy befogadó közegre találjanak az LMBT+ 
közösségben. 

Előszó

„ A legrégibb és legnagyobb magyarországi LMBTQI szervezetként különös felelős-
ségünk van abban, hogy valóban befogadó szervezet legyünk: hogy az LMBTQI közös-
ség minden velünk kapcsolatba kerülő tagja önmaga lehessen, és felmerülő problémái 
megoldásához megfelelő segítséget kapjon. Egyesületünk ezért kiemelten fontosnak 
tartja, hogy szolgáltatásai az LMBTQI közösség legsérülékenyebb tagjai számára is el-
érhetőek legyenek, és hogy minél több LMBTQI szervezet és csoport felismerje: a közös-
ségen belüli sokszínűség fontos érték. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy támogassuk a 
Csendes Szivárvány csoport létrejöttét és működését.
DUDITS LUCA

HÁTTÉR TÁRSASÁG
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A hallássérült LMBTQI emberek nehézségei
A hallássérült LMBT+ embereknek mindazokkal a nehézségekkel meg kell küzdeniük, 
amelyekkel a hallássérült embereknek, illetve az LMBT+ embereknek, van azonban né-
hány olyan speciális nehézség, ami csak az ő esetükben, vagy az ő esetükben fokozottan 
és/vagy máshogyan jelentkezik. 

Információhiány
Mivel az LMBT+ emberek számára releváns információk (pl. a lelki és szexuális egészség-
gel kapcsolatos információk, jogszabályokkal kapcsolatos tudnivalók) általában csak 
írott szöveg formájában érhetők el, a siket emberek számára ezek az információk nem 
hozzáférhetőek, így nem tudják jogaikat érvényesíteni, nem tudnak megfelelően véde-
kezni a szexuális úton terjedő betegségek ellen vagy megbirkózni a társadalmi elutasí-
tásból adódó nehézségekkel. 

Szolgáltatások hozzáférhetetlensége
Az LMBT+ emberek számára szervezett közösségi és kulturális események, támogató 
szolgáltatások sokszor nem akadálymentesek, csak telefonon érhetőek el, vagy nem 
biztosított a jeltolmács igénybevétele. Nehézséget jelenthet az egészségügyi és szociális 
ellátáshoz, HIV-szűrés és tanácsadáshoz, pszichológushoz, ügyvédhez való hozzáférés is. 

Jelnyelvi korlátok
A magyar jelnyelvben sok LMBT+ kifejezésnek, identitásnak nincs meg a megfelelő jele, 
bár történtek kezdeményezések új jelek megalkotására, vagy jelek átvételére más (első-
sorban az amerikai) jelnyelvből, azok széles körben nem terjedtek el, a jeltolmácsok sem 
feltétlenül ismerik őket. 

Tájékozott jeltolmácsok hiánya
Bár Magyarországon a jelnyelvi tolmácsolás viszonylag fejlett, kevés olyan jeltolmács 
van, aki megfelelően tájékozott az LMBT+ emberekkel kapcsolatos kérdésekben, ill. elfo-
gadóan, empatikus módon tud egy LMBT+ siket emberhez fordulni. Van, hogy nehezen 
megoldható, hogy ugyanaz a jeltolmács tolmácsoljon egy folyamatban végig, pedig 
ez például egy pszichoterápiás folyamatban, ahol nagyon fontos a bizalom, különösen 
fontos lenne. 

Elutasítás a hallássérült közösségben
Az információhiány nem csak az LMBT+ hallássérülteket, hanem az összes hallássérült 
embert érinti: mivel nem férnek hozzá az LMBT+ emberekkel kapcsolatos információk-
hoz, kevesebb LMBT+ emberrel kerülnek személyes kapcsolatba, nehezebb leküzdeniük 
esetleges előítéleteiket. 

Az előbújás nehézsége
Az előbújás, vagyis annak felvállalása, hogy valaki a többségtől eltérő szexuális irányult-
sággal vagy nemi identitással rendelkezik, elsősorban kommunikációs folyamat, amely 
nagyfokú bizalmat és intimitást igényel. Ha a kommunikáció nehezebb (pl. mert a felek 
csak korlátozottan értik meg egymást, nem azonos nyelvet beszélnek, jeltolmács igény-
bevételére van szükség), az visszatarthatja az érintetteket az előbújástól, ill. nagyobb a 
félreértések lehetősége, az előbújás kellemetlen élménnyé válhat. 

Családi kiszolgáltatottság
A hallássérült emberek az élet sok területén, pl. az oktatás, a munkavállalás, az egész-
ségügy vagy a különböző szolgáltatások igénybevétele területén ütköznek nehézségbe, 
ilyenkor sokszor családtagjaikra vannak utalva. Nem minden család elfogadó azonban 
az LMBT+ emberekkel szemben, a családtagoknak való kiszolgáltatottság sokakat visz-
szatart az előbújástól, ha pedig a család nem jól fogadta az előbújást, és a kapcsolat 
megromlik, a hallássérült ember egy fontos támogató közeget veszít el. 

Párkeresési nehézségek
Nagyon kevés olyan fórum van, ahol hallássérült LMBT+ emberek egymással ismerked-
hetnek, a halló LMBT+ emberek pedig sokszor el sem tudják képzelni, hogy egy hallássé-
rült emberrel alakítsanak ki párkapcsolatot. A személyes találkozási lehetőségek vissza-
szorulása, a telefonos kommunikáció elterjedése, szintén megnehezítette a hallássérült 
emberek párkapcsolatainak kialakulását.

Magányosság
Az elutasítástól tartva sok hallássérült LMBT+ ember sem a hallássérült, sem az LMBT+ 
közösségben nem mer vagy nem tud beilleszkedni, családi támogatás és párkapcsolat 
nélkül a magányosság érzésével kell szembenézniük. Ezért is fontos, hogy minél több 
LMBT+ csoport és szervezet váljon nyitottabbá a hallássérült emberek felé. 
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Tények és tévhitek
1. A hallássérülés csak idős embereknél jelentkezik  

NEM IGAZ. Bár az életkor előrehaladtával a halláskárosodás valóban nagyobb 
arányban jelentkezik, vannak emberek, akik siketen születnek, másoknál a hallás-
vesztés később következik be, vagy fokozatosan alakul ki.

2. A siketség veleszületett 
NEM IGAZ. A siketség kb. 50%-ban öröklött rendellenesség. A fennmaradó 50%-ban 
a halláskárosodás szerzett, vagyis betegség, baleset, vagy pl. gyógyszer mellékhatá-
sának következménye. 

3. A siket emberek nem tudnak beszélni 
NEM IGAZ. A hallás és a beszéd két különböző dolog. Bár egy siket embernek való-
ban nehezebb megtanulni beszélni, hiszen nem hallja azokat a hangokat, amiket kiejt, 
de nem lehetetlen. Ráadásul a siket emberek egy része hallását csak a beszéd és az 
anyanyelv elsajátítását követően veszíti el, az ő esetükben a hallás elvesztése nem 
jelenti azt, hogy ne tudnának továbbra is beszélni.

4. A siket emberek kevésbé intelligensek, mint a hallók 
NEM IGAZ. A hallás képességének semmi köze az értelmi képességekhez. A hallás-
sérült emberek ugyanúgy képesek új dolgokat megtanulni vagy gondolkodni, mint 
bárki más, ha ezek elérhetők számukra érthető formában. Ez a tévhit ahhoz vezet, 
hogy a hallássérült emberek számára nem állnak rendelkezésre egyenlő oktatási 
lehetőségek, és emiatt aztán munkát is nehezebben, illetve kevesebben találnak. 

5. Minden hallássérült ember tud szájról olvasni 
NEM IGAZ. A szájról olvasás egy képesség, amit meg kell tanulni, idő és gyakorlás 
kérdése. A szájról olvasás valóban megkönnyíti egy hallássérült ember életét, de 
nem elengedhetetlen a kommunikációhoz. Vannak siket emberek, akik jelnyelven, ill. 

jelnyelvi tolmács segítségével könnyebben tudnak kommunikálni. A szájról olvasás-
hoz ráadásul megfelelő látási viszonyok kellenek: egy sötét szoba, ellenfény, a száj 
eltakarása lehetetlenné teszi a szájról olvasást. 

6. A siket emberek könnyen megértik az írott szöveget 
NEM IGAZ. Azok a siket emberek, akiknek az anyanyelve a jelnyelv, nem feltétle-
nül tudnak olvasni, vagy ha tudnak is, nem könnyen értik meg az írott szöveget. A 
magyar jelnyelv nem egyszerűen a magyar nyelv eljelelt változata, az írott magyar 
nyelvű szöveget egy jelnyelvi anyanyelvű embernek ugyanúgy le kell magában for-
dítania, mintha angol vagy más idegen nyelvű szöveget olvasna. 

7. Ha lassan és hangosan beszélek, akkor jobban megértik a hal-
lássérültek 
NEM IGAZ. Az eltúlzás és a szavak túlhangsúlyozása eltorzítja az ajakmozgásokat, 
így éppen hogy megnehezítik a szájról olvasást.

8. A jelnyelv minden országban ugyanaz 
NEM IGAZ. Ahogyan a beszélt nyelvek különböznek, ugyanúgy a jelnyelv sem nem-
zetközi, szinte minden országban más jelnyelvet használnak. Vannak a különböző jel-
nyelvekben hasonló jelek, ahogyan a beszélt nyelvben is vannak jövevényszavak, de 
két különböző országból származó siket ember nem fogja egymást megérteni csak 
azért, mert mindketten jelelnek. Történtek kísérletek egy nemzetközi jelnyelv létreho-
zására, de ezt inkább csak konferenciákon, nemzetközi összejöveteleken használják, 
a hétköznapokban nem terjedt el.

9. A jelnyelvben minden hangnak egy jel felel meg 
NEM IGAZ. Bár minden jelnyelvben van az egyes hangoknak megfelelő jel, a jelelés 
nem abból áll, hogy a szavakat hangokra bontva azt egyenként eljelelik, a jelnyelv-
ben használt jelek általában egy-egy szónak felelnek meg. Az ujjábécé csak akkor 
használatos, ha egy olyan szót kell kommunikálni, amire nincs külön jel vagy például 
egy nevet kell betűzni. 
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10. Ha jeltolmács fordít, hozzá kell beszélnem  
NEM IGAZ. A tolmács nem része a beszélgetésnek, és nem szabad hangot adnia 
személyes véleményének, vagy belépnie a beszélgetésbe. Nem hozzá, hanem a siket 
emberhez kell beszélni. Ha a siket személy azt akarja, hogy a tolmács külön megma-
gyarázzon valamit a beszélgetésből, ő az egyetlen, aki erre megkérheti.

11. A hallókészülék teljesen visszaállítja a hallást 
NEM IGAZ. Sokan azt gondolják, hogy a hallókészülék úgy működik, mint a szem-
üveg: felteszem, és sasszemem lesz. A hallókészülékek tényleg hasznos eszközök, de 
hatékonyságuk nagyban függ a hallásvesztés fokától és típusától. A hallókészülékek 
ráadásul nem tudják kiválasztani a környezetből a releváns hangokat, mindent fel-
hangosítanak, nagy háttérzaj mellett különösen nehéz a beszélőre koncentrálni. 

12. A jeltolmács alkalmazása nagyon drága 
NEM IGAZ. A jeltolmácsok alkalmazása valóban pénzbe kerül, de a jogszabályban 
meghatározott hallássérüléssel rendelkező emberek évi 120 óra térítésmentes jel-
nyelvi tolmácsszolgáltatásra jogosultak, amit akár eseményeken való részvételre, 
szolgáltatások igénybevételére is használhatnak. 

13. A hallássérült emberek nem szexelnek 
NEM IGAZ. A fogyatékossággal élő emberekről sokan azt gondolják, hogy nincse-
nek szexuális vágyaik, vagy nem tudják azokat megélni. Ez sokszor összefügg azzal, 
hogy kiszolgáltatottságuk miatt egész életükre „gyerekszerepben” maradnak. A 
valóság ezzel szemben az, hogy a hallássérült embereknek ugyanúgy vannak sze-
xuális vágyaik, ugyanúgy vágynak párkapcsolatra, és sokuknak sikerül is boldog és 
kielégítő szexuális kapcsolatokat, ill. párkapcsolatot kialakítani. 

Így kommunikálj egy hallássérült emberrel!
1. Ne pánikolj! 

Mi, hallássérült emberek is ugyanolyan emberek vagyunk, mint te, csak nem hallunk 
jól.

2. Jelezz, mielőtt beszélni kezdenél! 
Hallássérültként nem feltétlenül vesszük észre, hogy beszélsz hozzánk. Állj velünk 
szembe vagy érintsd meg finoman a vállunkat, ha fel szeretnéd magadra hívni a 
figyelmet!

3. Kérdezz rá, hogy hogyan szeretnénk kommunikálni! 
Nem minden siket ember jelel, van, aki beszél, szájról olvas, mások jelnyelvet hasz-
nálnak, vagy ezek keverékét. Hagyd, hogy mi döntsük el, mi a leghatékonyabb mód-
ja a velünk való kommunikációnak!

4. Beszélj tisztán és hétköznapi módon!  
Ne kiabálj, ne beszélj túl lassan és ne vidd túlzásba az artikulációt! Ne takard el a 
szád vagy az arcod, és ne motyogj! Használj rövid mondatokat!

5. Hozzánk beszélj! 
Nézz közvetlenül ránk, tarts a szemkontaktot, ha hozzánk beszélsz, akkor is, ha 
jeltolmács segítségével kommunikálunk. Ne fordulj el, ne írj táblára, ne kotorássz a 
papírjaid között!

6. Ha megkérünk, hogy ismételj el valamit, tedd meg! 
Ne mondd azt, hogy „nem érdekes” vagy „majd később elmondom”! Ha fontosnak 
tartottad egyszer elmondani, akkor van annyira fontos, hogy tényleg megértsük. 
Próbáld meg átfogalmazni, egyszerűbben elmondani, amit szeretnél!

7. Ne add fel! 
Ha az ismétlés vagy az átfogalmazás sem segített, akkor írd le egy papírra, amit 
mondani szeretnél, vagy gépeld be a telefonodba!
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Így tegyétek a szervezeteteket befogadóbbá a 
hallássérültek felé! 

1. Biztosítsatok akadálymentes kommunikációs csatornákat! 
Fontos, hogy a hallássérült emberek is kapcsolatba tudjanak lépni veletek. Nem aka-
dálymentes kommunikációs eszközök: telefon, kaputelefon. Akadálymentes kommu-
nikációs csatornák: videochat, email, chat, SMS. 

2. Biztosítsatok jeltolmácsot! 
Nyilvános eseményeken, illetve szolgáltatásnyújtás során biztosítsátok jeltolmács 
igénybevételének lehetőségét. Ez nem azt jelenti, hogy minden eseményen automa-
tikusan legyen jeltolmács, de biztosítsátok a lehetőséget a siket emberek számára, 
hogy az ezzel kapcsolatos igényüket jelezzék. Ha hosszabb eseményről van szól, ill. 
az előadók és a közönség soraiban is vannak siketek, több jeltolmácsra is szükség 
lehet. A speciális szókincsről érdemes a jeltolmácsot előre tájékoztatni. Olyan tolmá-
csot válasszatok, akiben a résztvevők megbíznak!

3. Figyeljetek a helyszínre, ültetésre! 
A terem legyen világos. Ha nincs jeltolmács, a siket ember az előadóhoz közel kapjon 
helyet, hogy jól láthassa az előadó arcát. Ha megoldható, körben vagy félkörben 
ültessétek a résztvevőket, hogy minden arc látható legyen. A fontos információkat 
írjátok fel egy táblára is. Tartsátok emlékezetben, hogy a siket ember ki van zárva 
mindabból, ami a látókörén kívül történik. Ha valami a siket ember látóterén kívül 
hangzik el, ismételjétek el!

4. Figyeljetek a moderációra! 
A siket embereknek nehezebb résztvenni csoportbeszélgetésekben, mivel nem tudják 
biztosan, hogy a beszélők mikor fejezték be a mondanivalójukat, nehezebben tudják 
jelezni beszélő szándékukat. A moderátornak fokozottan kell figyelnie rá, hogy fel-
ismerje a siket ember hozzászólási szándékát, lehetőséget biztosítson neki a bekap-
csolódásra. Fontos elkerülni, hogy egyszerre több ember beszéljen, mert ez mind a 
szájról olvasást, mind a jeltolmácsolást lehetetlenné teszi!

5. Kiadványaitok, videóitok, honlapjaitok legyenek akadálymen-
tesek! 
A videókra tegyetek feliratot, a felirat ne csak a beszélt szöveget, de a releváns 
egyéb hangokat (zene, kopogás stb.) is tüntesse fel. A kiadványok rövid, könnyen 
érhető mondatokat tartalmazzanak, és szerepeljen bennük minél több ábra és más 
vizuális információ. A legfontosabb kiadványaitokat jelnyelvi videó formájában is 
tegyétek közzé, a honlapon tegyetek közzé jelnyelvi videót is a szervezet céljairól, 
tevékenységéről! 

6. Kommunikáljátok az akadálymentességet! 
Fontos, hogy akadálymentessé tegyétek szolgáltatásaitokat, eseményeiteket, de 
ez mit sem ér, ha az érintettek erről nem értesülnek. A szolgáltatás vagy esemény 
leírásába tegyétek bele, hogy egy hallássérült ember hogyan veheti igénybe, jeltol-
mács-igényét hogyan jelezheti!

7. Ne ragaszkodjatok a hallássérült szervezetek bevonásához! 
Sajnos nem minden hallássérült szervezet LMBT+-barát, ne hozzátok a hallássérült 
embereket olyan helyzetbe, hogy olyan közegben is fel kelljen magukat vállalni, ami-
ben ezt nem szeretnének!

8. Hallgassatok meg bennünket! 
Ne ti próbáljátok kitalálni, hogy mire van szükségünk, kérdezzetek meg minket! A 
Csendes Szivárvány csoport részben azért jött létre, hogy segítsen az LMBT+ szerve-
zetek és csoportok nyitottabbá tételében! Keressetek bennünket bizalommal, segíteni 
fogunk a felmerült kérdések, problémák megoldásában!
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Szójegyzék

Fogyatékosság. Hosszan tartó fizikai, értelmi, pszichoszociális vagy érzékszervi károso-
dás, amely a környezeti akadályokkal kölcsönhatásban korlátozhatja egy ember teljes, 
hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételét. Fogyatékosság például a moz-
gássérültség, a látássérültség, a hallássérültség, az értelmi fogyatékosság, a beszédfo-
gyatékosság vagy az autizmus.

Fogyatékossággal élő személy. Akinek egy vagy több fogyatékossága van. 

Siket. Aki egyáltalán nem hall semmit, vagy csak a nagyon mély hangokat hallja (hallás-
csökkenése mindkét fülön min. 90 dB).

Nagyothalló. Aki hallókészülékek segítségével többé-kevésbé megérti a hangzó beszé-
det (halláscsökkenése mindkét fülön 30-90 dB között van)

Hallássérült. A siket és nagyothalló emberek összefoglaló megnevezése. 

Jelnyelv. Vizuális kódrendszer, amelyet főként, de nem kizárólag a siketek használnak. 
Sajátos hangtana, alaktana és mondattana van, amely általában az adott közegben 
beszélt nyelvhez illeszkedik. 

Interszekcionalitás / metszetszemlélet. Az a megközelítés, amely szerint a különböző 
társadalmi egyenlőtlenségek és hátrányok (pl. nem, életkor, etnikai hovatartozás, fogya-
tékosság, szexuális irányultság, nemi identitás, jövedelmi helyzet, lakóhely) nem egymás-
tól függetlenek, hanem kölcsönhatásban állnak egymással. A különböző egyenlőtlensé-
gek metszetében található csoportok tagjainak (pl. vidéki nők, roma fiatalok, hallássérült 
LMBT+ emberek) sajátos nehézségekkel kell megküzdeniük. 

Többszörös hátrányos megkülönböztetést. Amikor egy személyt kettő vagy több tulaj-
donsága miatt együttesen ér hátrányos megkülönböztetést, pl. azért nem veszik fel egy 
munkahelyre, mert idős nő, vagy azért nem engedik be egy szórakozóhelyre, mert roma 
meleg vagy transz ember. 

Szervezetek
Csendes Szivárvány LMBT+ hallássérült emberekből álló közösség, informális csoport. 
Személyes és online találkozókat, nyilvános eseményeket szerveznek. 
E-mail: info@csendesszivarvany.hu 
Facebook: fb.com/CsendesSzivarvany

Háttér Társaság Magyarország legnagyobb és legrégibb LMBTQI civil szervezete. In-
formációs és lelkisegély szolgálatot, személyes segítő szolgálatot, jogsegélyszolgálatot, 
HIV segítő szolgálatot, archívumot és könyvtárat működtet; emellett érdekérvényesítési, 
kutatási és képzési tevékenységet végez és közösségi és kulturális eseményeket szervez. 
E-mail: hatter@hatter.hu
Honlap: hatter.hu
Facebook: fb.com/HatterTarsasag
Telefon:  (1) 238 0046

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) Szakmai-érdekvédelmi 
szervezet, támogatja a siket és nagyothalló embereket a társadalmi beilleszkedésben, 
az egyéni érvényesülésben. Jelnyelvi tolmácsszolgálat, jogsegélyszolgálat működtet, 
programokat szervez. 
E-mail: info@sinosz.hu
Honlap: sinosz.hu
Facebook: fb.com/SINOSZ
Telefon:  (1) 351-04-34

A Hallás Társasága Alapítvány Célja a halláskárosodás megelőzése, a hallásgondozás 
fejlesztése, a hallássérültek könnyebb társadalmi beilleszkedésének elősegítése, életmi-
nőségük javítása, a hallókészülék-viselés elfogadottságának növelése. 
E-mail: info@hallastarsasag.hu 
Honlap: hallastarsasag.hu 
Facebook: facebook.com/hallastarsasag
Telefon: (70) 648 2600
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Felhasznált irodalom
Hogyan kommunikáljunk a siket emberekkel?
http://www.c3.hu/~sinoszib/sikomm.htm

Top 10 misconceptions about Deaf people you need to know
https://www.connecthear.org/post/top-10-misconceptions-about-deaf-people-you-need-
to-know

Sign of the Times: Conversations about LGBTQ+ identities and the D/deaf community
https://www.lgbthealth.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/Deaf-and-LGBTQ-Event-Re-
port.pdf

Jeanne M. Leblanc MSW & Carol T. Tully (2001). Deaf and Hearing-Impaired Lesbians 
and Gay Males. Journal of Gay & Lesbian Social Services 13(3), 57-84.o. DOI: 10.1300/
J041v13n03_04

Jennifer Job (2004). Factors Involved in the Ineffective Dissemination of Sexuality Infor-
mation to Individuals Who Are Deaf or Hard of Hearing. American Annals of the Deaf 
149(3), 264-273.o. DOI:10.1353/aad.2004.0025.

Daniel . J. Langholtz & Marie E. Rendon (1991). The Deaf Gay/Lesbian Client: Some 
Perspectives. Journal of the American Deafness and Rehabilitation Association, 25(3), 
31-34.o.

Paul Anthony Michaels (2015). A Study of the Identity, Culture and Language of a Sample 
of the Deaf Gay Male Community in Britain. Durham theses, Durham University. 




