
A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének állásfoglalása 

a hallássérült személyek nevében történő közterületi kéregetésről és az 

adománygyűjtési csalásokról 

 

Minden siket és nagyothalló ember, valamint a teljes közvélemény tájékoztatása érdekében 

egy országszerte tapasztalt jelenségre, a hallássérült személyek nevében végzett közterületi 

kéregetésre és az adománygyűjtési csalásokra vonatkozó állásfoglalását teszi közzé a Siketek 

és Nagyothallók Országos Szövetsége. 

Az utóbbi hónapokban számtalan ilyen esetről értesültünk lakossági bejelentések vagy a 

szervezeteink munkatársainál érdeklődők révén, valamint a sajtóból, a közösségi oldalakon 

megjelent, hasonló témájú posztokból és a hozzájuk kapcsolódó hozzászólásokból. 

E sajátos pénzszerzési módszereknek két fő típusát ismerjük, ezeket röviden ismertetjük. 

1. Országszerte, évek óta tapasztalható, hogy magukat hallássérültnek, siketnek valló 

személyek kis értékű ajándéktárgyakat – pl. figurás kulcstartó, apró szobrocska, 

autós zászló – „árusítanak” engedély nélkül. A módszer azt a látszatot kelti, mintha 

adományt (általában 500 Ft-ot) kérnének, amelyért cserébe, mintegy köszönetképpen 

adnák az ajándéktárgyat. 

A kéregetők – akik nem feltétlenül magyar nemzetiségűek és sok esetben nem 

is siket személyek – a szóbeli kommunikációt jellemzően kerülik ilyenkor, az 

információközlés előre nyomtatott, sokszor többnyelvű kísérőszöveg 

bemutatásával történik. A tájékoztató kártyákat az ajándéktárgyakkal együtt, szó nélkül 

leteszik az emberek elé, majd pár perc elteltével visszatérnek, hogy átvegyék a pénzt az 

adakozó „vásárlóktól”, és összegyűjtsék az el nem kelt tárgyakat. 

Az ilyen jellegű tevékenység jellemző színhelyei a vonatok, pályaudvari várótermek, 

vendéglátóhelyek – kihasználva azt, hogy ott a megcélzott személyek hosszabb ideig 

ülnek egy helyben –, valamint a kirándulók, magyar és külföldi turisták által látogatott 

helyek. 

2. A kéregetés másik, sajnos egyre inkább terjedő formája, amikor a kéregető személy 

egy szervezeti adománygyűjtő akció látszatát kelti, magát az adott egyesület 

vagy alapítvány önkéntesének kiadva. A csalók azzal próbálják hitelessé tenni 

tevékenységüket, hogy olyan nyomtatványt, adománygyűjtő ívet mutogatnak, ill. 

íratnak alá az adakozókkal, amelyen mind a szöveges tájékoztató, mind az esetleges 

logó- vagy címerszerű grafika valamilyen fogyatékosságügyi, vagy beteg 

gyerekekkel foglalkozó egyesületet tünteti fel megbízóként. 

Ezek valójában nem létező szervezetek, a csalás ténye nyilvánvaló: átverésről, a 

jóhiszemű, segíteni akaró emberek megtévesztéséről van szó! Gyanút kelthetnek a 

következő dolgok: 

 megbízólevél, igazolvány, személynevet tartalmazó kitűző hiánya 



 szokatlan, valótlannak tűnő nevű szervezet 

 nyelvi hibák sokasága (rossz helyesírás, helytelen szóhasználat) 

 magyartalan megfogalmazás 

 az „önkéntes” követelődző stílusa (pl. a felajánlott összeget kevesli, annak 

többszörösét kéri) 

 a kéregető személy kerüli a hangzó beszédet, vagy tört magyarsággal/ 

akcentussal beszél 

 jelnyelven történő megszólítás esetén nem tud válaszolni, ill. zavarba jön az 

adománygyűjtő személy. 

Az ilyen típusú kéregetések országszerte jellemző helyszínei a bevásárlóközpontok, 

áruházak és azok parkolói. Általában nyíltan, a pénztárak közelében, vagy a kijáratnál 

állítják meg a vásárlókat, de az is előfordul, hogy a polcsorok között, a biztonsági őrök és 

kamerák elől rejtőzködve zaklatják őket. Sajnos gyakran az üzlet személyzetét is 

megtévesztik, akik a „nemes célra” való tekintettel nem akarják megakadályozni a gyűjtést, 

ezért nem küldik el a kéregetőket, a vásárlók jelentős része pedig éppen emiatt nem fog 

gyanút és anyagilag támogatja a csalókat. 

Mivel gyakran – bár téves megnevezéssel, de nyilvánvalóan – Szövetségünkre hivatkozva, 

magukat hallássérült személynek kiadva követik el a csalásokat, ezzel mind a Siketek és 

Nagyothallók Országos Szövetsége, mind a siket és nagyothalló emberek társadalmi 

megítélését negatívan befolyásolják. A SINOSZ nem folytat közterületi adománygyűjtő 

tevékenységet: sem munkatársait, sem tagjait, vagy más önkénteseket nem bíz 

meg ilyen jellegű adománygyűjtéssel, ezért határozottan elhatárolódunk ezektől 

az esetektől. 

Szövetségünk kiemelt célja, hogy a siket és nagyothalló emberek a társadalom 

aktív tagjai legyenek. Szövetségünk azért dolgozik, hogy önállóan, munkából, a 

társadalom megbecsülése mellett alapítsanak családot, érjenek el sikereket az 

élet minden területén, az oktatástól kezdve a munkavállaláson át az aktív 

nyugdíjas életig. Sem az apró ajándéktárgyak árulása, sem pedig az adományok 

gyűjtése nem elfogadható számunkra. 

Sajnálatunkat fejezzük ki a már megtörtént ál-adománygyűjtések áldozatai felé, ill. felhívjuk 

a figyelmet arra, hogy hasonló helyzetekben körültekintően járjanak el! A minél szélesebb 

nyilvánosság elérése érdekében megkeressük a nagyobb áruházláncokat, valamint nemcsak 

saját internetes kommunikációs felületeinken hívjuk fel, hanem a média figyelmét is 

igyekszünk ráirányítani erre a sajnálatos jelenségre. 
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