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Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
 
 
 A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) Magyarország legrégebben 
alapított, fogyatékossággal élő embereket képviselő érdekvédelmi szervezete, mely 1907-ben 
alakult meg. Szövetségünk kiemelten kezeli a Magyarországon élő hallássérült emberek társadalmi 
befogadásának kérdését. 
 
Szövetségünk a koronavírus-járvány kitörése óta folyamatosan igyekszik a hallássérültek 
közösségének tagjainak érdekeit képviselni, a meghozott döntésekről akadálymentes tájékoztatást 
adni. Ennek keretein belül szinte azonnal az Operatív Törzs sajtótájékoztatóinak 
akadálymentesítését is kezdeményeztük. A napi rendszerességű sajtótájékoztatók jelnyelvi 
tolmácsolása, a meghozott kormányzati intézkedések egyéb, szintén akadálymentes tájékoztatása – 
külön szeretném kiemelni ezek között Miniszterelnök Úr tájékoztatóinak feliratozását is a szociális 
médiában – nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a hallássérültek és családtagjaik első kézből 
értesüljenek ezekről. 
 
A koronavírus-járvány második hulláma azonban olyan intézkedések meghozatalát tette 
szükségessé, melyek a hallássérültek közösségének életét a többiekéhez képest jobban megnehezíti. 
A maszk kötelező használatának előírása miatt a hallássérültek – hozzáteszem, főleg az idős 
emberekből álló enyhe nagyothallók több százazeres tömege is – mindennapi kommunikációja 
lehetetlenül el. Rendkívül nagy számban kapjuk a panaszokat, visszajelzéseket hallássérült 
tagjainktól is. Jómagam is több alkalommal kerültem kellemetlen helyzetbe – annak ellenére, hogy 
a többség ezt megértéssel fogadja –, amikor a másik fél számára többször is el kellett 
magyaráznom: „szájrólolvasás nélkül nem tudom őt megérteni, kérem, mindketten lépjünk hátrébb, 
és vegye le a maszkot, hogy megérthessem, vagy kérem, írja le, mit szeretne mondani nekem”. A 
kötelező maszkviselés mellett magunk is kiállunk, támogatjuk, ugyanakkor elengedhetetlenül 
szükséges kormányzati segítség mellett az alábbi három kérdésben előrelépni, melyben kérem 
mielőbbi szíves intézkedését: 
 



 

 

1. A közszolgáltatást ellátó személyek – ennek körében elsősorban az egészségügyi 
személyzet, tanárok, tanítók, a rendőrség és katonaság, hivatali ügyintézésben részt vevők, 
pl. Kormányablak – mielőbbi felvilágosítása a hallássérült személyekkel kapcsolatos 
kommunikációs lehetőségekről, továbbá a maszkviseléssel kapcsolatos esetleges átmeneti – 
kizárólag a kapcsolattartás idejére szóló – mentesítés biztosítása. Külföldi példák alapján 
reálisnak látunk olyan rendelkezést, amely 3 méteres védőtávolság mellett a maszk levételét 
lehetővé teszi kizárólag a kapcsolattartás idejére a felek között, amennyiben az egyik 
személy hallássérült. 

2. A hallássérült emberek és családtagjaik, a hallássérült emberekkel kapcsolatba lépő 
személyek – egészégügyi személyzet, tanárok, tanítók, a rendőrség és katonaság, hivatali 
ügyintézésben részt vevők, pl. Kormányablak – ellátása átlátszó maszkokkal, amelyek 
lehetővé teszik a szájrólolvasást is. A SINOSZ felkérésére, az EMMI Szociális ügyekért 
felelős Államtitkársága közreműködésével a Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. 
próbapéldányokat készített átlátszó maszkokból, melyeket teszteltünk. Ezek nagy részben 
sajnos nem váltak be, de külföldön is születtek erre megoldások, és folynak különböző 
fejlesztések. Jelen állás szerint a Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. egyik tesztpéldányának 
továbbfejlesztését tartjuk lehetséges megoldásnak, vagy a külföldről történő beszerzést. 

3. Emellett szükségesnek tartjuk, hogy az állampolgárokat is tájékoztassuk annak érdekében, 
hogy a hallássérültek közösségével kapcsolatos – és itt ismételten jegyzem meg, az enyhén 
nagyothalló idős embereket is – kommunikációs nehézségeket megértőbben, türelmesebben 
fogadják, amennyiben ez támogatásra lel Miniszterelnök Úr részéről. 

 
A SINOSZ minden kérdésben felajánlja szakmai segítségét és közreműködését. Miniszterelnök Úr 
számos alkalommal kiállt és támogatta a hallássérült emberek közösségét, ebből kiindulva bízunk 
fenti kéréseink megértő elfogadásában is. 
 
Megtisztelő válaszát várva, maradok őszinte tisztelettel: 
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