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A kiadvány a Fiatalok Lendületben Program pályázati támogatás 
keretében valósult meg.

 

Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg.

A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság 
vagy a MOBILITÁS véleményét, mely intézmények felelőssége a 

projektre nem terjed ki.



MONDD ÍGY! ÍGY NE HASZNÁLD!

ép, épek
(azaz nem fogyatékos 
emberek) 
pl.: ép ember, épek társadalma... 

egészséges
(ennek oka, hogy a fogyatékosságot 
az érintettek nem betegségnek 
tartják, hanem állapotnak)

fogyatékos
pl. fogyatékos ember, fogyatékos 
sportoló, fogyatékos ...

fogyatékkal élő
(kifejezetten kerülendő!)

fogyatékossággal élő fogyatékkal élő

beszédfogyatékos, 
beszédhibás hallónéma

értelmi fogyatékos,
tanulásban akadályozott,
értelmileg akadályozott

hülye, elmebeteg, bolond, 
gyengeelméjű 

értelmi fogyatékos, értelmi 
sérült/akadályozott

szellemi fogyatékos, debil, 
hülye, idióta

mozgáskorlátozott, 
mozgássérült béna, nyomorék, rokkant 

halmozottan sérült, 
halmozottan fogyatékos

béna, nyomorék, hülye, elme-
beteg, bolond, gyengeelméjű

szervátültetett, 
transzplantált beteg

megváltozott 
munkaképességű személy

béna, nyomorék, rokkant, 
csökkent munkaképességű

kerekesszékes tolószékes

kerekesszék tolószék, tolókocsi, 
rokkantkocsi

kerekesszékkel közlekedő tolókocsihoz kötött

paralimpia paraolimpia

siket, nagyothalló, 
hallássérült süket, süketnéma 

jelnyelv, siketek jelnyelve mutogatás, süketnéma nyelv, 
jelbeszéd

jelnyelvi tolmács süketnéma tolmács

jelel(és) mutogat(ás)

hallókészülék nagyothalló készülék

halló (azaz nem siket, nem 
nagyothalló) beszélő

vak, gyengénlátó, látássérült világtalan

látó (azaz nem vak, nem 
látássérült) -

Braille-írás (vagyis pontírás)  vakírás

síkírás (pontírás ellentettje) -

fogyatékos emberek 
szervezetei fogyatékos szervezetek

segítséggel élő (használata 
ma még vitatott, nincs 
egységes álláspont)

-

Down-szindrómás Down-kóros, mongol idióta

A kifejezéseket mindig jelzős szerkezetben használd, mint például:
fogyatékos gyermek, siket férfi , mozgássérült sportoló...
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