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Táblázat: A fogyatékossággal élők a fogyatékosság típusa szerint, 2011
A fogyatékosság típusa

Férfi

Nő

Összesen

Mozgássérült

105 577

126 629

232 206

Gyengénlátó, aliglátó

28 691

44 739

73 430

Vak

4 264

4 790

9 054

Nagyothalló

28 613

34 401

63 014

4 201

4 370

8 571

Súlyos belszervi fogyatékos

22 880

23 768

46 648

Mentálisan sérült (pszichés sérült)

20 733

25 532

46 265

Értelmi fogyatékos

23 857

18 922

42 779

Siket

Beszédhibás

9 249

5 279

14 528

Beszédfogyatékos

6 516

4 397

10 913

Autista

3 992

1 128

5 120

Siketvak (látás- és hallássérült)

1 514

1 748

3 262

Egyéb

1 148

1 129

2 277

Ismeretlen

1 594

1 586

3 180

214 765

241 873

456 638

Fogyatékossággal élő személyek*

* Egy személy több fogyatékosságot is megjelölhetett, ezért a fogyatékossággal élők száma eltérhet a megjelölt fogyatékosságok együttes számától.

A 2011-es népszámlálási adatok alapján Magyarországon 456 638 fő számított
valamilyen mértékben fogyatékosnak.
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