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Kiadványunk a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány TÁMOP 5.4.5. „A fizikai és info-kom-
munikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása” című kiemelt projekt II. témacsoport „Egyenlő
esélyű hozzáférés biztosítása” témakör tananyagfejlesztés keretében készült. 

A tananyagok szerzői gyógypedagógusok, hosszú ideje a gyógypedagógus-képző felsőoktatásban oktatóként,
képzésirányíróként tevékenykednek, részt vesznek a fogyatékos embereket segítő civil szervezetek munkájában,
kezdeményezői és megvalósítói a fogyatékos személyek életét segítő pályázatoknak és programoknak.  

A kötetben szereplő írásokat azoknak ajánljuk, akik a TÁMOP 5.4.5. kiemelt projekt keretében fejlesztett és
szervezett képzések valamelyikének résztvevői, s a képzésekben elhangzó gyógypedagógiai alapismereteket kí-
vánják bővíteni, mélyíteni. Írásaink tehát nem gyógypedagógusok, hanem a gyógypedagógiával megismerkedni
kívánók részére készültek. Mindazoknak, akik szeretnének többet tudni a fogyatékos személyek állapotáról,
életük nehézségeiről, különleges igényeikről vagy a részükre szükséges segítség tartalmáról és módjáról. 

Az egészségügyben, a szociális ágazatban, az info-kommunikációs szakmában dolgozóknak vagy azoknak,
akik más felnőttképzés keretében ismerkednek az egyenlő esélyű hozzáférés támogatásának gyakorlatával, a
kötet írásai ismerősek lesznek. Ennek oka, hogy a tanulmányok a felsorolt képzések tananyagfejlesztői részére ké-
szültek, tehát a speciális képzések gyógypedagógiai alapját adják. 

A fogyatékos személyek állapotának bemutatása, a fogyatékosság kialakulásában előforduló gyakori okok is-
mertetése, a rehabilátációs munka és ellátórendszer összefoglalása, a segítségnyújtás módjának és eszközeinek fel-
tárása lehetőséget nyújt a a képzések hallgatóinak arra, hogy munkájukban felismerjék a megfelelő segítség-
nyújtás tartalmát és alkalmát. 

A kötet írásai hangsúlyozottan a sérült felnőttek mindennapi életének, foglalkoztatásának sajátosságait tár-
gyalják. A gyermekkor hasonló nehézségei és problémái elsősorban a neveléshez és az oktatáshoz kapcsolód-
nak, melynek szakirodalma bőséges és számos formában elérhető. Míg a fogyatékos gyermeknek és családjának
támasza több mint száz éve a gyógypedagógus, addig a felnőtt fogyatékos személy gyakran megtapasztalja, hogy
a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és segítségnyújtás keresése során nem talál segítőt, nincs kihez fordulnia. 

Bemutatjuk a fogyatékos személyekre vonatkozó jogforrásokat, melyek használatában javasoljuk az óvatos-
ságot, hiszen ezek változhatnak. Az olvasó tehát ellenőrizze érvényességüket. A szakirodalom, a szépirodalmi al-
kotások, folyóíratok, művészeti alkotások felsorolása az ismeretek elmélyítését, a fogyatékosság más dimenzió-
inak megismerését szolgálják. 

A képzésben megszerezhető jártasságok és ismeretek, valamint ez a kiadvány, együttesen szolgálják az Önök
hatékony – a sérült személyek sajátos igényeinek felismerésén és figyelembevételén alapuló – támogatási és se-
gítségnyújtási stratégiáját és kompetenciáját. 

Bevezető 
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1. A LEGFONTOSABB FOGALMAK SZÓTÁRA

1.1. A „fogyatékosság” jelentéstartalmának változásai, megközelítési lehetőségei: 
A fogalom jogi, szociális, orvosi-rehabilitációs és gyógypedagógia értelmezései, kategóriái.
Magyarországon a „fogyatékosság” szó igencsak eltérő és széles jelentés-tartalommal felruházott kategória,
amelynek aktuálisan alkalmazott értelmezése –sokszor sajnálatos módon- attól függően változik, hogy éppen
mely tudományterület, szakterület vagy akár civil nyelvhasználat kontextusában fordul elő. Fogalmának meg-
közelítésében, értelmezésében jelentős hangsúlyeltolódások történtek, amelyek tudományterülettől független
egységes értelmezés alkalmazását teremtették meg (WHO 1980-1997, 1997-től). Ma már a szakszerű értelmezés-
sel és az érintett népesség helyzetével a gyógypedagógia, az orvostudomány, a jog, a filozófia, a kultúrtörténet,
az antropológia, a nyelvtudomány és sok más szakma is foglalkozik. Maga a szó, különböző nyelveken egyaránt
a normálistól, ’az átlagtól való eltérést, hiányt, csökkenést’ jelent (Magyar Értelmező Kéziszótár /1972/ szócikke
szerint: „hiányos, nem teljes”, „valamely rendellenességben szenved”, „hiányosság, fogyatkozás, hiba”). 

1. 2. A fogyatékosság jogi, szociális, rehabilitációs és orvosi „modellje”, ezek értelmezése:
A fogyatékosság lehet:
– „jogi kategória”, amely a juttatásokra való jogosultságot jelent,
– „szociális akció tárgya”, azaz foglakozási, rehabilitációs szolgáltatásokat jelent, amely pénzellátásban része-

sülést hordoz magában, és az esélyegyenlőség érvényesítésének egyik módja, 
– „foglalkoztatási rehabilitáció”, amely rehabilitációs tevékenységgel, aktív munkaerő-piaci politikával kívánja

felszámolni a fogyatékosok foglalkoztatási hátrányait,
– „fogyatékosság mint tartós hátrány”, a szociális szegregáció kivédése, azaz védő és támogató  rendszerek ki-

építése (pl. fogyatékosokat foglalkoztató munkáltatók munkabér dotációja, stb.).(Juhász, 2004)
– Az orvosi rehabilitációs szóhasználatban a nemzetközi WHO (1997) által kidolgozott osztályozási és elneve-

zési rendszert használják. (Pontos jelentéstartalmát az Irányelvek foglalja magában /Juhász, 2004/, amely a ká-
rosodás, a fogyatékosság és a munkaképesség-változás szakmai szabályait  bemutató kézikönyv.)

– Fogyatékosság (disability), az egyén tevékenységének korlátozottsága, az a nehézség, amellyel az egyén a te-
vékenysége végrehajtása során szembesül. 

Meghatározható:
– az akadályozott tevékenység szerint: azaz lehet látás-, hallás-, mozgás stb. fogyatékosság
– mennyiségi és minőségi szempontok alapján: azaz lehet enyhe, méréskelt, közepes, súlyos fogyatékosság.

A fogyatékosság az egyénnel szemben támasztott személyi, társadalmi, foglalkozási vagy törvényes igények, kö-
telezettségek teljesítését biztosító képességek károsodás miatti kedvezőtlen változása. A WHO 2004-es definíci-
ója szerint: „a fogyatékosság a normális emberi léthez szükséges tevékenységek végrehajtásának akadályozott-
sága vagy képtelensége”, tehát az alapvető tevékenységek korlátozottsága.

2. FOGALMAK A DEFINÍCIÓ ÉRTELMEZÉSÉHEZ

– Szervezet: az egyén testi, szellemi és lelki működését biztosító alkotóelemek összessége. A szervezet alkotóele-
mei a szervezet különböző nagyságrendű és szerveződésű morfológiai egységei, és azok szerveződési formái.

– Egészségi állapot: a szervezet morfológiai (anatómiai) alkotóelemeinek, és azok funkcióinak állapota, a szer-
vezet működésének meghatározott szintje, amely az egyén közérzetét, képességeit, tevékenységét társadalmi
részvételét befolyásolja. (Juhász, 2004)

– Károsodás (impairment): a szervezet anatómiai struktúráinak, fiziológiai funkcióinak a normális populációs
standardoktól eltérő volta: hiánya, csökkenése vagy torzulása, amely veleszületett rendellenesség, betegség

Fehérné Kovács Zsuzsa – Szabó Ákosné 
Fogyatékosság – a legfontosabb fogalmak szótára,
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vagy sérülés következtében jöhet létre, és az egyén képességeinek csökkenését okozhatják, akadályozhatják te-
vékenységeinek kivitelezésében. Lehet átmeneti, tartós, progresszív, csökkenő, átmenetileg szünetelő, vagy
folyamatos. A károsodott személy nem feltétlenül fogyatékos (lásd a hegedűművész, aki elveszíti az ujját, il-
letve zenekritikus, aki elveszíti az ujját, vagy az asztalos, aki elveszíti a hangját, pedagógus, aki elveszíti a
hangját!)

– Tevékenység: egy feladat elvégzése, cselekvés végrehajtása az egyén által, a szervezet működésének egyéni ve-
tülete. A tevékenység akadályozottsága a fogyatékosság.

– Részvétel: a személy meghatározott élethelyzetbe való bekapcsolódása, abban való közreműködése. 
– Rokkantság (handicap): a részvétel akadályozottsága, a fogyatékos egyén részvételének az akadályozottsága,

amely nem csupán a munkaképesség korlátozottságát foglalja magában, hanem az elvárható társadalmi, gaz-
dasági, szociális, etnikai részvételtől való egyedi mértékű korlátozottságot is.  Tehát a rokkantság a társadalmi
részvétel korlátozottsága, az adott egyénnek a károsodás vagy a fogyatékosság miatt kialakult hátránya, a
mely korlátozza az egyént szerepének (kora, neme, gazdasági szociális, kulturális tényezők által meghatáro-
zott) betöltésében. Rehabilitációs értelemben az a károsodott és fogyatékos személy, aki a (munka-) környezet
átalakítása nélkül vagy az által képes ellátni a feladatát, nem tartozik a részvétel-korlátozottak (rokkantak) so-
rába (Juhász, 2004).

– Kontextuális tényezők: az egyén életének összefüggés rendszerét alkotó személyes és környezeti tényezőket
foglalja magában. A személyes tényezők az egyén sajátosságait tükrözik (életkor, nem, társadalmi helyzet,
képzettség, élet-és munkatapasztalatok). A környezeti tényezők között megkülönböztetjük: a személy köz-
vetlen fizikai és társadalmi környezetét (család, otthon, iskola, munkahely és az ezekkel kapcsolatot tartó in-
tézmények és személyek), valamint a személy tágabb társadalmi környezetét (az érvényes jogszabályok, állami
és civil intézményrendszer, kommunikációs szolgáltatások, közlekedés, informatika, eszmék, szokások, tár-
sadalmi attitűdök).

3. DEFINÍCIÓ ÉRTELMEZÉSEK

Ezeknek a definícióknak a pontos értelmezése és az a korszerű szemlélet, amely a fent említett károsodás- fo-
gyatékosság- a társadalmi részvétel korlátozottságának új értelmezését jelenti, eredményezi az egyén fizikai, tár-
sadalmi környezetének egységén és kölcsönhatásán alapuló új felfogását.

3.1. A fogyatékosság „orvosi modellje” 
A fogyatékosság az egyén azon sajátossága, amelyet betegség, sérülés, fejlődési rendellenesség okoz, és amely or-
vosi kezeléssel kedvező irányba befolyásolható, esetleg megszüntethető. A megoldásban az egyénre való ráha-
tás kap hangsúlyt. 

3.2. A fogyatékosság „szociális modellje” 
Az egyént társadalmi kapcsolatrendszerek elemeként értelmezi, éppen ezért a fogyatékosság „szociális termék”,
amelynek megelőzése, az egyéni kezelés és rehabilitáció mellett, a társadalmi ráhatást is magába foglalja. Ebben
a szociális modellben a fogyatékosság általános társadalompolitikai kérdés és feladat is egyben, ahogy Könczei
mondja: „egyértelművé válik a társadalom felelőssége és az, hogy gyakran nem is az állapot, hanem a társada-
lom, a közeg tesz fogyatékossá”. (Könczei, 1999, 129.) 

3.3. A fogyatékosság „gyógypedagógiai” modellje
Az FNO klasszifikációs rendszer bemutatása, ismeretek a rendszerről, hazai bevezetésének és eddigi nemzetközi
alkalmazásának története, indokok és érvek a használatra vonatkozóan, kapcsolódása a magyar egészségügyi,
szociális és gyógypedagógiai ellátáshoz és szakmai kultúrához, korábban elterjedt terminológiához.

A fogyatékosság gyógypedagógiai értelmezését Magyarországon az ezredfordulóra az ökológiai szemlélet-
mód közelítette az FNO legújabb klasszifikációs rendszeréhez. Az ember és környezete kapcsolatát az orvostu-
domány és a gyógypedagógia egyaránt elsősorban az emberi oldalról tudja hatásrendszerével megközelíteni. A
gyógypedagógia viszont közelebb áll a társadalomtudományokhoz, így a szociális modell könnyebben épült be
gondolkodásmódjába (Kullmann, Kun, 2004). Míg az egyénhez kötődő szemlélet az állapot diagnosztizálásában
a „fogyatékos” megnevezést használja szívesen, az ökológiai szemléletmód az „akadályozott” kifejezéssel a kör-
nyezet szerepére, illetve az egyén és a környezet kapcsolatára, tehát a helyzetfüggőségre utal.

A károsodás, a fogyatékosság és rokkantság nemzetközi osztályozása –1980
A WHO (World Health Organization, az ENSZ keretében működő Egészségügyi Világszervezet) 1980-ban elfo-
gadott osztályozási rendszere (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH=
A károsodás, a fogyatékosság és rokkantság nemzetközi osztályozása) az átlagostól eltérő fejlődésű gyer-
meket/felnőttet alapvetően három tudomány és három gyakorlati terület szempontjából vizsgálja (Kullmann,

Fehérné Kovács Zsuzsa - Szabó Ákosné. Fogyatékosság - a legfontosabb fogalmak szótára, 
a fogyatékosság jelentéstartalma, modelljei, az FNO klasszifikációs rendszer bemutatása. 
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2004). Ez az új, többdimenziós megközelítés határkőnek számított a magyar gyógypedagógiai gondolkodás meg-
újulásában is. Az irreverzibilis fogyatékos állapot értelmezés helyébe a fogyatékossági folyamat értelmezése lé-
pett (Gordosné, 2004).

Biológiai, organikus szinten, tehát a szervezet szintjén sérülésről, károsodásról beszélünk, a pszichés funkciók,
képességek szintjén pedig képesség-, illetve funkciózavarokról. A definíció tartalmazza a harmadik, a szociális
szintet is, hiszen a megváltozott fejlődésmenetnek komoly kihatása van a szocializációra, és így beilleszkedési
zavar, társadalmi hátrány keletkezik. A magyar „fogyatékos” szó leginkább a második szinten, azaz a pszichés
funkciók szintjén értelmezhető, míg a nyugat-európai nyelvek többnyire a harmadik, a szociális szinten igye-
keznek a problémát megragadni. Magyarországon nem egységes a különféle jogszabályok, lexikonok és szaktu-
dományos munkák fogalomhasználata, attól függően, hogy melyik szinten határozzák meg az eltérést, azaz a bi-
ológiai-organikus, a pszichofunkcionális vagy a szociális állapot megváltozásában látják a problémát. Ha „ér-
telmi sérült” személyről beszélünk, akkor a biológiai tulajdonságairól, ha „értelmi fogyatékosnak” nevezzük,
akkor a képességeiről, ha pedig az „értelmileg akadályozott” kifejezést használjuk, a szociális jellemzőiről te-
szünk kijelentést. 

Az 1980-as WHO-definíció az eltérések három szinten lehetséges megfogalmazása ellenére még mindig egye-
nes vonalú oksági láncként fogta fel a biológiai, a pszichés és a szociális szintek összefüggéseit. Eszerint a fogya-
tékosság az egyén individuális minősége. Van egy organikus sérülése, emiatt másként működnek egyes funkciói,
másra képes, másként fejlődik, és emiatt nehezített a társadalmi beilleszkedése is. Az egész probléma az egyénen
belül marad (Szabó Á.-né, 2009). A három kifejezést nem lehet szinonimának tekinteni. Példa az oksági össze-
függésre: valamely perinatális sérülés következménye lehet a pszichikus funkciók fejlődésének zavara (a képes-
ségek fejlődésének zavara, képességzavar), amelyek együttesen valamely fogyatékosságot (képességzavart) ered-
ményeznek, és ennek lesz következménye az akadályozottság (például tanulási akadályozottság) (Mesterházi,
2004). A fenti értelmezés szerint tehát diagnosztikus szempontból ugyanarról a gyermekről megállapítható, hogy
sérült (a biológiai funkciók zavara), hogy fogyatékos, képességzavart mutat (a pszichikus funkciók zavara) és az
is, hogy akadályozott (a társadalmi szerepek zavara). Az orvosi, pszichológiai és gyógypedagógiai diagnózis
tehát akkor lesz teljes, ha megállapítja (vagy kizárja) a sérülést, feltárja a fogyatékosság/képességzavar struktú-
ráját, súlyosságát és megállapítja az akadályozottság területeit és az ebből következő tennivalókat.

A fenti három fogalom közül a fogyatékosság használata a legáltalánosabb a magyar gyógypedagógiában,
azonban ez a fogalom is tartalmi átalakuláson ment keresztül. A WHO a fogyatékosság/képességzavar fogal-
mát csak a pszichikus dimenzió szempontjából használta, a magyar gyógypedagógia azonban továbbra is olyan
főfogalomként értelmezte, amely magában foglalja a sérülés, fogyatékosság/képességzavar, akadályozottság hár-
masságát.

A gyógypedagógiai diagnosztikai és fejlesztő/terápiás gyakorlatban a „fogyatékosság” kifejezést ugyanakkor
egyre inkább felváltja a „képességzavar” (vagy „képességfejlődési zavar”) kifejezés. Ezt a nyelvi változást nem-
csak a „fogyatékosság” kifejezés elhagyásának szándéka indokolja, hanem a fejlesztés vagy terápia irányának
pontosabb megnevezésére való törekvés is (Lányiné, 1989).

A „zavar” fogalmának általános definícióját a szakirodalom nem határozza meg, ugyanakkor mindhárom
alapfogalommal (sérülés, fogyatékosság, akadályozottság) összefüggésben alkalmazzák, mint a definíció értel-
mező elemét (például „a sérülés a biológiai működés zavara”, ilyen lehet a keringési zavar, az idegrendszer mű-
ködési zavara stb.). Esetenként előfordul pszichológiai, gyógypedagógiai gyűjtőfogalmi értelmezésben is, pél-
dául viselkedési zavar, tanulási zavar. Ilyen esetekben azonban magát a rendellenes jelenséget és ennek külön-
böző megnyilvánulási formáit külön definiálják (például az olvasási zavart és ennek formáit) (Mesterházi, 2004).

A 20. század közepén felerősödött emberjogi mozgalmak a magyar gyógypedagógiára – a fennálló társadalmi
rendszerrel magyarázhatóan – évtizedeken keresztül csak korlátozott hatást gyakorolhattak. Revelációként ha-
tottak azok a kutatások és fejlesztések, amelyek a fogyatékosság társadalmi összefüggéseire hívták fel a figyelmet.

A funkcióképesség, a fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (2004)
A WHO az ezredfordulón továbbfejlesztette klasszifikációs rendszerét, amelyet széles körű és nemzetközi szak-
mai viták előztek meg.  Hivatalos magyar fordítása: „A funkcióképesség, a fogyatékosság és egészség nemzetközi
osztályozása (FNO)” címen jelent meg 2004-ben. A WHO 2001-es klasszifikációja az 1980-as „fogyatékossági fo-
lyamat” értelmezés kritikájából indult ki: számonkérte az úgynevezett kontextusfaktorok jelentőségének elha-
nyagolását, és ellenezte a folyamatértelmezésben a linearitást, valamint a továbbra is megmaradt medicinális
megközelítést. 

Ez az osztályozási rendszer a fogyatékosság három szintje között már nem monokauzális kapcsolatot ír le,
hanem az organikus, a funkcionális és a szociális szint kölcsönhatását hangsúlyozza. Lényeges szemléletváltozást
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mutat az is, hogy ez a meghatározás nemcsak a személyben lévő, hanem a társadalmi komponensek hatását is ki-
emeli: az egészség értelmezésében hangsúlyozottá válik az érintett személy tevékenysége és társadalmi részvé-
tele (participáció), valamint az ehhez szükséges feltételek biztosítása (Kullmann, 2004).

Alapfogalmak meghatározása az FNO-ban:
Funkcióképesség (a funkcionális egészség megléte): a gyógypedagógia szempontjából a főfogalom, melynek két
komponense van:
– testi funkciók
– tevékenység és részvétel
Funkcionális egészség: a testi struktúrák, valamint a testi és mentális funkciók egészségesek.

A funkcionális egészség zavara:
– testi funkciók zavara: a struktúra sérülése, károsodása
– tevékenység (aktivitás) zavara: a tevékenység akadályozottsága
– részvétel (participáció) zavara: a részvétel akadályozottsága
A fogyatékosság/képességzavar a funkcióképesség két komponensének (testi funkciók, tevékenység és részvé-
tel) zavara.

A WHO fogyatékosság értelmezése 1997-től (Zászkaliczky, 2004, 43.)

A fenti értelmezés szerint a „fogyatékosság” mellett/helyett gyakori a „képességzavar” (képességfejlődési
zavar) kifejezés használata. Ma még értelmezési problémát jelenthet az, hogy a képesség-fogalomnak nagyon
szerteágazó pszichológiai és pedagógiai (gyógypedagógiai) irodalma van, amelyben különböző értelmezések ta-
lálhatók a képesség fogalomra vonatkozóan.  Ezért a „képességzavar” kifejezés egységes meghatározása szük-
séges (Mesterházi, 2004).

A gyógypedagógia fejlődésének egyes szakaszaiban ez ideig nyomon követhető volt az egyes társtudomá-
nyok (orvostudomány, pszichológia, pedagógia, szociológia) – fejlődési szakaszonként változó – meghatározó ha-
tása. Az ezredfordulón a társtudományok együttes hatását állapíthatjuk meg. „A gyógypedagógia mint komp-
lex embertudomány hozzájárul az EMBER mint a természeti törvényeknek alávetett élőlény és mint a természeti
törvényeknek alá nem vetett individualitás különös szempontú megismeréséhez.” (Mesterházi, 2000, 70.).

A szélesebb horizont, a különböző tudományok, dimenziók kínálta – tágabb értelemben vett – gyógypedagó-
giai gondolkodás a környezeti, szociális szempontok bevonásával lehetőségeket kínál az ökológiai nézőpont ki-
alakítására, a biográfiai szemléletű, sorsrendező gyógypedagógiai gyakorlat fejlesztésére, a társadalom más nagy
rendszereiben is a támogatásbarát döntési folyamatok kialakulására, a társadalmi alrendszerek közötti össze-
függések elemzésére és az alrendszerek segítő tevékenységei közötti együttműködések, szinergiák kialakítására. 

A többszintű segítő beavatkozások első formáit, lépéseit a gyakorlati orvoslás és a gyakorlati nevelés együtt
alakította ki, tette meg a törvényszerűtől eltérő individuális különbözőségek megismerése alapján (Szabó Á.-né,
2009.)
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Az individuális fejlődés összetett folyamatában alakulnak, fejlődnek a különböző képességek. Az individuum
öröklött, illetve veleszületett adottságai, a testi-lelki érési folyamatok, a pszichikus rendszerek fejlődését megha-
tározó, befolyásoló környezeti feltételek, a szocializációs, benne a nevelési hatások az egyén és környezete inter-
akcióiban egyedi mintázatokat teremtenek. 

A gyermek méhen belüli és születés utáni fejlődésében jellegzetes szakaszok és folyamatok állapíthatók meg,
amelyek részben általános törvényszerűségeket, részben egyéni különbségeket mutatnak. A gyermek fejlődését
genetikai okok, biológiai károsodások, a környezet hatásaival összefüggő pszichikus ártalmak zavarhatják meg
és nehezíthetik, amelyek a keletkezés időpontjától és kiváltó okok természetétől, súlyosságától függően különböző
mértékű fejlődési eltérésekhez vezethetnek. A testi károsodások/sérülések, majd az ezek következtében kialakuló
fogyatékosságok, illetve a különböző (szociális, tanulási, mozgásbeli stb.) akadályozottságok megnehezítik a
gyermek egyéni fejlődését. Amennyiben az eltérő fejlődésű gyermek szociális környezete nincs felkészülve az el-
térő, sajátos, speciális gondozási, egészségügyi, nevelési stb. szükségletek kielégítésére, előítéleteket, stigmati-
záló és izolációs folyamatokat idézhet elő, amelyek tovább nehezítik a gyermek biológiai és pszichikus tanulási,
érési folyamatait, valamint szocializációját.

Biológiai károsodások/sérülések és a pszichikumot traumatizáló környezeti hatások nemcsak gyermekkor-
ban, hanem bármely életszakaszban bekövetkezhetnek. Betegségek, balesetek, tartós szociális deprivációk hatá-
sára fiatal vagy idős felnőttek is kerülhetnek olyan élethelyzetekbe, amikor a környezet számára megmutatkozó
másságuk miatt sajátos életszükségletek alakulnak ki. Ezekben az esetekben nem a fejlődés akadályozottságáról
beszélünk, hanem az életvezetés, a társadalmi integráció nehezítettségéről (Mesterházi, 2004). 

4. AZ SNI (SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY 
- SPECIAL NEEDS EDUCATION) ÉRTELEMZÉSE
Gyűjtőfogalom, pedagógiai-gyógypedagógiai célú kategória, amely az OECD (Organisation of Economic Co-
operation and Development) 1992-ben létrehozott nemzetközi pedagógia indikátor programjának alapján létre-
hozott, ISCED által kialakított kategória (International Standard Classification of Edication). Célja a nemzetközi
adatok feldolgozhatósága érdekében a fogalmak összehasonlíthatóságának megteremtése, az alapfogalmak, az
egységes nemzetközi terminológia létrehozása.  Kiváltja az egyes országokban használt nemzeti gyógypedagó-
giai kategóriákat, terminológiát (sérült, károsodott, fogyatékos) az egységes „sajátos nevelési igény”, „Special
needs education” (SNI) megjelölésével. 

Az ISCED definíció szerint „pedagógiai célú kategória, amelyben az érintett gyermekek és fiatalok körét azok
a többletszolgáltatások határozzák meg, amelyeket az oktatás támogatása érdekében biztosítanak, amennyiben
nehézségek állnak fenn a tantervi követelmények teljesítése terén” (Csányi Y.- Zsoldos M., 2003, 74.). Ebben az
értelemben az a tanuló sajátos nevelési igényű (SNI), aki az iskolai tantervi követelményeket csak oktatási több-
letszolgáltatás, külön támogatás segítségével tudja teljesíteni (ISCED, 1997). Ezek a pedagógia célzatú járulékos
támogatások lehetnek: 1. személyi (csoportlétszám, második pedagógus), 2. dologi (eszközök, akadálymentesí-
tés), 3. pénzügyi segítség: emelt normatíva, költségtámogatás (Csányi Y.- Zsoldos M., 2003).

A „fogyatékos” megnevezés nem azonos az „SNI” megnevezéssel. Az ISCED (OECD, 2002) három kategóri-
ába vonja össze a meglévő különféle csoportokat. A kategória (fogyatékosság – disability): „jellemzően organi-
kus eredetű, orvosilag is diagnosztizálható rendellenességek, mint pl. a hallássérülés, a látássérülés, a középsú-
lyos vagy súlyos értelmi fogyatékosság. Az érintettek különböző szociális rétegekhez tartoznak”. C kategória
(hátrányos helyzet – disadvantage): egyértelműen a hátrányos helyzetűek csoportja (gyermekeket és fiatalokat
sorol ide), akiknek ”sajátos nevelési igényei elsődlegesen szociális – gazdasági – kulturális és /vagy nyelvi fak-
toroknak köszönhetők”. B kategória (tanulási nehézség – learning difficulty): akik nem sorolhatóak sem az A,
sem a C kategóriába, akik tanulási zavarokkal, magatartási problémákkal, a tanulási nehézségekkel küszködnek.
Magyar szakemberek 1996 óta (Illyés Sándor) dolgoznak az OECD munkacsoportban (2002 óta Csányi Yvonne
és Zsoldos Márta), ennek köszönhetően a sajátos nevelési igényű népességgel kapcsolatos kutatások eredményei
nyomon követhetővé, a hazai statisztikák nemzetközi összehasonlításban is értelmezhetővé váltak. 

5. A FOGYATÉKOSSÁG, MINT JOGI KATEGÓRIA

5.1. A közoktatásban:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról illetve a 2007. évi LXXXVII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény módosításáról tartalmazza a közoktatás körébe tartozó népesség fogyatékossági kategóriáit, ame-
lyeket a nemzetközi terminológiának megfelelő sajátos nevelési igényűnek kategóriába helyez. 
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A törvény rendelkezései a születéstől az iskolakötelezettség lezárulásáig érvényesek, így a 0-18/22 éves korú né-
pességre vonatkoznak.  

121. § 29. cikkelye szerint hazánkban:  
sajátos nevelési igényű: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmo-

zottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tar-
tós és súlyos rendellenességével küzd,

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd.

5.1.1. A fogyatékosság tartalmának értelmezése a közoktatásban:
A törvény által megfogalmazott „fogyatékossági” kategóriák értelmezését nem a törvény, hanem a (2/2005. (III.
1.) OM rendelet) a “Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról“ tartalmazza, amely már pedagógiai-gyógypedagógiai megkö-
zelítésű, de nem egységes koncepciójú, ugyanis a fogyatékossági kategóriák megnevezése, meghatározása nem
azonos paradigmára felfűzött, gyakran keveredik az érintett népesség meghatározása a fogyatékosság meghatá-
rozásával, illetve van ahol a meghatározás teljesen hiányzik.  

5.1.2. Ezek alapján sajátos nevelési igényű gyermek az óvodai nevelés során:
– A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek: A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermeknél a moz-

gásszervrendszer veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó
mozgásos akadályozottság áll fenn, melynek következtében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés és a
szocializáció. A különleges gondozási igényt meghatározza a károsodás keletkezésének ideje, formája, mér-
téke és területe. A halmozottan sérült mozgáskorlátozott gyermekek esetében a mozgáskorlátozottságon kívül
még más – érzékszervi, beszéd- vagy értelmi sérülés – is nehezíti a fejlesztés lehetőségét. Fejlesztésük döntően
a mozgáskorlátozottak pedagógiája és a társuló fogyatékosság gyógypedagógiai módszereinek kombináció-
ival történik.

– A látássérült gyermek: A látássérült gyermek látásteljesítménye (vízusa) az ép látáshoz (vízus: 1) viszonyítva
két szemmel és korrigáltan (szemüveggel) is 0-0,33 (0-33%-os látásteljesítmény) közötti. A látássérült gyer-
mekek a nevelés-oktatás szempontjából lehetnek: vakok, aliglátók és gyengénlátók. A speciális, gyermekre
szabott pedagógiai program meghatározója a látásélesség mellett: a látássérülés kóroki tényezője, a látássérü-
lés bekövetkeztének időpontja, és a látássérüléshez esetleg csatlakozó egyéb fogyatékosság, rendellenesség.

– A súlyosan hallássérült – siket – és enyhébben hallássérült – nagyothalló – gyermek: A súlyosan hallássérült
– siket – és enyhébben hallássérült – nagyothalló – gyermekek hallásvesztesége a főbb beszédfrekvenciákon
olyan mértékű, hogy ennek következtében a beszédnek hallás útján történő megértésére nem, vagy csak rész-
ben képesek. A halláskárosodás miatt – az állapot fennmaradása esetén – a beszédkommunikációban az ért-
hető ejtés teljesen elmarad, vagy erősen sérül. Fentiek miatt korlátozott a nyelvi alapokon történő fogalmi gon-
dolkodás kialakulása, aminek következtében módosul a gyermek megismerő tevékenysége, esetenként egész
személyisége megváltozhat. A legkorábbi életkortól alkalmazott orvosi-egészségügyi és speciális pedagógiai
ellátás együttes alkalmazása megvalósításával a súlyos következmények csökkenthetők.

– Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek: A rendelet nem tartalmaz meghatározást ebben a fogyatékos kategó-
riában, miután óvodás korban az enyhe értelmi fogyatékosság biztonsággal még nem diagnosztizálható.

– A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermek: A rendelet nem tartalmaz meghatározást ebben a fogyatékos-
sági kategóriában, annak ellenére, hogy a középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek járhatnak integráltan
óvodába, vagy gyógypedagógia óvodába.

– A beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott beszédfejlődésű gyermek: A beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott be-
szédfejlődésű gyermek szenzoros, motoros vagy szenzomotoros problémája (megkésett beszédfejlődés, centrális
dyslalia, súlyos orrhangzósság stb.), illetve a beszédhibához csatlakozó tanulási és/vagy magatartási zavara miatt
eltérően fejlődik. Mindez az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjében, a beszédszervek gyengeségében, a beszéd-
hangok tiszta ejtésének hiányában, a szegényes szókincsben, a beszédmozgásokról szerzett emlékképek felhasz-
nálásának hiányában, a grammatikai fejletlenségben, az utánzóképesség gyengeségében nyilvánul meg.

– Az autista, autisztikus gyermek: Az autizmus-spektrumzavarok lényege a társas viselkedés, a kommunikációs
és sajátos gondolkodási képességek minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul
meg. Az autisztikus gyermekre legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési készségek területén
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tapasztalható gondolkodási képesség sajátos hiányosságai, a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös
kommunikáció, a rugalmas viselkedés, a szervezés és kivitelezés képességének minőségi sérülése és az egye-
netlen képességprofil.

5.1.3. A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve, meghatározásai:  
– A testi fogyatékos, mozgáskorlátozott tanuló: Mozgáskorlátozott az a tanuló, akinél a mozgásszervrendszer ve-

leszületett vagy szerzett károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó mozgásos akadá-
lyozottság áll fenn, melynek következtében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció.

– A látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) tanuló: A látássérülés a szem, a látóideg vagy az agykérgi látóközpont
sérülése következtében kialakult állapot, mely megváltoztatja a tanuló megismerő tevékenységét, alkalmaz-
kodó képességét, személyiségét.  Gyógypedagógiai szempontból azok a tanulók látássérültek, akiknek látás-
teljesítménye (vízusa) az ép látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két szemmel és korrigáltan (szemüveggel) is 0-0,33
(látásteljesítmény 0-33%) közötti.

Ezen belül: 
a) vakok azok a tanulók, akiknek látóképessége teljesen hiányzik (vízus: 0);
b) aliglátók azok a tanulók, akik minimális látással rendelkeznek: fényt érzékelők, ujjolvasók, nagytárgylátók

(vízus: fényérzés -0,1);
c) gyengénlátók azok a tanulók, akiknek az életvitelét nagymértékben korlátozza a csökkent látásteljesítmény

(vízus: 0,1-0,33).

A vak, valamint a gyakorlatilag vak, aliglátó tanulókat elsősorban a tapintó-halló életmód, a látásukat praktiku-
san használó aliglátókat és a gyengénlátókat a látó-halló (tapintó) életmód jellemzi.

– A hallássérült (siket, nagyothalló) tanuló: A hallássérült tanulónál – a hallás hiánya vagy csökkenése miatt – a
szokásostól eltér a nyelvi kommunikáció fejlettsége (szövegértés, szókincs, nyelvi szerkezetek értése és hasz-
nálata, hangzó beszéd stb.), és ennek következtében a megismerő tevékenység és egyes személyiségjegyek fej-
lődése. A tanuló nyelvi kommunikációs szintje az esetek jelentős részében nem korrelál életkorával, hallásál-
lapotával – attól pozitív és negatív irányban is eltérhet.

– Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló: Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók akadályozottsága, személyiség-
fejlődési zavara, az idegrendszer különféle eredetű, öröklött vagy korai életkorban szerzett sérülésével és/vagy
funkciózavarával függ össze. Az enyhe fokú értelmi fogyatékosság (mentális sérülés) diagnosztizálása első-
sorban orvosi, gyógypedagógiai és pszichológiai feladat.

– A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanuló: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók igen eltérő egyéni
adottságokkal bírnak, fejlesztésük során egyénenként is eltérő nevelési, oktatási igények és szükségletek je-
lentkeznek. A fejlesztés szokásos útjait, módszereit jelentősen módosítja a kommunikáció és a beszéd fejlődé-
sének sajátos útja, a megismerő funkciók késleltetettsége, a lassúbb tanulási tempó, a figyelem ingadozása, az
alacsonyabb fokú terhelhetőség. Mindezek konkrétan megfigyelhető és mérhető fejlődésbeli elmaradást okoz-
nak ép kortársaikhoz viszonyítva. (A súlyosan értelmi fogyatékos gyermekről/tanulóról a 2/2005.(III.1) OM
rendelet külön nem rendelkezik.)

– A beszédfogyatékos tanuló: a beszédfogyatékos az a tanuló, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri
működési zavarok és a környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli akadályozottság.
Ennek következtében átmeneti, illetve tartós zavarok léphetnek fel a nyelvi, kommunikációs és tanulási ké-
pességekben, a szociális kapcsolatok kialakításában. Az akadályozottság megmutatkozhat a beszédhangok
helyes ejtésének, a beszédészlelés és -megértés zavaraiban, a beszédritmus sérülésében, a grafomotoros és a vi-
zuomotoros koordináció éretlenségében, valamint az általános beszédgyengeséggel együttjáró részképesség-
kiesésben. A különböző jellegű diszfóniák, a hangadás kóros elváltozásai szintén a beszédfogyatékosság kö-
rébe sorolhatók.

– Az autizmus-spektrumzavarokban szenvedő (autisztikus) tanuló: az autizmus-spektrumzavarok az ideg-
rendszer igen korai, nagy valószínűséggel veleszületett ártalmának, illetve a genetikai, egyéb biológiai és
környezeti tényezők együttes hatásának következményei. Az iskoláskor eléréséig − vagy tovább − kezeletle-
nül maradt fejlődési zavar és szélsőséges viselkedésformák gyógyító és fejlesztő célú ellátása a gyermek nö-
vekedésével egyre nehezebbé válhat, bár a nevelhetőség, taníthatóság időszaka belenyúlik a felnőttkorba, így
sosem túl késő a fejlesztést elkezdeni. Az autizmus-spektrumzavarok lényege a társas viselkedés, a kommu-
nikációs és sajátos gondolkodási képességek minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben
nyilvánul meg. Az autisztikus tanulóra legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési készségek
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területén tapasztalható gondolkodási képesség sajátos hiányosságai, a beszéd szintjéhez képest károsodott
kölcsönös kommunikáció, a rugalmas viselkedés szervezés és kivitelezés képességének minőségi sérülése és
az egyenetlen képességprofil.

– A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanuló (a konkrét meghatározás szerrint): a súlyos és halmozott fogya-
tékosság az egész élet során fennálló állapot, amelyre jellemző, hogy a testi struktúrák károsodása következ-
tében a speciálisan humán funkciók – mint a kommunikáció, a beszéd, a mozgás, az értelem és az érzékelés-
észlelés – minimálisan két területén súlyos vagy legsúlyosabb mértékű zavar mutatható ki. Ennek következ-
tében az érintett személy pszichofizikai teljesítményei extrém mértékben eltérnek az átlagtól, így tevékenysé-
geiben erősen akadályozottá válik, és társadalmi részvételében jelentősen korlátozott lehet. A súlyos és hal-
mozott fogyatékosság hátterében rendszerint a korai életszakaszban bekövetkező, a központi idegrendszert
érintő komplex károsodás áll. A fogyatékosságok a legkülönfélébb kombinációkban és súlyossági fokozatok-
ban, esetleg eltérő időben jelenhetnek meg.

5.2. A fogyatékosság mint jogi kategória a magyar felnőtt társadalomban:
A fogyatékosság magyarországi értelmezésében és kezelésében 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról a WHO 1997-es felfogása alapján fogalmazza meg a fogyatékosügyi
politikát és határozza meg a fogyatékosság fogalmát és a fogyatékossági kategóriákat.  

A hazai jogi szabályozás azonban a WHO és szakmai felfogással szemben szűkebben értelmezi a fogyatékos-
ságot: a törvény (2003. évi IV. törvény egyes szociális tárgyú törvények módosításáról (A szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása) értelmében csak bizonyos érzékszervi, mozgász-
szervi, értelmi képességek akadályozottságát érti a fogyatékosság alatt: látási fogyatékos, hallási fogyatékos, ér-
telmi fogyatékos, autista, mozgásszervi fogyatékos, halmozottan fogyatékos. A beszédben súlyosan érintett sze-
mélyek nem fogyatékosok Magyarországon! 

A törvényhozó a szűkítést a támogatási rendszer céljával – az integrációt elősegítő többletköltségek kompenzá-
lása – és a támogatási források szűkösségével indokolja. 

A törvény és a hozzákapcsolódó 141/2000.(VIII.9.) kormányrendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és fe-
lülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet alapján
működik a fogyatékossági támogatási rendszer, amely szerint fogyatékossági támogatásra jogosult az a 18. életévét
betöltött személy, aki:
– látási fogyatékos,
– hallási fogyatékos
– értelmi fogyatékos
– mozgásszervi fogyatékos
– autista
– halmozottan fogyatékos és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes

vagy mások állandó segítségére szorul.
Sajnos, a fogyatékosság mint jogi kategóriából kimaradó, és a jogalkotók szerint nem létező igen nagy létszámú
„beszédfogyatékos” csoport kiesik a többletszolgáltatások köréből, mert az biztosítaná erre a jogosultságot. 
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1. A REHABILITÁCIÓ KOMPLEXITÁSA ÉS FOLYAMATJELLEGE
A „rehabilitáció tágabb értelemben minden olyan szervezett társadalmi tevékenység, amely az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetbe került személyek társadalmi újrabeilleszkedését segíti elő” (Kullmann in Mesterházi 2001,
143-144). Az esélyegyenlőségi törvény meghatározása szűkebb értelemben a fogyatékos személyekre vonatkoz-
tatja rehabilitációt. Ez a definíció így szól: „a rehabilitáció az egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási, képzési, át-
képzési, foglalkoztatási, szociális rendszerekben megvalósuló folyamat, amelynek célja a fogyatékos személy ké-
pességeinek fejlesztése, a társadalmi életben való részvételének szinten tartása, valamint önálló életvitelének elő-
segítése”1

Ebből a meghatározásból kiderül, hogy a rehabilitáció megvalósítása kizárólagosan nem köthető egyetlen szak-
területhez, szakemberhez sem. Sokkal inkább komplex szemléletet jelent, ami csak a különböző szakterületek és
szakemberek együttműködésének megvalósítása esetén nyer gyakorlati értelmet, hozza létre azt a komplex gya-
korlatot, ahol minden tevékenység a rehabilitációs célra, vagyis a sérült, akadályozott, fogyatékos ember megse-
gítésére és a társadalomra irányul a minél teljesebb beilleszkedés érdekében (1.ábra).

1. ábra: A rehabilitációs folyamat komplexitása

Az 1. ábrán világosan látszik, hogy nem egyirányú folyamatról van szó, hanem az egyes területek mind-mind egy
közös cél érdekében munkálkodnak: a társadalmi integráció felé, és a tevékenységek egyaránt irányulnak a sé-
rült, akadályozott emberre és az őt befogadó társadalomra. Ugyanakkor viszont sem a célkitűzés, sem a tevé-
kenységek meghatározásakor nem hagyhatjuk figyelmen kívül az érintett személy, illetve az őt körülvevő szű-
kebb és tágabb társadalmi környezet egyéni érdekeit, igényeit és szükségleteit sem. Ez a körkörösen-kölcsönösen
ható folyamat alkot egy közös rehabilitációs programot. Ebből a folyamatábrából az is kiderül, hogy számtalan
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egymás melletti és egymásra épülő tevékenységre van szükség a sikeres rehabilitáció érdekében, valamint hogy
minden szakterületnek és szakembernek túl kell tekintenie a fogyatékos személyen és mérlegelnie kell, hogy ho-
gyan tud hatni a szűkebb és tágabb környezetre, hogyan tudja a társadalmi szemléletet befolyásolni, hogy az
akadályozott emberek minél gördülékenyebben beilleszkedhessenek.

A rehabilitációs szolgáltatások legfőbb elveinek, célkitűzéseinek egyformán kell érvényesülni minden akadályo-
zott, fogyatékos ember esetében:
– jelenlét: az akadályozott embereknek is ott kell élniük, dolgozniuk és szabadidejüket eltölteniük, ahol a társa-

dalom többi tagja él, dolgozik, szórakozik, életkori sajátosságaiknak megfelelően részt kell venniük a társada-
lom mindennapi életében, s ehhez a szolgáltatásokat a lakóhelyhez minél közelebb kell biztosítani;

– választás és autonómia: a szolgáltatásoknak ki kell alakítani a választás lehetőségét, támogatni kell az akadá-
lyozott ember képességeit és tudatos döntéseit; ehhez természetesen minden információt biztosítani kell a sé-
rült ember és hozzátartozói számára, hogy azok birtokában hozhassák meg a nekik leginkább megfelelő rövi-
debb vagy hosszabb távú döntéseket;

– kompetencia: a szolgáltatásoknak folyamatosan segíteni kell az emberek új készségeinek kialakulását, és ennek
fényében újabb és újabb felelősségek felvállalását; csak a megfelelő kompetenciák kialakításával jöhet létre a
szükséges autonómia, ami egyben a felelősségvállalásnak is előfeltétele;

– társadalmi státusz: a fogyatékossággal élő embereket gyakran megbélyegzik, a szolgáltatásoknak azon kell fá-
radozniuk, hogy erősítsék pozitív megítélésüket a társadalomban;

– participáció (részvétel): a különböző fogyatékosságok megterhelhetik az emberi kapcsolatokat, a szolgáltatá-
soknak aktívan kell támogatni a meglévő szociális hálózatot és az új kapcsolatok kialakulását, hogy az em-
bereknek valódi lehetőséget kínáljunk a helyi közösségben való részvételhez.
A fenti alapelvekből, célkitűzésekből kiderül, hogy a rehabilitáció minden tevékenységének középpontjában

az akadályozott ember, illetve az őt körülvevő környezet áll. A rehabilitációban résztvevő szakemberek valódi és
hatékony együttműködésének legfontosabb alapfeltétele, hogy a team minden tagja ezen alapelvek fényében vé-
gezze aktuális tevékenységét, szem előtt tartva, hogy mikor melyik szakterületnek kell előtérbe kerülnie.

2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, PEDAGÓGIAI ÉS SZOCIÁLIS REHABILITÁCIÓ 
KAPCSOLATA ÉS RÉSZESEDÉSE A FOLYAMATBAN 
(PÁRHUZAMOSSÁG, KONTINUITÁS, KOMPLEMENTARITÁS)
Gondoljuk végig röviden egy mozgalmasabb napunkat! Hány helyen fordulunk meg, hányféle intézménnyel és
szakemberrel kerülünk kapcsolatba, hányféle szerepbe bújunk egyetlen napon? Ha buszra szállok – utas vagyok,
ha autóba ülök – gépjárművezető, ha postára, bankba, üzletbe megyek – ügyfél, ha fogorvoshoz – páciens, ha
pszichológushoz – kliens, ha dolgozni megyek – lehetek doktornő, tanárnő, titkárnő, üzletasszony, takarítónő
vagy bármi más, ha a gyerekért megyek az óvodába – rögtön “kedves anyuka” leszek... – és folytathatnánk a sort
vég nélkül. Ám egy biztos, akárhány szerepet is “osztanak ránk”, mégis ugyanaz a személy maradunk a nap
minden percében. A velünk kapcsolatba kerülő emberek azonban a legkülönbözőbb foglalkozási csoportokba
sorolhatók – pl. buszvezető, fodrász, banki alkalmazott, orvos, óvónő stb. – ahogy az a mindennapi életben elő-
fordul. A fogyatékos emberek sem vágynak többre, csak hogy élhessenek és a fenti szerepek közül minél többet
betölthessenek maradéktalanul. Szeretnének utasok, szülők, dolgozók, ügyfelek lenni és nem csupán kliensek
vagy páciensek, ahogyan az az ő esetükben gyakrabban előfordul. Szeretnének ők is számtalan emberrel, szak-
emberrel találkozni rehabilitációjuk és életük mindennapjai során. Ezek az emberek alkotják a tágabb értelemben
vett rehabilitációs team-et.

A rehabilitáció folyamata igen összetett, hiszen egy-egy egyéni élethelyzetet ragad meg átfogóan, így a hét-
köznapi élet legkülönbözőbb területeit és ezen keresztül a legkülönbözőbb intézményrendszereket, foglalkozási
típusokat érinti a sérülést, károsodást követően eltelt idő, az életkor valamint a fogyatékosság következtében je-
lentkező speciális szükségletek állandó változásainak függvényében.

Sokan sokféleképpen csoportosították már a rehabilitációban közreműködő szakembereket, a legcélraveze-
tőbbnek a WHO megfogalmazása tűnik, mely szerint: „A rehabilitáció orvosi, nevelési, foglalkoztatási, és szoci-
ális intézkedések tervszerű, együttes és összehangolt, az egyénre szabott alkalmazása, amelyben a rehabilitá-
landó ember tevőleges részvétele nélkülözhetetlen” (Kullmann 1999 in Katona – Siegler szerk. 17). Az orvosi re-
habilitációnak az a célja, hogy csökkentse a különböző sérülésekből származó károsodásokat, és az egyéneket
optimális működési szintre hozza vissza. A gyógypedagógiai (nevelési), a foglalkoztatási és a szociális rehabili-
táció fő célkitűzése a fogyatékos személyek számára az életkori sajátosságok figyelembe vételével a közösségi
életben való részvétel biztosítása. Ehhez a nevelés, oktatás, a munkára felkészítés, a foglalkoztatás, továbbá a szo-
ciális ellátások rendszerének eszközeit használja fel (Kullmann 1999 in Katona – Siegler szerk. 13-21). Az orvosi
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rehabilitáció elsősorban a feltételeket teremti meg a teljes életvitelre, míg a pszichoszociális (nevelési, foglalkoz-
tatási, szociális) rehabilitáció a teljes életvitel gyakorlati megvalósításához nyújt támogatást. Az egyes szakterü-
letekhez tartozó szakemberek természetesen nem mindig sorolhatók be ilyen egyértelműen, a határok sok eset-
ben nem élesek, hanem könnyen átjárhatók.

A sérülés után eltelt idő függvényében megváltozik az egyes területek részesedése a folyamatban (2.ábra).
Kezdetben – az akut ellátás időszakában – az orvosi rehabilitáció kap nagyobb hangsúlyt, ám rögtön meg kell je-
lennie a pszichoszociális rehabilitáció szakembereinek. Utóbbiak az idő előrehaladtával egyre nagyobb szerep-
hez jutnak, ahogyan a közvetlen orvosi beavatkozást követően egyre tágul a rehabilitációra szoruló ember élet-
tere és tevékenységi köre. 

2. ábra: A komplex rehabilitáció területei

A tevékenység középpontjában a sérült, majd akadályozottá vált ember áll. Az orvosi rehabilitáció hálózatába ke-
rülve a sérült ember nemcsak az orvosokkal, ápoló személyzettel találkozik, hanem olyan szakemberekkel is,
akik átmenetet képviselnek az orvosi kezelés és a korábbi környezetbe való visszailleszkedésre történő felkészí-
tés között, például: fizioterapeuta/gyógytornász, sporttal foglalkozó szakember, foglalkoztató terapeuta, be-
szédterapeuta/logopédus, pszichoterapeuta, pszichológus stb. Később az ő szerepük egyre inkább megnövekszik,
amellett, hogy az orvosi rehabilitáció szerepe folyamatosan csökken. Végleg természetesen soha nem szűnik meg,
hiszen folyamatosan felmerülhetnek újabb és újabb egészségügyi problémák, melyeknek megoldása nem peda-
gógiai vagy pszichológiai feladat (pl. segédeszközök felírása, korrekciós műtétek, másodlagos vagy harmadlagos
károsodások megelőzése és kezelése.

Példa: N. Sz-nek már 2, 3 és 4 éves korában is jelentkeztek mozgáskoordinációs zavarai és egyensúlyproblémái. Szülei
több egészségügyi intézménybe is elvitték. Volt, ahol jóindulatú szédülést állapítottak meg, volt, ahol nevelési tanácsokkal
látták el az édesanyát. Sz. nem sokkal az 5. születésnapja után ismét szédülni kezdett és kettős látásra panaszkodott. Az
agydaganat gyanúja nem igazolódott, neurológiai kivizsgálásra kórházba utalták. Néhány nap múlva kómába esett, lélegez-
tetni kellett és szondán táplálni. Tíz hónapot töltött a kórházban, ahol néhány napig lélegeztették, 7 hónapig szondán táplál-
ták. Az orvosi vizsgálatok annyit állapítottak meg, hogy valamilyen agytörzsi károsodás tüneteit mutatja, az ok ismeretlen. Fel-
merült az anyagcsere betegség gyanúja, ám nem igazolódott, pedig a családtagok vérmintái megjárták Európa és az Egye-
sült Államok több klinikáját. 
A kórházi tartózkodás ideje alatt két gyógytornász járt Sz-hez masszírozni és passzívan átmozgatni, mivel törzsén súlyos
extenziós tónusfokozódás, végtagjain pedig súlyos spasztikus tünetek jelentkeztek. Édesanyja végig mellette volt a kór-
házban. Sz. állapota stabilizálódott, majd lassan, alig észrevehetően javulni kezdett. Tíz  hónap után hazaengedték, azóta
otthon él szüleivel és 2 évvel fiatalabb húgával. A pedagógus édesanya ápolja és gondozza ágyban fekvő fiát, aki teljes
ellátásra szorul. Az apai nagyszülők a közelbe költöztek, hogy tudjanak az édesanyának segíteni. Az orvosi rehabilitáció
befejezte után Sz-nek számtalan rehabilitációs szakemberre van szüksége, hogy jelen állapota ne romoljon, illetve bizo-
nyos területeken fejlődést érhessünk el. Jelenleg súlyosan mozgáskorlátozott (CP, tetraparesis spastica), súlyosan látás-
sérült (fényérzékelő), beszédképtelen (anarthria), csupán pislogással, mimikával, testmozdulatokkal kommunikál. Intéz-
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ményes nevelésben nem részesül – bár már elmúlt nyolc éves. Az orvosi rehabilitáció teljesen a háttérbe szorult, fél évente
járnak ellenőrzésre. Ugyanakkor számtalan, a pszichoszociális rehabilitációhoz sorolható szakember foglalkozik vele heti
egy-két alkalommal. Jár hozzá gyógymasszőr (heti 1 alkalom), Dévény-féle speciális manuális technikát alkalmazó moz-
gásterapeuta (heti 1-2 alkalom), szomatopedagógus (heti 1 alkalom), gyógytornász (heti 2-3 alkalom), látássérültek pe-
dagógusa (a képzési kötelezettség keretében heti 3 óra). Sz. állapota egészségügyi szempontból stabil. Pszichés, szoci-
ális és pedagógiai szempontból apró előrehaladást mutat az aktív mozgás, a kommunikáció, a szocializáció és az önellá-
tás területén.

Az iménti példából is látszik, hogy a megváltozott élethelyzetben, fogyatékos állapotban a teljes életvitelre nevelés
nem elsősorban egészségügyi szakfeladat. Újabb és újabb – a pszichoszociális rehabilitációhoz tartozó – szak-
emberek jelennek meg a sérült, akadályozott, fogyatékos gyermek, fiatal vagy felnőtt környezetében. Sérülése,
akadályozottsága típusától, életkoráról stb. függően, például: pszichológusok, tanárok, különböző fogyatékossági
típusokba sorolt emberek nevelésére képzett gyógypedagógusok, szociális munkások, szociális gondozók, jogi
szakemberek, segédeszköz készítők stb.. A társadalomba való beilleszkedés elősegítése érdekében a pszichoszo-
ciális rehabilitáció szakemberei nemcsak az akadályozott emberrel foglalkoznak, hanem segítséget nyújtanak a
családnak, hozzátartozóknak is a megváltozott élethelyzet elfogadásában, az akadályozott személy tárgyi kör-
nyezetének és életvitelének átalakításában, később pedig foglalkozási és tágabb szociális környezetük adaptálá-
sában (2. ábra).

3. A REHABILITÁCIÓS FOLYAMAT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELE: 
A SZAKEMBEREK, INTÉZMÉNYEK, INTÉZMÉNYRENDSZEREK HATÉKONY EGYÜTT-
MŰKÖDÉSE. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS – TEAM-MUNKA – LEHETőSÉGEI ÉS SZINTJEI
A komplexitás miatt egy-egy szakmához tartozó szakember képtelen átlátni és tevékenységével hatékonyan be-
folyásolni az akadályozott ember életének minden aspektusát, így az egyes feladatokat különböző szakembe-
rek végzik. A folyamat felbontása azonban nem jelentheti annak széthullását, mert ekkor következik be a “sza-
lámi-technikának” is nevezett jelenség, amikor egy-egy szakember a fogyatékos személynek csak azt a “szele-
tét” látja, ami szűkebb értelemben kompetenciájának körébe tartozik. Ebben az esetben számtalan szakember
tesz erőfeszítéseket a fogyatékos ember megsegítésére, ám a ráfordított energia jóval nagyobb lesz, mint az
elért eredmény.

Képszerűen szólva ilyenkor következik be a “nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal” tipikus esete: egy koponya sérülés kö-
vetkeztében hemiplégiás fiatalember, akinek enyhe beszédzavara is kialakult, rehabilitációs intézményben kap komplex el-
látást. Gyógytornásza a heti két foglalkozáson megpróbálja megelőzni a kontraktúrák kialakulását a bal karon, a sport-fog-
lalkozásokon a fiatalember jobb karját erősíti súlyzóval és elkezd jobb kézzel teniszezni, miközben a bal karját egyáltalán
nem használja. Foglalkoztató terapeutája különböző mindennapos tevékenységek célzott gyakoroltatásával próbálja a két
kéz összehangolt tevékenységét újra kialakítani hetente kétszer, hogy a mindennapos tevékenységek során ne szoruljon
mások segítségére, és visszatérhessen majd eredeti szakmájához a számítógép kezeléshez. A logopédiai foglalkozásokon
bonyolult légző- és artikulációs gyakorlatokat kell végeznie, szótagokat kell mondania, s az arcát kell tornáztatnia. A szoci-
ális munkás térdig járja a lábát a különböző hivatalokban, hogy segélyt, támogatást szerezzen. A fiatalember mindezekből
nehezen tudja összerakni, hogy mi a legfontosabb, az egész terápia-sorozatnak mi a célja, s az elsajátított készségeket nem
tudja beépíteni mindennapjaiba, pedig az ő leghőbb vágya, hogy újra vezethessen autót, eljárhasson dolgozni, hogy újra
tudjon üvegből sört inni a barátaival, hogy régi tervét megvalósíthassa, és megtanulhasson síelni.

Ha nem valósul meg az együttműködés, akkor a legjobb szándékkal is csak egymás mellett működő tevékeny-
ség-halmaz lesz a végeredmény az igazi rehabilitáció helyett. Az orvosi és pszichoszociális rehabilitáció során
számtalan szakemberrel kerül kapcsolatba a fogyatékos ember illetve családja, ez egy komplex szociális hálózat-
rendszert alkot körülöttük. Gondolatban “kommunikációs kapcsolatot” kell létrehozni a rehabilitációban közre-
működő minden ember között, s akkor lehetne egységes rehabilitációs célt megfogalmazni, az egyes szakembe-
rek, intézmények, szolgáltatók tevékenységét összehangolni ahhoz, hogy a folyamat ne akadjon meg sem térben,
sem időben.

A rehabilitáción belüli együttműködésnek röviden három fő jellemzőjét lehet felsorolni, melyeket nem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni:
– párhuzamosság: az egyes tevékenységek azonos időben, az élet különböző területein való segítségnyújtást fel-

vállalva, egymás mellett zajlanak, miközben a szakemberek tapasztalatot cserélnek és közösen alakítják ki az
optimális rehabilitációs programot;
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– kontinuitás: a rehabilitációs tevékenységeknek egymásra épülve kell megvalósulniuk, amihez naprakész in-
formációkkal kell rendelkeznünk mindazon szakterületekről, melyeknek képviselőivel együtt kell dolgoz-
nunk. Ha elértük kompetenciánk határát, ne nyugodjunk meg addig, amíg meg nem találtuk a rehabilitáció fo-
lyamatának újabb szakaszában belépő szereplőket, szakembereket, hogy megnyugtató módon zárhassuk le
az általunk teljesített szakaszt, és mindenki számára kielégítő módon “adjuk tovább” a megsegített embert a
következő, nálunk sokkal kompetensebb szakembernek;

– komplementaritás: a rehabilitációs tevékenységek nemcsak időben épülnek egymásra, de azonos időpontban
is egyszerre többfajta, egymást kiegészítő tevékenység lehet szükséges, ehhez szintén elengedhetetlen a meg-
felelő együttműködés.

A rehabilitációs folyamat tehát a team-munka klasszikus példája, aminek multi- és transzdiszciplinárisan kell a
gyakorlatban megvalósulnia. A team összetétele mindig az akadályozott ember sérülésének típusától, az akadá-
lyozottságot okozó tünetek javuló, stagnáló vagy progresszív jellegétől, az életkortól, az aktuális rehabilitációs igé-
nyektől és szükségletektől függ.

Egy iskolás korú mozgáskorlátozott gyermek életében például napi jelentősége van a családnak, pedagógusnak, gyógype-
dagógusnak, gyógytornásznak, foglalkoztató terapeutának, ebben az esetben a szakorvosok feladata inkább a rendszeres
kontroll és szükség esetén a különböző kezelések biztosítása. Egy középkorú, pszichiátriai problémákkal küzdő hölgy ese-
tében nyilvánvalóan a rendszeres pszichoterápiás üléseket vezető terapeutának, esetleg a foglalkoztató terapeutának jut je-
lentős szerep, ilyenkor nincs feltétlenül szükség például gyógytornászra vagy gyógypedagógusra. 

Ennek értelmében a team munkájának irányításáért, koordinálásáért felelős személy is folyamatosan változik
attól függően, hogy a rehabilitációs folyamatban az adott időpontban hova, mely szakterületre, mely tevékeny-
ségtípusra helyeződik a súlypont. Ahogyan a team összetétele, ugyanúgy a team vezetője sem állandó, hanem a
szükségleteknek megfelelően változik. Egyetlenegy általánosnak tekinthető kompetenciája van minden team-
tagnak: megkeresni a minél komplexebb rehabilitáció érdekében a szükséges és az adott feladatra náluk kompe-
tensebb szakembereket és “továbbadni” nekik a rehabilitációra szoruló embert.

A rehabilitációs teamben állandó tagként résztvevő, s így a döntések meghozatalában a legfontosabb “fele-
lős” maga a fogyatékos ember. Őt és szűkebb szociális környezetét minden esetben be kell vonni a team-meg-
beszélésekbe, választási lehetőségeket kell kínálni számukra, hogy a felkínált alternatívák között megtalál-
hassák a számukra legmegfelelőbb megoldást, legyen az valamilyen szakorvosi vizsgálat, terápiás eljárás, in-
tézményi elhelyezés, környezeti adaptáció, szociális juttatások megszerzése vagy más, rehabilitációt szolgáló
tevékenység.

A team tevékenységének első lépése az állapot komplex felmérése, majd ennek alapján a komplex rehabilitá-
ciós terv összeállítása. Már ebben a fázisban is több szakember együttműködésére van szükség ahhoz, hogy a fo-
gyatékos ember rehabilitációs szükségleteit minél több oldalról feltérképezhessük, s minél optimálisabb prob-
léma-megoldási stratégiát fogalmazhassunk meg. A rehabilitációs tervben a team tagjainak szoros együttműkö-
désével hosszútávú célokat tűzünk ki, amiket aztán a különböző szakemberek rövidtávú célokra és gyakorlati fel-
adatokra bontanak le. Ezután következik a mindennapi munka, amikor ki-ki saját szakterületének megfelelően
teljesíti feladatait, ám a hatékony és zökkenőmentes rehabilitáció érdekében rendszeres team-megbeszéléseket ér-
demes szervezni előre egyeztetett időközönként. A megbeszéléseken minden szakember, aki ténylegesen részt
vesz a tevékenységben, beszámol a fogyatékos személy aktuális állapotáról, a közös munka során elért eredmé-
nyekről, de leginkább a felmerült nehézségekről. Ilyenkor szintén be kell vonni az érintett embert és családját, hi-
szen a további munkavégzéshez elengedhetetlen ismernünk az ő véleményüket a számukra biztosított segítség-
nyújtásról, valamint arról, hogy ők hogyan értékelik az elért eredményeket és milyen további szükségletük, igé-
nyük merül fel a rehabilitációval kapcsolatban. Számtalan felesleges erőfeszítéstől kímélhetjük meg magunkat,
ha megkérdezzük az érintett embereket arról, mit is szeretnének. Saját életét és vágyait ugyanis mindenki saját
maga ismeri a legjobban, és szakmailag bármennyire jól felkészültek vagyunk, előfordulhat, hogy a rehabilitáci-
óra szoruló ember vagy családja számára más dolgok képviselnek értéket, tőlünk eltérő normarendszerhez kí-
vánnak igazodni. Ilyenkor saját értékrendszerünket alá kell rendelni, háttérbe kell helyezni. Ha azonban tevé-
kenységünket szolgáltatásnak tekintjük, nem fog nehezünkre esni szakmai kompetenciánk összehangolása a “fo-
gyasztó” igényeivel. 

A rehabilitációban közreműködő szakemberek együttműködésének legnehezebb aspektusa és egyben kulcsa
is a személyközi – szakmaközi kommunikáció. A feladat természetéből adódik, hogy a megvalósítás során kü-
lönböző speciális irányokban és különböző szinteken képzett szakembereknek kell egyenrangú partnerként, “egy
nyelven” beszélniük egymással. Ez mindaddig zökkenőmentesen megvalósítható, amíg minden résztvevő a szak-
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mai kompetenciahatárok tisztelete mellett végzi napi munkáját. Ehhez nemcsak saját szakterületünket kell magas
szinten művelnünk, de ismernünk kell a többi területet is. A kölcsönös tájékoztatás és tájékozódás mellett alap-
vető szükséglet a közös rehabilitációs program, de leginkább minden résztvevő részéről a személyes felelősség-
vállalás a fogyatékos emberért. A segítő szakembereknek nem szükséges polihisztoroknak lenniük, nem kell min-
denhez érteniük, gyakran azzal teszik a legnagyobb szolgálatot, ha “csak” továbbirányítják a fogyatékos sze-
mélyt a szükségleteinek és rehabilitációs szakaszának leginkább megfelelő szakemberekhez, intézményekbe. Így
alakul ki az egymást kölcsönösen segítő szakemberek valódi team-munkája.

4. A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK REHABILITÁCIÓJÁNAK MEGVALÓSULÁSA AZ
EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZOKTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY-
RENDSZER(EK)BEN

4.1.Az egészségügyi (orvosi) rehabilitáció a fogyatékos személyek szolgálatában
Az orvosi-egészségügyi és (gyógy)pedagógiai rehabilitáció összehangolásának érdekében érdemes megismer-
kedni a különböző szolgáltatásokat nyújtó közoktatási, gyermekvédelmi és szociális intézményekkel (3. ábra).
Az ábrán a szürke színű mezők a közoktatási intézményeket és szolgáltatásokat, míg a fehér színű mezők a szo-
ciális és gyermekvédelmi intézményeket jelzik. 

Közvetlenül a megbetegedést, sérülést, károsodást követően – életkortól függetlenül – az akut egészségügyi el-
látás majd az erre épülő orvosi rehabilitáció [1a] dominál, ilyenkor még igen csekély szerep jut a közoktatási és
szociális ellátórendszernek, szakembereknek. Az orvosi rehabilitáció során megtörténik a pontos diagnózis fel-
állítása, a gyógyászati és rehabilitációs segédeszközök szükségességének elbírálása és az eszköz(ök) felírása, a mű-
tétek elvégzése, a gyógyszerelés beállítása, valamint a szükséges egészségügyi terápiás eljárások meghatározása
és alkalmazása. Az orvosi rehabilitáció a fogyatékos gyermeket, fiatalt, felnőttet egész életén át végigkíséri, rend-
szeres ellenőrzés szükséges különösen akkor, ha a fogyatékos személynek fogyatékossága, akadályozottsága mel-
lett valamilyen társuló vagy következményesen fellépő (krónikus) betegsége is van (pl. epilepszia, anyagcsere-
betegség, belgyógyászati problémák, ortopédiai elváltozások stb.). 

Az egészségügyi rehabilitáció színterein [1b] (pl. perinatális intenzív centrum, koraszülött-utógondozás, re-
habilitációs osztályok stb.) megkezdődhet a (gyógy)pedagógiai rehabilitáció, melynek keretében az orvosi érte-
lemben vett diagnosztikai és terápiás ellátás mellett más funkciók (szenzoros funkciók, kognitív funkciók stb.) fej-
lesztésére is sor kerül. Jó példa erre a korai neurohabilitációs tréning gyakorlati megvalósulása [1b], ahol a terá-
pia és fejlesztés a sérült kisgyermek minden funkcióját egyidejűleg figyelembe veszi, a tevékenységet pedig egész-
ségügyi szakemberekből (pl. orvos, gyógytornász) és pedagógiai szakemberekből (a fogyatékosság típusának
megfelelő gyógypedagógus, konduktor) álló team végzi a szülők bevonásával.

Az egészségügyi rehabilitáció nem szűnik meg a közoktatás vagy a szociális ellátás intézményhálózatába való
bekerüléskor. A szociális és a közoktatási intézményeknek (különösen a gyógypedagógiai nevelési, oktatási in-
tézményeknek) legtöbb esetben főállású, részállású vagy megbízással dolgozó szakorvosaik, terápiás szakembe-
reik vannak, akik folyamatosan felügyelik az intézmény tanulóinak, lakóinak orvosi – egészségügyi ellátását, va-
lamint aktívan részt vesznek annak megvalósításában.

A sérült, fogyatékos gyermekek életkorának előrehaladtával egyre nagyobb jelentősége lesz a pedagógiai re-
habilitáció komplex megvalósulásának. Ennek érdekében szükséges, hogy az egészségügyi rehabilitáció szak-
emberei információt tudjanak adni az érintett személyeknek és családjuknak a rehabilitáció további lehetőségei-
ről és intézményeiről, s a családokat továbbirányítsák a rehabilitáció további szakembereihez, intézményeihez.

4.2. Közoktatási szolgáltatások, (gyógy)pedagógiai rehabilitáció
A közoktatási rendszerben a megváltozott, nehezített, akadályozott fejlődésmenet esetén felmerülő pedagógiai
rehabilitációs szükségletet sajátos nevelési igényként, speciális (nevelési, fejlesztési) szükségletként határozzák
meg, mely szükségleteket a nevelés és oktatás területén különleges gondozás, egészségügyi és pedagógiai célú
habilitációs és rehabilitációs foglalkoztatás valamint fejlesztő foglalkoztatás keretében kell kielégíteni a fejlődés-
menet optimalizálása érdekében. Hazánkban a pedagógiai rehabilitáció megvalósításának – bár nem kizárólagos
– de legmarkánsabb megjelenítője a gyógypedagógia. Emellett később érintőlegesen említést teszünk a pedagó-
giai rehabilitáció egyéb lehetőségeiről.

Évszázadokon keresztül a gyógypedagógiát a fogyatékos gyermekek, tanulók iskolai nevelésével, oktatásával
foglalkozó – elsősorban – neveléstudományi diszciplínának tekintették, ma már azonban „a gyógypedagógia in-
terdiszciplináris embertudomány (össztudomány), a gyógypedagógiai segítséget igénylő személyek (népesség)
és a rájuk irányuló komplex megismerés, fejlesztés, nevelés, terápia, oktatás, képzés, kísérés, rehabilitáció (tevé-
kenység) tudománya” (Gordosné, 2004a, 77).
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A gyógypedagógiai tevékenység nem csupán nevelés és oktatás, tanítás és tanulás, hanem ennél lényegesen át-
fogóbb folyamat. A gyógypedagógiai folyamat alkotóelemének kell tekinteni a diagnosztikus, a nevelési, a terá-
piás és a rehabilitációs tevékenységet egyaránt. Az érintett személy sajátos nevelési igényétől, speciális szükség-
leteitől, életkorától és élethelyzetétől függően változhat, hogy adott individuális helyzetben a gyógypedagógiai
folyamat elemei közül – akkor és ott – melyik a hangsúlyosabb, ám a gyógypedagógiai segítségnyújtás során a
folyamat minden elemét figyelembe kell venni. A gyógypedagógiai tevékenység nem korlátozódik a tanköteles
korú gyermekek és fiatalok ellátására, hanem a speciális szükségleteknek megfelelően a lehető legkorábbi élet-
korban meg kell kezdeni, s addig kell segítségnyújtást biztosítani, míg az érintett személynek életvitele optimá-
lis alakításához (gyógy)pedagógiai kísérésre van szüksége.

4.2.1. A rehabilitációt igénylő személyek köre
A pedagógiai rehabilitációt igénylő személyeknek két fő csoportját különböztetjük meg az 1993. évi LXXIX. Tör-
vény a közoktatásról (Közokt Tv.) 30. § és 121. § 29. alapján.
– 1) A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, mely népesség további két csoportra bontható. 

– 1 A) A testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos gyermek, tanuló, valamint az a gyermek, tanuló, aki a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd (pl. diszle-
xia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar stb. egyes esetei), ezért be-
illeszkedése, tanulási sikeressége sajátos nevelési feltételeket igényel. A sajátos nevelési igényű gyermekeket,
tanulókat döntően a vezető fogyatékosság (funkciózavar, képességzavar) alapján soroljuk további alcsopor-
tokba. Pedagógiai rehabilitációjuk megvalósításához minden esetben a fogyatékosság típusának megfelelő
szakember (gyógypedagógiai tanár, terapeuta, konduktor) szükséges. A népességcsoport megnevezése után
a velük foglalkozó gyógypedagógiai ág megnevezése szerepel: 

 – Hallássérült gyermek, tanuló (hallássérültek pedagógiája);
 – Látássérült gyermek, tanuló (látássérültek pedagógiája);
 – Beszédben akadályozott gyermek, tanuló (logopédia);
 – Tanulásban akadályozott gyermek, tanuló (tanulásban akadályozottak pedagógiája);
 – Értelmileg akadályozott gyermek, tanuló (értelmileg akadályozottak pedagógiája);
 – Mozgáskorlátozott gyermek, tanuló (szomatopedagógia); 
 – Teljesítmény- és viselkedészavarral küzdõ gyermek, tanuló (pszichopedagógia);
 – Halmozottan fogyatékos gyermek, tanuló (halmozottan fogyatékosok pedagógiája);
 – Autizmus spektrumzavarral élõ gyermek, tanuló (autizmussal élõk pedagógiája).

– 1 B) Az a gyermek, tanuló, aki a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd (pl. diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, hi-
perkinetikus vagy kóros aktivitászavar stb. egyes esetei). Az e csoportba sorolt gyermekek, tanulók pedagó-
giai rehabilitációja fejlesztő foglalkoztatás formájában valósul meg. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési ta-
nácsadás (ld. később), az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás kere-
tében valósítható meg.

– 2) A pedagógiai rehabilitációt igénylők körébe soroljuk továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehéz-
séggel küzdő tanulók csoportját, mely csoport a „sajátos nevelési igény” jogi kategóriából kikerült2, ám a  be-
illeszkedéshez, sikeres tanuláshoz speciális fejlesztő pedagógiai segítségre szorulnak. Ellátásuk az 1 B) pont-
ban jelzett gyermekcsoporthoz hasonlóan fejlesztő foglalkoztatás formájában valósul meg.3

4.2.2. A (gyógy)pedagógiai rehabilitáció intézményrendszere
A (gyógy)pedagógiai rehabilitációs tevékenységek jelentős része a közoktatási törvényben előírt és államilag ga-
rantált szolgáltatások útján valósul meg. A szükséglet-központú ellátások biztosításának korszerű szemléletét tük-
rözi, hogy a közoktatási előírások és kötelezettségek azon gyermekekre és tanulókra is vonatkoznak, akik nem a
közoktatási intézményekbe járnak, hanem átmenetileg vagy tartósan egészségügyi, gyermekvédelmi vagy szoci-
ális intézményben nyernek elhelyezést. A közoktatási szolgáltatásokat tehát más ágazatokban is biztosítani kell. 

Az 3. ábra érzékletesen szemlélteti, hogy a sajátos nevelési igényű, valamint az e kategórián kívül eső, ám pe-
dagógiai rehabilitációt igénylő gyermekek, fiatalok és felnőttek ellátásának intézményi és szolgáltatási háttere
meglehetősen szövevényes és bonyolult rendszert alkot. Az ábrán nyomon követhető, hogy egy adott életkorban
mely intézmények és szolgáltatások látják el a pedagógiai rehabilitáció feladatait, a szövegben dőlttel szedett,
szögletes zárójelben szereplő számok segítik az ábrán való tájékozódást.

Az intézményrendszer összefoglaló ábrája a születéstől a felnőttkorig mutatja be a jogszabályokban előírt és
garantált, államilag – normatív támogatás formájában – finanszírozott, pedagógiai rehabilitációt nyújtó intéz-
ményeket és szolgáltatásokat.

Márkus Eszter. A hazai rehabilitációs ellátórendszerek bemutatása, a különféle fogyatékosságokhoz és súlyosság szerinti igényekhez
illesztett intézmények típusai, az ellátás tartalma, módszertani kínálat, szakemberek team munkája, külső és belső kapcsolatok
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2 A közoktatási törvény 2006-ban és 2007-ben történt módosításai következtében.
3 Az 1B) és 2) csoportba sorolt gyermekek meghatározása a közoktatási törvény 2009 februárjában hatályos változata alapján készült. Az ehhez kap-
csolódó 14/1994. MKM rendelet 2009-ben történõ átdolgozása következtében a csoportok leírása változni fog.
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4.2.3. Különleges gondozáshoz való jog – szakértői vizsgálat – belépés a közoktatási szolgáltatások rendszerébe
– közoktatási intézmények
Az 1998. évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról (továbbiakban:
Esélyegyenlőségi tv.) a fogyatékos személyek oktatáshoz és képzéshez való jogát mondja ki: 

A fogyatékos személynek joga, hogy állapotának megfelelően és életkorától függően korai fejlesztésben és gondo-
zásban, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, fejlesztő felkészítésben, szakképzésben, felnőttkép-
zésben, továbbá felsőoktatásban vegyen részt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint. (Esély-
egyenlőségi tv. 13. § [1]).

Az 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról (továbbiakban: Közokt. Tv.) a tanuláshoz való jogon felül a külön-
leges gondozáshoz valamint az egészségügyi és rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jogot is megfogalmazza
a fogyatékos (sajátos nevelési igényű) gyermekek, tanulók esetében:

A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő
pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosult-
ságát megállapították. A különleges gondozást – a gyermek, tanuló életkorától és állapotától függően, a … szakér-
tői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleményében foglaltak szerint – a korai fejlesztés és gondozás, az óvo-
dai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a fejlesztő felkészítés keretében kell biztosítani. (Közokt. Tv. 30. § [1]). 

Ennek értelmében az orvosi diagnózis felállítása után – akár néhány hónapos korban is – azonnal megkezdőd-
het a fogyatékos kisgyermek komplex gyógypedagógiai megsegítése, feltéve, hogy a gyermek időben eljut a szak-
értői bizottság vizsgálatára, mivel közoktatási értelemben az igényjogosultság megállapítására ők hivatottak. 

A közoktatási intézményhálózatba való bekerüléshez, a különleges gondozás keretében nyújtott szolgáltatá-
sok igénybe vételéhez az első lépés a komplex orvosi – gyógypedagógiai – pszichológiai szakértői vizsgálat. A
komplex gyógypedagógiai diagnosztikát a pedagógiai szakszolgálatok keretében működő, megyei Tanulási Ké-
pességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok [2a, 2b], illetve a fogyatékossági típusnak megfelelő
(Beszédvizsgáló, Hallásvizsgáló, Látásvizsgáló, Mozgásvizsgáló) Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottsá-
gok [2a, 2b] végzik. Kedvező a helyzet, ha az egészségügyi alapellátás vagy rehabilitáció szakemberei tovább irá-
nyítják a fogyatékos gyermeket és szüleit a megfelelő szakértői és rehabilitációs bizottsághoz. Nagyon sok eset-
ben a fejlődés szempontjából értékes hetek és hónapok veszhetnek el a fogyatékos gyermek életéből, ha a szülők
hónapokig, esetleg évekig csak keresgélik a gyógypedagógiai segítségnyújtás lehetőségeit, vagy az intézményes
nevelés, a pedagógiai rehabilitációs szolgáltatások alternatíváit. 

A megfelelő szakértői vélemény és javaslat birtokában azután megnyílnak a közoktatási szolgáltatásokhoz
való térítésmentes hozzáférés lehetőségei. A normatív támogatásokból fenntartott (megyei, önkormányzati, egy-
házi) intézményeken kívül léteznek különböző civil fenntartású (alapítványi, egyesületi, magán-) intézmények,
szolgáltatások, melyek szintén igénybe vehetők, ám ez utóbbiak esetében rendszerint térítési díjat kell fizetni a
terápiás és rehabilitációs szolgáltatásokért. A továbbiakban a mindenki számára hozzáférhető szolgáltatásokat
mutatjuk be.

A közoktatási intézményeket – ahol rendszerint a különleges gondozást, valamint a rehabilitációs célú foglal-
koztatást igénybe vehetik a fogyatékos gyermekek – két csoportra oszthatjuk:

4.2.3.1.Nevelési-oktatási intézmények (nevelő valamint nevelő és oktató intézmények)
a) óvoda [5];
b) általános iskola [6 a, 6 b];
c) szakiskola [14];
d) gimnázium, szakközépiskola (középiskola) [13];
e) alapfokú művészetoktatási intézmény (b)-e) pont alattiak együtt: iskola);
f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény [6b, 8];
g) diákotthon és kollégium.

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény: a fogyatékosság típusának megfelelően
létrehozott óvoda, általános iskola, középiskola, speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskola, előké-
szítő szakiskola, kollégium.

Márkus Eszter. A hazai rehabilitációs ellátórendszerek bemutatása, a különféle fogyatékosságokhoz és súlyosság szerinti igényekhez
illesztett intézmények típusai, az ellátás tartalma, módszertani kínálat, szakemberek team munkája, külső és belső kapcsolatok
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4.2.3.2. Pedagógiai szakszolgálatok szolgáltatásai és intézményei:
a) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás [3] – korai fejlesztő központ;
b) fejlesztő felkészítés [7a];
c) tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, valamint az országos szakértői és reha-

bilitációs tevékenység [2a, 2b] – szakértői bizottságok;
d) nevelési tanácsadás – nevelési tanácsadók;
e) logopédiai ellátás – logopédiai intézet, hálózat;
f) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás – pályaválasztási tanácsadó;
g) konduktív pedagógiai ellátás [8] – konduktív pedagógiai intézet, hálózat;
h) gyógytestnevelés – gyógytestnevelői hálózat.

A fenti intézmények és szolgáltatások működtetését a közoktatási alapellátás keretében a helyi valamint a megyei
önkormányzatok kötelesek biztosítani.

4.2.4. Korai (gyógy)pedagógiai fejlesztés és gondozás
A korai fejlesztésnek többféle értelmezése létezik. Érthetjük alatta, hogy a minél teljesebb rehabilitáció szem-
pontjából fontos, hogy a sérülést, károsodást követő akut ellátás után a lehető legkorábban meg kell kezdeni a
komplex rehabilitációs tevékenységet – beleértve a pedagógiai rehabilitációt is. Közoktatási értelemben azt a
gyógypedagógiai segítségnyújtást nevezzük korai fejlesztésnek [3], mely a fogyatékos kisgyermek 0-5 éves kora
között biztosított. A komplex gyógypedagógiai korai fejlesztést és gondozást minden szakértői bizottság által
megvizsgált és nyilvántartásba vett kisgyermeknek meg kell kapnia, függetlenül attól, hogy melyik ellátórend-
szerben kap megsegítést. Vagyis a családban élő gyermekeknek ugyanúgy, mint a bölcsődébe járó, vagy valamely
gyermekvédelmi vagy szociális intézményben elhelyezett gyermekeknek.

A korai fejlesztés és gondozás megvalósítható otthoni ellátás, bölcsődei gondozás, fogyatékosok ápoló, gon-
dozó otthonában nyújtott gondozás, gyermekotthonban nyújtott gondozás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai
fejlesztés és gondozás keretében biztosított fejlesztés és gondozás, konduktív pedagógiai ellátás keretében. (Köz-
okt. tv. 30. § [1]). 

Feladata a sajátos nevelési igény megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek korai fejlesztése és gon-
dozása a szülő bevonásával, a szülő részére tanácsadás nyújtása. Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte,
akkor vehet részt korai fejlesztésben és gondozásban, ha nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe. (Közokt. tv.
35. § [1]).

A korai fejlesztés és gondozás keretében 
a) egyéni foglalkozás esetén a gyermek 0-3 éves kora között legalább heti két órát, 3-5 éves kora között legalább

heti négy órát,
b) csoportfoglalkozások esetén a gyermek 0-3 éves kora között legalább heti négy órát, 3-5 éves kora között leg-

alább heti hat órát kell biztosítani. (14/1994. MKM rendelet 8. § [2]).

A korai fejlesztést és gondozást a pedagógiai szakszolgálat gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést és gon-
dozást nyújtó részlege, valamint közoktatási megállapodás értelmében bármilyen (pl. egyházi, civil) fenntartású
korai fejlesztő központ látja el. A gyermekvédelmi (bölcsőde, gyermekotthon) és a szociális intézményekben (fo-
gyatékosok ápoló-gondozó otthona, nappali intézménye) ellátásban részesülő gyermekek számára az adott in-
tézményben kell biztosítani a korai fejlesztést, főállású, részállású vagy utazó gyógypedagógus alkalmazásával.
A korai fejlesztést végző szakemberek nemcsak terápiás és fejlesztő foglalkozásokat vezetnek, hanem az ambu-
láns fejlesztés mellett folyamatosan ellátják a szülőket, gondozókat nevelési, gondozási tanácsokkal. A fejlesztés
komplex eljárás formájában történik, mely ötvözi a motoros funkciók, az érzékelés-észlelés, a kommunikáció, a
kognitív funkciók fejlesztése, valamint a mindennapos tevékenységre nevelés alapvető eljárásait. Rendszerint
team-munkában zajlik a fejlesztés, vagyis több különböző szakembert is alkalmaznak (pl. a fogyatékossági tí-
pusnak megfelelő gyógypedagógus, gyógytornász, gyógytestnevelő, orvos, pszichológus stb.). Szükség és igény
szerint családsegítő funkciót is ellátnak a korai fejlesztéssel foglalkozó intézmények. Az 1993 óta fokozatosan ki-
alakuló korai fejlesztő-hálózat még nem épült ki egyenletesen. Találhatók az országban olyan térségek, ahol szinte
egyáltalán nem hozzáférhető a családok számára. A szolgáltatás színvonalában sem egységes, vannak igen kor-
szerű, többfajta szolgáltatást nyújtó (pl. a gyermek sokoldalú fejlesztésén túl szülő- és testvércsoportot is mű-
ködtető, széles kiegészítő terápiás kínálattal rendelkező), és kevésbé jól kiépült, a szolgáltatások szűk választé-
kával rendelkező intézmények.

4.2.5. A közösségi nevelés intézményei a korai életkorban (bölcsődei gondozás, óvodai nevelés)
A korai szocializáció szempontjából fontos a közösségi nevelés megkezdése, amelyik gyermek esetében ez le-
hetséges. Ma már számos bölcsőde [4] és óvoda [5] is megnyitotta kapuit a fogyatékos gyermekek előtt, ahol spe-
ciális (külön) csoportban, vagy az épekkel együtt – úgynevezett integrált formában – nevelik, fejlesztik a fogya-
tékos gyermekeket, a szükséges gyógypedagógiai szakemberek biztosításával. 

Márkus Eszter. A hazai rehabilitációs ellátórendszerek bemutatása, a különféle fogyatékosságokhoz és súlyosság szerinti igényekhez
illesztett intézmények típusai, az ellátás tartalma, módszertani kínálat, szakemberek team munkája, külső és belső kapcsolatok
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A bölcsődei gondozás [4] olyan gyermekvédelmi szolgáltatás, melynek életkori határai rugalmasak, a fogyatékos
kisgyermek 20 hetes korától 6 éves koráig maradhat a bölcsődében. A bölcsődei felvételhez nincsenek előírt fel-
tételek (pl. szobatisztaság, önálló étkezés stb.), így rendszerint könnyebben befogadják a fogyatékos kisgyer-
mekeket. A bölcsődei gondozók rendszeres továbbképzéseken vehetnek részt, ahol ismereteket kapnak a sérült,
fogyatékos kisgyermekek gondozásáról, neveléséről, a fejlesztő gondozás lehetőségeiről, a kommunikáció fej-
lesztésének eljárásairól, a gyógypedagógussal való együttműködésről. A fogyatékos gyermekeket ellátó bölcső-
dékben a gondozók munkáját gyógypedagógusok segítik, akik aktívan részt vesznek az egyéni gondozási és fej-
lesztési tervben megfogalmazott célok és feladatok végrehajtásában egyéni, kiscsoportos vagy csoportos fejlesztő
foglalkozások keretében, valamint a gondozók számára tanácsadás biztosításával.

Az óvodai nevelés [5] a közoktatási szolgáltatások közé tartozik. Sajátos nevelési igényű (fogyatékos) gyer-
mekek esetében az óvodai nevelés 3-6 éves kor között biztosítható, illetve amennyiben a szakértői bizottság ja-
vaslata alapján célszerű a fogyatékos gyermek óvodai nevelésének meghosszabbítása, úgy a gyermek a beisko-
lázásig (legfeljebb 8 éves korig) óvodai nevelésben részesülhet. Az óvodai nevelés az e célra létrehozott gyógy-
pedagógiai óvodákban valamint integrált (inkluzív) óvodákban egyaránt megvalósítható. Az óvodai nevelés ter-
vezésekor, szervezésekor az óvodai nevelés alapprogramja mellett a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve (2/2005. OM rendelet 1. sz. melléklet) dokumentumban foglaltakat kell figyelembe venni.
Ez az Irányelv fogyatékossági típusonként határozza meg a célokat, feladatokat, eljárásokat, a különleges gon-
dozás valamint az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkoztatás megvalósításá-
nak feltételeit. Az egyéni nevelési, fejlesztési tervben megfogalmazott rehabilitációs foglalkoztatás a szakértői vé-
leményben leírtak alapján egyéni, kiscsoportos vagy csoportos formában egyaránt megszervezhető. Egyes fo-
gyatékossági csoportokba tartozó gyermekek számára léteznek külön óvodák, illetve a gyógypedagógiai isko-
lákban óvodai tagozatok (pl. látássérült, hallássérült, értelmileg akadályozott, beszédben akadályozott gyer-
mekek). Egyre elterjedtebb azonban az integrált óvodai nevelés (pl. mozgáskorlátozott gyermekek számára), ahol
az ép gyermekeket ellátó óvodákban nyitnak külön csoportot, vagy egy-egy gyermeket teljesen integrálnak az ép
gyermekek csoportjába. A különleges gondozást és a rehabilitációs foglalkoztatást ebben az esetben is biztosítani
kell a gyermek számára, egyéni nevelési, fejlesztési tervben kell rögzíteni ennek módját, formáját, személyi és
tárgyi feltételeit. Az integráltan nevelkedő óvodás gyermekek fogyatékossági típusától és létszámától függően kell
teljes munkaidős, részállású vagy megbízásos formában alkalmazott gyógypedagógust foglalkoztatni.

4.2.6. Szegregált, integrált és inkluzív oktatási modellek
4.2.6.1.Tankötelezettség – iskolai nevelés és oktatás

A Magyar Köztársaságban – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek tanköteles. A gyermek, leg-
korábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé
válik. A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló tizennyolcadik életévét betölti. A sajá-
tos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a
huszadik életévét betölti. (Közokt. tv. 6. § [1-3])

Az iskoláskort (6-7 éves kort) elérve minden sajátos nevelési igényű gyermek esetében újabb szakértői vizsgálat
következik, az illetékes szakértői bizottság [2b] tesz javaslatot a további ellátásra. A szakértői bizottság javaslata
alapján a szülő dönt a gyermek beiskolázásáról. Ha a gyermek lakóhelyén vagy annak közelében nincs megfe-
lelő közoktatási szolgáltatás a gyermek számára, a szülőnek joga van a település jegyzőjéhez fordulni, hogy la-
kóhelyén teremtsék meg a szükséges feltételeket. Tárgyi feltételek hiányában a gyermek magántanuló is lehet:

A tankötelezettség – a szülő választása alapján – iskolába járással vagy magántanulóként teljesíthető. (Közokt. tv.7.
§ [1])

A magántanuló azt jelenti, hogy a gyermek az iskolába beíratott tanuló, ám nem köteles napi rendszerességgel
bejárni az intézménybe. Tanév közben és végén osztályozó vizsgát tesz a kötelező tantárgyakból, a szakértői vé-
lemény alapján bizonyos tantárgyak értékelése alól felmenthető. Felkészülését az iskolából hozzá kijáró pedagó-
gus(ok) segíti(k), minimálisan heti tíz órában.

A sajátos nevelési igényű (fogyatékos) gyermekek tanulók iskolai nevelése, oktatása az erre a célra létrehozott
gyógypedagógiai nevelési, oktatási intézményekben [6a] vagy a többi gyermekkel, tanulóval együtt – integrált,
inkluzív – intézményekben folyhat. Ez utóbbi intézményeket nevezzük a gyógypedagógiai nevelésben és okta-
tásban részt vevő intézményeknek [6b].

Márkus Eszter. A hazai rehabilitációs ellátórendszerek bemutatása, a különféle fogyatékosságokhoz és súlyosság szerinti igényekhez
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4.2.6.2. Szegregált nevelés és oktatás – a gyógypedagógiai nevelési, oktatási intézmények [6a]
A hazai gyógypedagógiai (szegregált) intézményhálózat több mint 200 év alatt alakult ki és differenciálódott fo-
lyamatosan. A fogyatékos gyermekek együttnevelésének egyre szélesebb körű terjedése mellett a mai napig je-
lentős szerepet tölt be a fogyatékos tanulók iskolai nevelésében és oktatásában. A szegregált, speciális iskolahá-
lózat komoly tudásanyagot halmozott fel, ami nagy mértékben hozzájárult a gyógypedagógia tudományának
folyamatos innovációjához is. A mai napig ezek a szegregált, komplex intézmények alkotják a gyógypedagógiai
nevelés és oktatás legmeghatározóbb bázisát.

A speciális óvodákban, iskolákban korszerű és optimális tárgyi feltételek között, jól képzett szakemberek köz-
reműködésével, magas színvonalú nevelő, oktató munka folyik. A széleskörű tapasztalatokkal rendelkező szak-
emberek alkalmasak arra is, hogy tevékenységüket folyamatosan bővítve az óvodai nevelés, valamint az iskolai
nevelés és oktatás mellett pedagógiai szakszolgálati tevékenységeket is felvegyenek szakmai kínálatukba. Így
alakultak ki az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, melyek szakmai központként komoly sze-
repet tölthetnek be az integrált és inkluzív nevelés kialakításában és elterjedésében.

A gyógypedagógiai nevelési, oktatási intézmények rendszerint egy-egy fogyatékossági típushoz tartozó gyer-
mekeket, tanulókat látnak el különböző tagozatokon (óvodai tagozat, általános iskolai tagozat, középfokú isko-
lai tagozat – pl. készségfejlesztő szakiskola, speciális szakiskola). Az egyes speciális iskolákon belül további ta-
gozatok is működnek a halmozottan (többszörösen) fogyatékos gyermekek, tanulók számára: pl. a vakok isko-
lájában a vak és tanulásban vagy értelmileg akadályozott gyermekek vagy a siket-vak gyermekek számára; a
mozgásjavító iskolában a tanulásban vagy értelmileg vagy beszédben akadályozott mozgáskorlátozott tanulók
számára stb.. A szakértői vizsgálat folyamán a bizottság szakemberei a szülőkkel együtt mérlegelik a lehetősé-
geket, és választják ki a gyermek számára a legmegfelelőbb intézménytípust, tagozatot, osztályfokot. Az iskolák
mellett rendszerint diákotthonok, kollégiumok, esetleg gyermekotthonok is működnek, így ha nem oldható meg
az iskolába történő napi bejárás, a gyermek a diákotthonban kaphat megfelelő ellátást. A gyógypedagógiai ne-
velési, oktatási intézmények biztosítják a megfelelő nevelést és oktatást, ennek alapdokumentuma a Nemzeti
Alaptanterv, amit a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve (2/2005. OM rendelet 2. sz.
melléklet) egészít ki. Az Irányelv meghatározza a sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai habilitációs és reha-
bilitációs foglalkoztatásának elveit, céljait, feladatait, a segítségnyújtás pedagógiai feltételeit, valamint a többségi
intézményekben tanuló gyermekek ellátásának sajátosságait. Ezt követően az egyes fogyatékossági csoportokba
sorolt gyermekek pedagógiai rehabilitációjának sajátosságait részletezi, valamint módszertani ajánlásokat is meg-
fogalmaz.

A közoktatási intézményhálózaton belül a konduktív pedagógiai intézmények – köztük a Nemzetközi Pető In-
tézet – [8] a mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók egy csoportját látják el, az úgynevezett mozgássérülteket,
akik a központi idegrendszer károsodása következtében váltak mozgásukban akadályozottakká. A Pető András
által kidolgozott pedagógiai rendszerben – a konduktív nevelési rendszer alkalmazásával nevelik, oktatják és fej-
lesztik a gyermekeket, bentlakásos vagy ambuláns formában, a korai életkortól felső korhatár nélkül.

4.2.6.3. Integrált és inkluzív nevelés és oktatás – a gyógypedagógiai nevelésben és oktatásban részt vevő intéz-
mények [6b]
Természetesen a szülő dönthet úgy is, hogy nem kívánja a lakóhelyétől esetleg távol eső gyógypedagógiai intéz-
ménybe járatni gyermekét. Ez esetben a lakóhely közelében kell megteremteni az együttnevelés feltételeit. Az
együttnevelésnek két fő formája lehet: az integráció és az inklúzió.

Az integrált nevelés és oktatás azt jelenti, hogy a többségi intézmények fogadják a fogyatékos tanulókat, és kü-
lönböző szinteken biztosítják számukra a beilleszkedés lehetőségét. A lokális integráció esetében közös épületbe
járnak a gyermekek, ám a fogyatékos és nem fogyatékos gyermekek közötti kapcsolat esetleges és véletlen. A
szociális integráció esetében közös, tanórán kívüli (szabadidős, sport) tevékenységeket, foglalkozásokat szer-
veznek a fogyatékos és ép gyermekek számára. A funkcionális integráció lehet részleges vagy teljes, előbbi ese-
tében a gyermek a tanulási idő egy részét, míg utóbbi esetben a teljes tanítási-tanulási időt a többiekkel együtt tölti.
Természetesen az integrált nevelés-oktatás esetében is alkalmazni kell a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelvében foglaltakat, biztosítani kell a törvényben előírt tárgyi és személyi feltételeket. Az in-
tegrált nevelést és oktatást gyakran hátráltatja, hogy a többségi iskolák a tárgyi és/vagy személyi feltételek hiá-
nyára hivatkozva megtagadhatják a sajátos nevelési igényű tanuló felvételét, így a tanuló nem élhet törvény biz-
tosította jogával, hogy a lakóhelyéhez legközelebb eső intézményben kapja meg az optimális általános és speci-
ális pedagógiai segítséget.

Az inklúzió, inkluzív nevelés és oktatás során az intézmény nemcsak fogadja, hanem befogadja a sajátos ne-
velési igényű gyermekeket, tanulókat. Nem csupán a fogyatékos tanulók esetében gondolják át a pedagógiai fel-
tételeket, nemcsak számukra biztosítják a habilitációs és rehabilitációs foglalkoztatást, hanem az intézmény (is-
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kola) teljes szervezeti kereteit újragondolják, felismerik az intézménybe járó gyermekek sokféleségét, egyéni, kis-
csoportos és csoportos oktatási formák alkalmazásával biztosítják az egyéni differenciálás lehetőségét, hogy min-
den gyermek a saját ütemében haladhasson, saját stílusában tanulhasson. Mindez a pedagógusok magas színvo-
nalú, korszerű felkészültségét igényli. Az inkluzív nevelés, oktatás folyamatában a gyógypedagógus partnerként
segíti a többségi pedagógust közös tervezéssel, konzultációval, két-tanár rendszer megvalósításával, vagy az érin-
tett gyermek egyéni képességfejlesztésével.

4.2.7. Súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók tankötelezettsége 
– fejlesztő felkészítés [7a] – fejlesztő iskolai oktatás [7b]
2006. januárjától a közoktatási törvény megszüntette a korábbi képzési kötelezettség diszkriminatív kategóriáját,
és azóta a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekekre is a tankötelezettség érvényes (ld. korábban). A sú-
lyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek tankötelezettségüknek a fejlesztő felkészítés [7a] vagy a fejlesztő is-
kolai oktatás [7b] keretében tesznek eleget.

Ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az évtől kezdve, amelyben az ötödik
életévét betölti, … fejlesztő felkészítésben vesz részt. 
... megvalósítható a fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában nyújtott gondozás, a fogyatékosok rehabilitációs in-
tézményében, a fogyatékosok nappali intézményében nyújtott gondozás, a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fej-
lesztés és gondozás keretében biztosított fejlesztés és gondozás, a konduktív pedagógiai ellátás, a gyógypedagó-
giai nevelésben és oktatásban részt vevő iskolában nyújtott fejlesztés keretében, illetőleg annak a nevelési évnek a
végéig, amelyben a gyermek hatodik életévét betölti bölcsődei gondozás keretében. (Közokt. Tv. 30. § [6]).
A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek …[ha] a hatodik életévét betölti, a fejlesztő felkészítés keretei között
a tankötelezettségét teljesíti. A fejlesztő iskolai oktatást a Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő okta-
tása irányelvének (2/2005. OM rendelet 3. sz. melléklet). alkalmazásával kell megszervezni, [úgy, hogy] a heti fej-
lesztő foglalkozások száma elérje a húsz órát. 
A fejlesztő iskolai oktatásban a tanuló tizennyolc éves koráig köteles részt venni, huszonhárom éves koráig pedig
részt vehet… 
Ha a tanuló … nem tud részt venni a fejlesztő iskolai oktatásban, a tankötelezettségét egyéni fejlesztő felkészítés ke-
retében teljesíti. (Közokt. tv. 30/A. § [1-3]).
A fejlesztő iskolai oktatás megszervezése 2010. szeptember 1-jétől kötelező. (Közokt. tv. 125. § [2]).

A fenti jogszabályi idézetekből látszik, hogy a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek közoktatási befo-
gadása elindult a fejlesztő iskolai oktatás bevezetésével. A jövő feladata lesz ezen új közoktatási szolgáltatás szé-
leskörű elterjesztése és hatékony működtetése.

A szociális intézményekben – a fogyatékosok ápoló-gondozó otthonában [9], a fogyatékosok nappali intéz-
ményében [10], a fogyatékosok rehabilitációs intézményében [11], a fogyatékosok lakóotthonában [12] biztosí-
tani kell a fogyatékos gyermekek, fiatalok számára a közoktatási törvényben előírt korai fejlesztést és gondozást,
a fejlesztő felkészítést valamint a képességeknek és adottságoknak megfelelő iskolai nevelés és oktatás, azaz a tan-
kötelezettség teljesítésének lehetőségét. A felnőtt korú ellátottak, lakók számára pedig a fogyatékosságuknak
megfelelő fejlesztő felkészítő vagy munka jellegű foglalkoztatás lehetőségét. Ezek a tevékenységek szintén
(gyógy)pedagógiai segítségnyújtást jelentenek, amit pedagógiai kísérésnek nevezünk. A szociális intézmények-
ben egyéni gondozási, fejlesztési vagy rehabilitációs tervet kell készíteni minden fogyatékos személy részére,
mely tartalmazza a gyógypedagógiai segítségnyújtás, a pedagógiai rehabilitáció céljait, feladatait is.

4.2.8. A pedagógiai rehabilitáció további szolgáltatásai
A nevelési tanácsadás feladata a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek továbbá a meg-
ismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendelle-
nességével küzdő gyermek, tanuló (pl. diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, hiperkinetikus vagy kóros
aktivitászavar stb. egyes esetei) problémáinak feltárása, ennek alapján szakvélemény készítése. A szakvéle-
ményben foglaltak alapján a gyermek fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával, továbbá az
óvoda megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez, ha a gyermek egyéni adottsága, fejlettsége azt
szükségessé teszi. A nevelési tanácsadás feladatait pedagógusok, pszichológusok, fejlesztő pedagógusok, gyógy-
pedagógusok látják el.

A logopédiai szolgáltatás feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok javí-
tása, diszlexia, diszgráfia megelőzése és gyógyítása. A tevékenységet logopédia szakos gyógypedagógiai tanárok
és/vagy terapeuták végzik.

A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladata a tanuló adottságainak, tanulási képességének, irá-
nyultságának szakszerű vizsgálata, és ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása. A feladatot pedagógu-
sok, pszichológusok, gyógypedagógusok látják el.
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A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az
iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy- vagy könnyített testnevelésre utalja (Közokt. tv. 35. §). A te-
vékenységet erre képzett gyógytestnevelő tanárok végzik.

4.2.9. Pedagógiai rehabilitáció a tanköteleskor után
4.2.9.1. Továbbtanulás
A pedagógiai rehabilitáció fontos feladata az önálló életre való felkészítés, valamint a munka világába történő be-
illeszkedés előkészítése a megfelelő pályairányítással. A tanköteleskor utáni pedagógiai rehabilitáció főbb szín-
terei a középfokú oktatási intézmények [13], a szakképzés [14] és felnőttképzés különböző formái, valamint a
szociális ellátás [9, 10, 11, 12] intézményei.

Fogyatékos fiatalok részére nem léteznek külön középiskolák, a szegregált, integrált nevelési, oktatási intéz-
ményekből kikerülő tanulók integrált középiskolai oktatásban [13], majd később felsőoktatásban vehetnek részt,
amennyiben ismereteik, készségeik és képességeik ezt lehetővé teszik, és amennyiben találnak megfelelő befogadó
(integrált, inkluzív) intézményt. A megfelelő intézmény kiválasztásához a szakértői és a rehabilitációs bizottság
valamint a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás hatékony együttműködése szükséges.

A készségfejlesztő (speciális) szakiskola az értelmileg akadályozott valamint értelmileg akadályozott – vak fi-
atalok számára nyújt képzést az életkezdéshez való felkészülés, a munkába állást segítő, egyszerű betanítást
igénylő munkafolyamatok elsajátítása területén. Speciális szakiskolák (tagozatok) tanulásban akadályozott, lá-
tássérült, hallássérült és mozgáskorlátozott tanulók számára működnek. A tanulók integrált vagy szegregált alap-
fokú oktatásból egyaránt érkezhetnek. A három éves képzés során, a közismereti tárgyak mellett a tanulók az Or-
szágos Képzési Jegyzékben szereplő szakképzések (ld. lentebb) központi programjainak megfelelően készülhet-
nek fel választott szakmájukra, vagy képességeiktől függően egyes szakmák résztevékenységeire. Az új modul-
rendszerű szakképzés külön modulokat is kínál a fogyatékos tanulók számára, melyek során önálló életvitelüket
segítő ismereteket szerezhetnek, készségeket sajátíthatnak el.

4.2.9.2. Képzések, átképzések felnőttkorban
A fogyatékos személyek (szak)képzése, átképzése és felnőttképzése a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési In-
tézet (NSZFI) által kiadott Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) regisztrált szakmákra való felkészítés útján le-
hetséges, iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli szakképzések formájában. Az OKJ jelentős átalakuláson
ment át az elmúlt néhány évben, a korszerűsítések a 2007-2013. közötti időszakban is folytatódnak. A szakkép-
zés kettős jogi szabályozás alá tartozik, mivel az iskolarendszerű képzések (szakiskola [14]) esetében a közokta-
tási törvény és a szakképzési törvény együttesen hatályos, míg az iskolarendszeren kívüli szakképzések, átkép-
zések, felnőttképzések esetében a szakképzési törvény előírásai az iránymutatók.

Az új szakképzési rendszerben a követelményeket kompetenciák formájában fogalmazzák meg, és nem isme-
reteket kérnek számon. A képzések tartalma folyamatosan alakul át, rugalmasan alkalmazkodik a munkaerőpi-
aci változásokhoz, újabb és újabb munkáltatói elvárásokhoz. A képzési programok modulokból állnak össze, így
egy adott szakképesítés megszerzése után könnyebbé válik az átképzés vagy a továbbképzés, hiszen esetleg csak
néhány modul elvégzése szükséges az újabb szakképzettség megszerzéséhez. Az OKJ-ban regisztrált szakkép-
zésekhez részletes központi programok tartoznak. Az általános képzési programok mellett a fogyatékos szemé-
lyek számára speciális (adaptált) központi programok léteznek. 

A speciális (adaptált) programok célja, hogy meghatározza a képzési program azon sajátosságait (tárgyi és
személyi feltételek, adaptált környezet, hosszabb képzési idő, stb.), melyek lehetővé teszik a fogyatékos szemé-
lyek számára is a modul vagy a képzési program követelményeinek teljesítését. Ezáltal a fogyatékos fiatalok és
felnőttek foglalkozási rehabilitációját, munkaerőpiaci beilleszkedését kívánja az új szakképzési rendszer elősegí-
teni. Tanulásban akadályozottak számára 26, hallássérülteknek számára 18, látássérülteknek számára 9, moz-
gáskorlátozottak számára pedig 15 adaptált program érhető el, további adaptációk pedig folyamatban vannak.
Az adaptált szakképzéseket, átképzéseket ugyanazokon a képzőhelyeken lehet elvégezni, ahol a nem fogyatékos
fiatalok, felnőttek is tanulnak, esetleg speciális intézményekben, tanfolyamokon.

4.2.9.3. Önálló Életút modell
A komplex szemléletű (gyógy)pedagógiai rehabilitáció kiterjed a felnőtt korú fogyatékos személyek életének kí-
sérésére is, különösen azokban az esetekben, ahol az önellátás csak részlegesen vagy egyáltalán nem valósítható
meg. Az önálló életvitel kialakítása már az oktatásban megkezdődik a mindennapos tevékenységre nevelés, az
önkiszolgálás, önellátás tervezett és szervezett tanításával. A legfőbb rehabilitációs célkitűzést követve – misze-
rint a képességekhez és adottságokhoz mért lehető legmagasabb szintű önállóságot kell elérni – biztosítani kell
az életviteli segítségnyújtást. A pedagógiai rehabilitációnak ez a területe szorosan összefügg a szociális rehabili-
tációval, valamint a foglalkozási és foglalkoztatási rehabilitációval. 

Márkus Eszter. A hazai rehabilitációs ellátórendszerek bemutatása, a különféle fogyatékosságokhoz és súlyosság szerinti igényekhez
illesztett intézmények típusai, az ellátás tartalma, módszertani kínálat, szakemberek team munkája, külső és belső kapcsolatok
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Az Önálló Életút modellek (Önálló Élet Mozgalom, Önrendelkező Élet Mozgalom, Önálló Életvitel Mozgalom),
melyek különböző polgárjogi mozgalmak hatására alakultak ki, hangsúlyozzák, hogy a szakemberektől, roko-
noktól, családtól való személyi függés problémáját elsősorban a környezetre való hatásokkal lehet feloldani. A
megoldás: az egyenrangú tanácsadás, jogvédelem, pártolók, önsegélyezés, a korlátok eltávolítása. Ennek kulcsa,
hogy a komplex rehabilitációt az érintett személy (lakó)környezetében, személyközpontúan, egyénre szabottan
kell tervezni és megvalósítani. E rehabilitációs tevékenység központi szemlélete, hogy a fogyatékos ember is
ugyanolyan, mint bárki más, aki felelősséget vállal a saját életéért, aki képes az általa választott munkát megta-
nulni, és szakmájával jövedelemhez jutni, aki aktív tagja saját rehabilitációs teamjének. Az ilyen szükséglet-ori-
entált szemléletű rehabilitáció esetében a szolgáltatók segítséget nyújtanak, a fogyatékos személyeket kompetens
felnőttnek tekintik és támogatják.

Az Önálló Életút modell két legfontosabb alkotóeleme az önálló életvitel (lakhatás, család, háztartás), vala-
mint az önálló munkavégzés (képzés, átképzés, a foglalkozási rehabilitáció különböző formái). Az önálló életvi-
tel kialakításához a nagy intézményeket felváltó kiscsoportos lakóotthonok elterjedése, valamint az önálló lak-
hatás megvalósítása szükséges – attól függően, hogy a fogyatékos személy mely lakhatási formát preferálja. Ha-
zánkban jelenleg még nem kellőképpen elterjedt a lakóotthoni hálózat, a tartós bentlakást biztosító intézményes
ellátást igénylő fogyatékos személyeknek alig 4-5 %-a él kis létszámú lakóotthonban. Az önálló lakhatást a sze-
mélyi segítői hálózat kiépítése, a gyógyászati és rehabilitációs segéd- és segítő eszközök mind szélesebb körű al-
kalmazása, valamint a lakókörnyezet akadálymentesítése tenné lehetővé. Az elmúlt évek törvényi változásainak
hatására az akadálymentesítés elindult, ám korántsem halad a megfelelő ütemben. Ez jelentősen nehezíti a fo-
gyatékos személyek önálló boldogulását a mindennapokban. A támogató szolgálatok megkezdték tevékenysé-
güket (helyi önkormányzat által biztosítandó alapellátás formájában), ám még nem mindenütt hozzáférhető a
fogyatékos személyek számára. Az önálló munkavégzés megvalósításához rugalmas képzési, szakképzési és át-
képzési rendszer, valamint esélyegyenlőséget biztosító, rugalmas foglalkoztatási rendszer kiépítése szükséges. E
rendszer kialakulása a szociális és munkaügyi szabályozók 2007. évben bekövetkezett megváltozásával indulhat
el, kiépítése, hozzáférhetősége és rendszerszintű működése bizonyára hosszú éveket fog igénybe venni, és a leg-
különbözőbb finanszírozási források bevonását igényli.

Hazánkban az elmúlt 10-15 évben jelentősen megerősödtek a különböző civil kezdeményezések hatására lét-
rejött egyesületek, szövetségek, jog- és érdekvédelmi szervezetek, valamint az általuk működtetett lakóotthonok,
támogatott munkahelyek, személyi segítői szolgáltatások stb., melyek a jövőben tovább erősödve jelentősen hoz-
zájárulhatnak a fogyatékos személyek önálló életútjának kiteljesedéséhez, társadalmi rehabilitációjuk megvaló-
sításához.

4.3. Szociális intézmények és szolgáltatások 
4.3.1. Személyes gondoskodást nyújtó intézmények
A fogyatékos személyek nappali intézménye [10] (habilitációs vagy fejlesztő napközi otthon, értelmi fogyatéko-
sok napközi otthona) átmenetet képez a fogyatékosok otthonában történő elhelyezés és az ambuláns szolgálta-
tási formák között. Rendszerint súlyosan és/vagy halmozottan sérült gyermekek, fiatalok gondozását, nevelését,
célzott fejlesztését végzik, napi bejárás mellett, vagyis napközi otthonos rendszerben. Ezáltal a szülőnek nem kell
lemondania a gyermek neveléséről, a napközi otthon azonban részlegesen tehermentesíti a szülőt. Így a szülők
munkát vállalhatnak, ezzel is könnyítve a család anyagi helyzetén, amit egy sérült gyermek jelenléte általában fo-
kozott kiadásokkal terhel. A fogyatékosok nappali intézményében három éves kortól felső korhatár nélkül fog-
lalkoznak a gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel, a nevelési-fejlesztési feladatokat szakemberek közreműkö-
désével a gondozók, segítők, nevelők látják el, s nem elhanyagolható a gyermek szempontjából az sem, hogy kö-
zösségben, kortárs-csoportban élhet, mely igen kedvező hatással van a szocializációs folyamatra. A nappali in-
tézményben töltött időben a képzési kötelezettség teljesítése mellett lehetőség nyílik a rehabilitációs foglalkoztató
terápiára a mindennapos tevékenységek, a játék és szabadidő, valamint a munkatevékenység során egyaránt.

A fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye [11] olyan nem tanköteles, tanulásban akadályozott, értel-
mileg akadályozott, valamint mozgás- illetőleg látássérült személyeknek biztosít elhelyezést, akiknek oktatása,
képzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményes keretek között valósítható meg. Egyúttal előké-
szíti az ott élők visszatérését a családba illetve a lakóhelyi környezetbe.

A fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona [9] (korábban: egészségügyi gyermekotthon) bentlakásos el-
helyezést biztosít elsősorban súlyosan-halmozottan (többszörösen) sérült gyermekek számára, ám gyakran ta-
lálkozhatunk itt értelmileg akadályozott vagy tanulásban akadályozott súlyosan mozgáskorlátozott gyermekek-
kel, fiatalokkal is. Ezek az intézmények egészségügyi-szociális jellegűek, a (gyógy)pedagógiai nevelés és fejlesz-
tés az utóbbi években indult el. Általában akkor választják a szülők ezt a megoldást, ha valamilyen – fizikai vagy
pszichés – ok miatt nem tudnak vállalkozni a gyermek otthoni gondozására, ápolására, nevelésére. 1993 óta je-
lentős változást hozott, hogy a közoktatási törvényben előírt heti 3 órás fejlesztő felkészítést (képzési kötelezett-

Márkus Eszter. A hazai rehabilitációs ellátórendszerek bemutatása, a különféle fogyatékosságokhoz és súlyosság szerinti igényekhez
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ség) minden 5-18 év közötti gyermek számára biztosítani kell. Így törvényesen is mód nyílt a gyermekek szerve-
zett és tervezett fejlesztésére. További változást jelent az is, hogy feloldották az otthonokban az életkori határt, va-
gyis 18 éves kort elérve nem kell őket egyéb szociális intézményekbe továbbirányítani. Ez azonban azt vonja
maga után, hogy a felnőttkort elérve a fogyatékos fiataloknak és felnőtteknek életkoruknak megfelelő foglalkoz-
tatást kell biztosítani. Sok intézetben indítottak be már eddig is szervezett keretek között különböző rehabilitá-
ciós foglalkoztató csoportokat, amiket jelenleg leginkább gyógypedagógusok vezetnek. A tevékenységek köre
leginkább a kézművességre terjed ki, például: agyagozás, kerámia, szövés, famunkák, textilmunkák stb. 

A nagy létszámú intézmények mellett egyre nagyobb az igény a kiscsoportos lakóotthonok  [12] rendszerének
kiépítésére, ahol a rendszeres munka- vagy kézműves jellegű tevékenység mellett mind nagyobb teret kaphatna
az önállóbb, függetlenebb életvitel megvalósítása, s ezen belül a mindennapos tevékenységek terápiás célú fel-
használása is. A felnőttkorba lépett sérült emberek vagy maradnak továbbra is a fogyatékosok otthonában, vagy
áthelyezik őket szakosított szociális otthonokba, ahol szintén rehabilitációs foglalkoztató csoportok működteté-
sével próbálják megszervezni foglalkoztatásukat.

Fentiek összefoglalásaképpen álljon itt a fogyatékos személyek számára egységesen hozzáférhető közoktatási,
szociális és gyermekvédelmi ellátások, szolgáltatások áttekintő táblázata (1. táblázat).

Márkus Eszter. A hazai rehabilitációs ellátórendszerek bemutatása, a különféle fogyatékosságokhoz és súlyosság szerinti igényekhez
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Ellátás megnevezése

Életkor (a zárójel-
ben feltüntetett
számok az adott
szolgáltatás meg-

hosszabbít-hatósá-
gára utalnak)

Feladatellátás típusa
(melyik ágazathoz 

tartozik, mely intézményekben
valósul meg)

Megjegyzés

Közoktatási szolgáltatások

Szakértői vizsgálat,
javaslat az ellátásra,

tanácsadás
0-18 (-20)

Közoktatási feladat, pedagógiai
szakszolgálatok keretében mű-
ködő szakértői és rehabilitációs
bizottságok.

Igényjogosultság megállapí-
tása, rendszeres felülvizsgálat,
pedagógiai feltételek meglété-
nek ellenőrzése.

Korai fejlesztés és
gondozás 0-5

Közoktatási feladat, pedagógiai
szakszolgálatok, korai fejlesztő
és gondozó szolgáltatást nyújtó
intézmények.

Megszűnik az ambuláns korai
fejlesztés, ha a gyermek 3 éves
kora után bármikor óvodába
lép.

Fejlesztő 
felkészítés 5-18 (-20)

Közoktatási feladat, pedagógiai
szakszolgálatok, gyermekvé-
delmi intézményekben (böl-
csőde) szociális intézmények-
ben.

Megszűnik a fejlesztő felkészí-
tés, ha a gyermek iskolába lép.

Óvodai 
nevelés 3-6 (-8) Közoktatási feladat, óvoda.

Egészségügyi és pedagógiai
célú rehabilitációs foglalkozta-
tás biztosítása a fogyatékos
gyermekeknek.

Iskolai nevelés 
és oktatás 6 (8) - 18 (-20)

Közoktatási feladat, gyógype-
dagógiai nevelésben és oktatás-
ban részt vevő nevelési-okta-
tási intézmények (iskola: előké-
szítőtől a 10. évfolyamig).

Egészségügyi és pedagógiai
célú rehabilitációs foglalkozta-
tás biztosítása a fogyatékos ta-
nulóknak.

Fejlesztő iskolai 
oktatás 6 (8) - 18 (-23)

Közoktatási feladat, gyógype-
dagógiai nevelésben és oktatás-
ban részt vevő nevelési-okta-
tási intézmények (iskola: előké-
szítőtől a 10. évfolyamig).

Egészségügyi és pedagógiai
célú rehabilitációs foglalkozta-
tás biztosítása a fogyatékos ta-
nulóknak.
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1. táblázat:  A fogyatékos személyek számára biztosított közoktatási, szociális és gyermekvédelmi ellátások

4.3.2. A legfontosabb pénzbeli támogatások, juttatások

További szociális kedvezmények és juttatások találhatók a Kézenfogva Alapítvány honlapjának Információs szol-
gálat linkjén az ellátások cím alatt (www.kezenfogva.hu) 
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Ellátás megnevezése

Életkor (a zárójel-
ben feltüntetett
számok az adott
szolgáltatás meg-

hosszabbít-hatósá-
gára utalnak)

Feladatellátás típusa
(melyik ágazathoz 

tartozik, mely intézményekben
valósul meg)

Megjegyzés

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szolgáltatások

Bölcsődei gondozás
és nevelés 20 hetes -3 (-6) Bölcsőde

A korai fejlesztés és a fejlesztő
felkészítés lehetőségét biztosí-
tani kell.

Napközbeni ellátás:
családi napközi 20 hetes -14 Családi napközi

Napközbeni ellátás:
házi gyermek-
felügyelet

20 hetes – 18 (23) Házi gyermekfelügyelet
A szolgáltatás tanköteleskor
végéig igénybe vehető alapellá-
tási forma.

Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Nappali ellátás 3– nincs korhatár Fogyatékos személyek nappali
intézménye, napközi otthon

A korai fejlesztés és a fejlesztő
felkészítés lehetőségét biztosí-
tani kell.

Átmeneti ellátás 3– nincs korhatár Fogyatékos személyek gondo-
zóháza

Egy, legfeljebb két évig vehető
igénybe. A korai fejlesztés és a
fejlesztő felkészítés lehetőségét
biztosítani kell.

Tartós bentlakás: 
lakóotthon

16 (18)– nincs kor-
határ Lakóotthon Felnőtt korúak ellátásában ját-

szik szerepet.

Tartós bentlakás: 
fogyatékos személyek
ápoló, gondozó 
otthon

1 – nincs korhatár
Fogyatékos személyek otthona
(ápolást, gondozást nyújtó ott-
hon)

A kiskorú igénybe vevők ré-
szére a korai fejlesztés és a fej-
lesztő felkészítés lehetőségét
biztosítani kell.

Pénzbeli juttatás Összeg/hónap (2008)

Ápolási díj
– súlyosan-halmozottan fogy.

28.500,-Ft
37.050,-Ft

Gyermekgondozási segély (a gyermek 14 éves koráig) 28.500,-Ft

Emelt családi pótlék – kétszülős 
– egyszülős

22.300,-Ft
25.900,-Ft

Fogyatékossági támogatás (nyugdíj %-a) 18.525,-Ft
22.800,-Ft

Rokkantsági nyugdíj 
(munkaképtelen és gondozásra szorul) 32.610,-Ft

Alanyi jogú közgyógyellátás
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5. TÁJÉKOZÓDÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSAIRÓL
FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SZÁMÁRA 

A fogyatékos személyek számára (is) igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások köre szinte hónapról hónapra
változik, így nem célszerű írott anyagban konkrét felsorolásokat, leírásokat, összegeket megadni. A szolgáltatá-
sok köréről az interneten keresztül lehet tájékozódni, naprakész információkhoz jutni. A Kézenfogva Alapítvány
folyamatosan frissíti „Információs szolgálat” linkjét, ott minden érdeklődő megtalálhatja az aktuálisan érvényben
lévő gyógyászati segédeszköz listákat, igénybe vehető szolgáltatások körét.
– Gyógyászati és rehabilitációs segéd- és segítő eszközök (www.kezenfogva.hu, www.meyra.hu)
– Otthoni szakápolás (www.kezenfogva.hu) 
– Rehabilitációs ellátások (fürdőgyógyászati ellátások támogatása, rendelése, kúra; szanatóriumi ellátások, be-

utalás, utazási költségtérítés)
– Külföldi gyógykezelés
– Betegszállítás
– Utazási költségtérítés (szakrendelésre, gyógykezelésre)

Felhasznált és ajánlott szakirodalom
– Gordosné Szabó A. (2004a): Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó
– Gordosné Szabó A. (2004b) (szerk.): Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Budapest, Medicina Könyvkiadó
– Huszár I. – Kullmann L. – Tringer L. (2000) (szerk.): A rehabilitáció gyakorlata. Budapest, Medicina 
– Illyés S. (2000) (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Főiskolai Kar
– Kalmár J. (2007) (szerk.): IME – Információ – Megnövelt Esélyek. Információs füzet súlyosan, halmozottan sé-

rülteket nevelő családoknak. Kézenfogva Alapítvány, Budapest
– Katona F. – Siegler J. (1999) (szerk.): Orvosi rehabilitáció. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest
– Kálmán Zs. – Könczei Gy. (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Budapest, Osiris Kiadó
– Könczei Gy. (1992): Fogyatékosok a társadalomban. Gondolat Kiadó, Budapest
– Lányiné Engelmayer Á. (szerk.) (1999): Kiscsoportos lakóotthonok. A szervezés és a tartalmi munka aktuális

kérdései. Két munkakonferencia tapasztalatai. Soros Alapítvány, Budapest
– Lányiné Engelmayer Á. (szerk.) (2002): Kiscsoportos lakóotthonok. Hol is tartunk? Két munkakonferencia ta-

pasztalatai. Soros Alapítvány, Budapest
– Márkus E. (2000): Pedagógiai és szociális rehabilitáció. In Huszár I. – Kullmann L. – Tringer L. (szerk.): A re-

habilitáció gyakorlata. Budapest, Medicina, 22-34
– Márkus E. (2008): Pedagógiai rehabilitáció In Vekerdy Zs. (szerk.): Rehabilitációs orvoslás (munkacím). Me-

dicina Könyvkiadó, Budapest (kézirat, közlés alatt)
– Mesterházi Zs. (2001) (szerk.): Gyógypedagógiai lexikon. Budapest, 2001. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypeda-
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dományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest
– Várkonyi Á. (2006) (szerk.): „Ismerj meg, … hogy megérts!” Ismeretek a sajátos nevelési igényű gyermekeket

gondozó és nevelő szakemberek és családok részére. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Bu-
dapest

– Zászkaliczky P. (szerk.) (1998): A függőségtől az autonómiáig. Helyzetértékelés és jövőkép a kiscsoportos la-
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1. A KÖZOKTATÁST SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNYEK, RENDELETEK4

– 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (továbbiakban Ktv.)
– A művelődési és közoktatási miniszter 14/1994 (VI. 24.) MKM rendelete a képzési kötelezettségről és a peda-

gógiai szakszolgálatokról (továbbiakban 14/1994 MKM r.)5

1.1. Alapelvek
Ktv. 2. § (1) A közoktatás magában foglalja az óvodai nevelést, az iskolai nevelést és oktatást, valamint a kollégi-
umi nevelést. … 

(2) A közoktatás intézményeiben – e törvény rendelkezéseinek megfelelően – mindenki nevelésben és okta-
tásban részesülhet.
(3) A közoktatás rendszerének működtetése az állam feladata.
(4) Az óvoda, az iskola, a kollégium … felelős a gyermekek, tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésé-
ért, …

a) a gyermek, a tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködik
a szülővel …

4. § (7) A közoktatás szervezésében, irányításában, működtetésében, feladatainak végrehajtásában közreműkö-
dők döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe. A köz-
oktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy

a) a … szolgáltatásokat megfelelő színvonalon biztosítsák részére oly módon, hogy annak igénybevétele ne
jelentsen számára aránytalan terhet,
b) … minden segítséget megkapjon képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez,
ismeretei folyamatos korszerűsítéséhez,
c) ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényező figyelembevételével, a többi gyermek, tanuló
érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetőségek közül számára legkedvezőbbet választva dönt-
senek.

4/A. § (1) A közoktatás szervezésében, irányításában, működtetésében, feladatainak végrehajtásában közremű-
ködők a gyermekkel, tanulóval kapcsolatos döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor az egyenlő bánásmód kö-
vetelményét kötelesek megtartani.

(2) Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a közoktatásban minden gyermeknek, tanulónak joga, hogy
vele összehasonlítható helyzetben levő más személyekkel azonos feltételek szerint részesüljön velük azonos
színvonalú ellátásban.
(3) Az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének következményeit orvosolni kell, amely azonban nem
járhat más gyermek, tanuló jogainak megsértésével, csorbításával.
(4) Az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének orvoslására az e törvényben szabályozott eljárás ke-
retében kerülhet sor. Az e törvényben szabályozott eljárás lefolytatása – függetlenül annak eredményétől –
nem zárja ki a személyhez fűződő jogok bíróság előtt történő érvényesítésének lehetőségét, illetőleg más, a fe-
lelősség és jogkövetkezményeinek megállapítására alkalmas eljárás megindítását.
(5) E § alkalmazása során az egyenlő bánásmódról szóló törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell.
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4 A feldolgozás a jogszabályok 2008 januárjában hatályos változatát veszi figyelembe.
5 A szöveg könnyebb követhetősége érdekében a törvények idézett részeit normál, míg a rendeletek idézett részeit dőlt betűvel szedtük.
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1.2. A tankötelezettség
6. § (1) A Magyar Köztársaságban – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek tanköteles.

(2) A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amely-
ben a hatodik, legkésőbb amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik.
(3) A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló tizennyolcadik életévét betölti. A sa-
játos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amely-
ben a huszadik életévét betölti.
(4) Az iskola igazgatója dönt

a) a tankötelezettség kezdetéről az óvoda véleménye alapján, illetőleg ha a gyermek nem járt óvodába, …
a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság
vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző szakértői és rehabilitációs bizottság szak-
értői véleménye alapján;
b) a tankötelezettség meghosszabbításáról a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizott-
ság vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző szakértői és rehabilitációs bizottság
szakértői véleménye alapján.

7. § (1) A tankötelezettség – a szülő választása alapján – iskolába járással vagy magántanulóként teljesíthető.
(2) Ha az iskola igazgatója vagy a gyámhatóság, illetve a gyermekjóléti szolgálat megítélése szerint a tanuló-
nak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok
befejezésére nem lehet számítani, köteles erről értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjét. A jegyző dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tan-
kötelezettségét. Hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéséhez be kell szereznie a
gyermekjóléti szolgálat véleményét.

1.3. A gyermekek/tanulók jogai és kötelességei
Ktv. 10. § (1) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intézményben bizton-
ságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét pihenő-
idő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének
megfelelően alakítsák ki.

(2) A gyermek, illetve a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet
kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló nem vethető alá testi fe-
nyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.
(3) A gyermeknek, tanulónak joga, hogy

a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képes-
ségeihez mérten tovább tanuljon, 
…
e) személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelke-
zési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az óvoda, az iskola, illetve a
kollégium tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvénye-
sítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egész-
ségét, testi épségét, illetve a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését,
fenntartását;
f) állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban – különleges gondozásban,
rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön, s életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézmé-
nyéhez forduljon segítségért;
g) az oktatási jogok miniszteri biztosához forduljon.

1.4. A szülő jogai és kötelességei
Ktv. 13. § (1) A szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga. A nevelési, neve-
lési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga alapján gyermeke adottságainak, képességeinek, érdek-
lődésének, … megfelelően választhat óvodát, iskolát, kollégiumot.

(2) A szülők joga, hogy gyermekük számára … óvodát, iskolát alapítsanak, vagy annak alapításában részt ve-
gyenek.
(5) A szülő … a sajátos nevelési igényű gyermek lakóhelyén, (tartózkodási helyén) a polgármester segítségét
kérheti ahhoz, hogy gyermeke óvodai neveléséhez, iskolai neveléséhez-oktatásához szükséges feltételeket a te-
lepülésen megteremtsék.
14. § (1) A szülő joga különösen, hogy

a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programját, házirendjét, tájékoz-
tatást kapjon az abban foglaltakról,
b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi tá-
jékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,
d) a nevelési-oktatási intézmény által meghatározott feltételek mellett kérje, hogy gyermeke a nem köte-
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lező foglalkozásokat igénybe vehesse, illetve ilyen foglalkozás megszervezését kezdeményezze,
i) az oktatási jogok miniszteri biztosához forduljon.

(2) A szülő kötelessége különösen, hogy 
a) gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről,
b) biztosítsa gyermeke … óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének vagy fejlesztő
felkészítésben való részvételi kötelezettségének teljesítését,
c) figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, … és megadjon ehhez minden tőle el-
várható segítséget,
d) rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre a szükséges tájé-
koztatást megadja,
e) elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, … a közösségi élet magatartási szabályai-
nak elsajátítását,
f) megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében,
g) tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát
és jogait.

1.5. A közoktatás intézményei
Ktv. 20. § (1) A közoktatás nevelő, valamint nevelő és oktató intézményei:

a) óvoda;
b) általános iskola;
f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény;
g) diákotthon, kollégium.

(2) Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény: a fogyatékosság típusának megfe-
lelően létrehozott óvoda, általános iskola, középiskola, speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális szakis-
kola, előkészítő szakiskola, kollégium.

21. § A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei:
– gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztő és gondozó központ;
– tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, valamint az országos szakértői és 

rehabilitációs tevékenységet végző bizottság;
– nevelési tanácsadó,
– logopédiai intézet,
– továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó,
– konduktív pedagógiai intézmény.

1.6. A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai
nevelési-oktatási intézmény
Ktv. 30. § (1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében álla-
potának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően,
hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges gondozást – a gyermek, tanuló életkorától és állapotától
függően … a szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleményében foglaltak szerint – a korai fejlesztés
és gondozás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a fejlesztő felkészítés keretében kell biztosítani. A
korai fejlesztés és gondozás megvalósítható otthoni ellátás, bölcsődei gondozás, fogyatékosok ápoló, gondozó
otthonában nyújtott gondozás, gyermekotthonban nyújtott gondozás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fej-
lesztés és gondozás keretében biztosított fejlesztés és gondozás, konduktív pedagógiai ellátás keretében.

14/1994 MKM r. 8. § (1) A korai fejlesztés és gondozás, egyéni foglalkozás, illetőleg – legfeljebb három-öt gyer-
mekből álló – csoportfoglalkozás keretében valósítható meg.

(2) A korai fejlesztés és gondozás keretében
a) egyéni foglalkozás esetén a gyermek
– nulla-három éves kora között legalább heti két órát,
– három-öt éves kora között legalább heti négy órát,
b) csoportfoglalkozás esetén a gyermek
– nulla-három éves kora között legalább heti négy órát,
– három-öt éves kora között legalább heti hat órát kell biztosítani.

(4) A korai fejlesztés és gondozás feladatainak a megvalósításában a szülő közreműködhet.
(5) A korai fejlesztés és gondozás a tanév rendjéhez igazodik. A korai fejlesztés és gondozás fejlesztési év köz-
ben is megkezdhető. A korai fejlesztés, gondozás szervezője az ellátott gyermekről … forgalmi naplóban nyil-
vántartást vezet.
(6) A korai fejlesztés és gondozás feladatait – a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményére épített –
egy fejlesztési évre készített egyéni fejlesztési terv alapján kell végezni. Az egyéni fejlesztési tervet a korai fej-
lesztést és gondozást végző vagy irányító gyógypedagógus (terapeuta), konduktor készíti el. Az egyéni fej-
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lesztési terv szükség szerint módosítható. Az egyéni fejlesztési tervnek tartalmaznia kell – a gyermek állapo-
tától függően – az értelmi fejlesztés, a hallásfejlesztés, a látásfejlesztés, az adaptációs tréning, a mozgásfejlesztő
terápiák, a logopédiai terápiák, a pszichológiai fejlesztés feladatait.

Ktv. 30. § (2) A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelése és oktatása, továbbá kol-
légiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, … csoportban, osz-
tályban, tagozaton vagy a többi gyermekkel, tanulóval együtt, azonos … csoportban, osztályban, tagozaton…
történhet. … A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben a gyermek,
tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban is részesül.

(3) A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban… részt vevő nevelési-oktatási intézménynek rendelkeznie kell
azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló egészségügyi és
pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásához szükségesek. A nevelési-oktatási intézményt a szülő
választja ki a … szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján.
(6) Ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az évtől kezdve, amelyben
az ötödik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától kezdődően fejlesztő felkészítésben vesz részt. A
fejlesztő felkészítés megvalósítható a fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában nyújtott gondozás, a fogyaté-
kosok nappali intézményében nyújtott gondozás, a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
keretében biztosított fejlesztés és gondozás, a konduktív pedagógiai ellátás, a gyógypedagógiai nevelésben és
oktatásban részt vevő iskolában nyújtott fejlesztés keretében, illetőleg annak a nevelési évnek a végéig, amely-
ben a gyermek hatodik életévét betölti bölcsődei gondozás keretében. A jegyző a (4) bekezdésben meghatáro-
zottak szerint kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg a szakértői vizsgálaton, illetőleg, hogy gyer-
meke részére a szakértői véleményben meghatározottak szerint biztosítsa a fejlesztő felkészítésben való rész-
vételt.
(10) A korai fejlesztés és gondozás, továbbá a fejlesztő felkészítés feladatait pedagógus-munkakörben gyógy-
pedagógus (terapeuta) konduktor vagy gyógypedagógus (terapeuta), illetve konduktor irányításával, szükség
esetén közreműködésével szociálpedagógus, óvodapedagógus, tanító, tanár; nem pedagógus-munkakörben
gyógypedagógus (terapeuta) vagy konduktor irányításával szociális munkás, gyógytornász, ápoló, gyermek-
felügyelő, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, bölcsődei gondozó láthatja el.
(11) A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben a pedagógus-mun-
kakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettségek és szakképzettségek a következők:

a) ha az óvodai foglalkozás, a tanórai foglalkozás elsődleges célja a sajátos nevelési igényből eredő hátrány
csökkentése, továbbá az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs óvodai foglalkozások-
hoz, tanórai foglalkozásokhoz … a fogyatékosság típusának megfelelő gyógypedagógiai tanári, konduk-
tori, konduktor-tanítói, terapeuta végzettség, szakképzettség.

30/A. § (1) A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek annak a tanítási évnek az első napjától, amelyben a ha-
todik életévét betölti, a fejlesztő felkészítés keretei között a tankötelezettségét teljesíti (a továbbiakban: fejlesztő
iskolai oktatás). A fejlesztő iskolai oktatás az e törvény 30. §-ának (6) bekezdésében meghatározott intézmé-
nyekben szervezhető meg. A fejlesztő iskolai oktatást a tanév rendjéhez igazodóan kell megszervezni. A fejlesztő
iskolai oktatást a Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő oktatása irányelvének7 alkalmazásával kell
megszervezni, oly módon, hogy a heti fejlesztő foglalkozások száma elérje a húsz órát. ... A fejlesztő iskolai ok-
tatásban rehabilitációs pedagógiai programot és annak alapján egyéni fejlesztési terveket készítenek.

(2) A fejlesztő iskolai oktatásban a tanuló annak a tanítási évnek az utolsó napjáig köteles részt venni, amely-
ben betölti a tizennyolcadik életévét. A fejlesztő iskolai oktatásban a tanuló annak a tanévnek a végéig vehet
részt, amelyben betölti a huszonharmadik életévét. A fejlesztő iskolai oktatásban a tanulókat a fogyatékossá-
guk, fejlettségük és életkoruk alapján osztják be fejlesztő csoportokba.

(3) Ha a tanuló – a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményében foglaltak szerint – nem tud részt
venni a fejlesztő iskolai oktatásban, a tankötelezettségét egyéni fejlesztő felkészítés keretében teljesíti. Az egyéni
fejlesztő felkészítés megszervezhető otthoni ellátás keretében, illetve a fogyatékosok ápoló, gondozó otthoná-
ban, a fogyatékosok nappali intézményében, a gyógypedagógiai tanácsadó korai fejlesztő gondozó központ-
ban, illetve a konduktív pedagógiai intézményben.

14/1994. MKM r. 9. § (2) Ha a gyermek a közoktatási törvény 30. §-ának (6) bekezdése szerint fejlesztő felké-
szítés keretében teljesíti tankötelezettségét, a szakértői és rehabilitációs bizottság meghatározza a fejlesztő felké-
szítésnek azt a módját, amelyik biztosítja a gyermek fejlődését. Ha a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvé-
leményében a tankötelezettség egyéni fejlesztő felkészítés keretében történő teljesítésre tesz javaslatot, a fejlesztő
felkészítés ideje egyéni foglalkozás esetén legalább heti három óra. 
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A fejlesztő iskolai oktatás
14/1994. MKM r. 9/A. § (1) A tankötelezettség teljesítését a fejlesztő iskolai oktatásban – a … szakértői és reha-
bilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleménye alapján – az a gyermek kezdheti meg, aki a hato-
dik életévét december 31. napjáig betölti. A tanulói jogviszony keletkezésével összefüggésben a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 16. § (2) és (4), a 18. § (1), (3) és a 19. § (2) be-
kezdését kell alkalmazni.
(2) A fejlesztő iskolai oktatásban a tanulóknak a fogyatékosságuk, fejlettségük és életkoruk alapján történő cso-

portokba sorolásáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az intézmény vezetője dönt. A csoportok
maximális létszáma hat fő.

(3) A fejlesztő iskolai oktatás a tanév rendjéhez igazodó, tanítási évfolyamokra nem tagolódó, de felépítésében az
elért fejlődési szakaszokat követő egységes folyamat.

(4) A fejlesztő iskolai oktatás a fejlesztő iskolai rehabilitációs pedagógiai program és az éves munkaterv alapján
folyik. A munkaterv határozza meg a tanév helyi rendjét.

(7) A fejlesztő iskolai oktatás teljes időtartama egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációs célú foglalkozta-
tásnak minősül.

(8) A tanuló fejlődését a nevelőtestület a tanév végén, a központilag kiadott nyomtatványon – az egyes fejlesz-
tési területen elért eredményeit és nehézségeit, továbbá a következő tanévi fejlesztési terv elkészítéséhez szük-
séges javaslatait – szövegesen értékeli.

1.7. A pedagógiai szakszolgálatok
Ktv. 34. § A szülő és a pedagógus nevelő munkáját és a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását peda-
gógiai szakszolgálat segíti. Pedagógiai szakszolgálat

a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás;
b) fejlesztő felkészítés;
c) a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, továbbá az országos szakértői és
rehabilitációs tevékenység;
d) a nevelési tanácsadás;
e) a logopédiai ellátás;
f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás;
g) a konduktív pedagógiai ellátás;
h) a gyógytestnevelés.

35. § (1) A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás feladata a sajátos nevelési igény megállapí-
tásának időpontjától kezdődően a gyermek korai fejlesztése és gondozása a szülő bevonásával, a szülő részére ta-
nácsadás nyújtása. Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, akkor vehet részt korai fejlesztésben és gondo-
zásban, ha nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe.

(2) A fejlesztő felkészítés feladata, hogy azoknak a gyermekeknek, akik tankötelezettségüket sajátos nevelési
igényük miatt nem tudják teljesíteni, biztosítsa a fejlődésükhöz szükséges felkészítést, a szülő bevonásával, a
szülő részére tanácsadás nyújtásával.
(3) A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység vagy az országos szakértői és reha-
bilitációs tevékenység keretében kell

a) a fogyatékosság szűrése, vizsgálata alapján javaslatot tenni a gyermek, tanuló különleges gondozás ke-
retében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai
szakszolgálatra,
b) vizsgálni a különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétét.

14/1994. MKM r. 8. § (9) Ha a korai fejlesztést és gondozást otthoni ellátás keretében szervezik meg, a szakértői
és rehabilitációs bizottság gondoskodik a szükséges szakemberről, utazó gyógypedagógus stb. alkalmazásával,
illetőleg a gyermek lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb lévő közoktatási intézményben vagy a korai
fejlesztés és gondozás feladatában részt vevő intézményben foglalkoztatott szakember megbízásával, vagy ezek-
ben az intézményekben szervezett foglalkoztatására történő beutalással.

1.8. A nevelési és pedagógiai program
Ktv. 50. § A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

a) óvodai nevelése esetén az óvoda nevelési programja tartalmazza a sajátos nevelési igényből eredő hát-
rányok csökkentését szolgáló speciális fejlesztő tevékenységet is;
b) iskolai nevelése és oktatása esetén a helyi tanterv tartalmazza a fogyatékosság típusához és fokához iga-
zodó fejlesztő programot is. A helyi tanterv, a szakmai program az egyes évfolyamok követelményeinek tel-
jesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb időt is megjelölhet.
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1.9. A közoktatás közfeladatai, a helyi önkormányzatok feladatellátási kötelezettsége
Ktv. 86. § (1-2) A községi, a városi, a fővárosi kerületi és a megyei jogú városi önkormányzat köteles gondos-
kodni az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról. Ez a [feladat-ellátási] kötelezettség magában foglalja
a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátását is, amennyiben azok a többi gyermekkel, tanulóval együtt
nevelhetők, oktathatók.

87. § (1) A megyei önkormányzat, továbbá … a fővárosi önkormányzat köteles gondoskodni
d) a gyermek gyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben tartós gyógy-
kezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatásról,
e) azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátásáról,
akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt,
f) a fejlesztő felkészítés teljesítéséhez szükséges feltételekről,
g) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás megszervezéséről, a tanulási képességet vizs-
gáló szakértői és rehabilitációs tevékenységről, továbbá a konduktív pedagógiai ellátásról,
h) az e)-f) pontban meghatározott feladatok, továbbá a gyógytestnevelés feladatainak ellátásához szükséges
utazó szakember hálózat működtetéséről.

(3) A fővárosi önkormányzat köteles gondoskodni a fogyatékosság megállapításához szükséges országos szak-
értői és rehabilitációs tevékenység ellátásáról. Az országos szakértői és rehabilitációs feladatokat jogszabály ha-
tározza meg.

1.10. A magántanulóra, a fejlesztő felkészítést teljesítőre és a pedagógiai szakszolgáltatást igénybe
vevőre vonatkozó külön rendelkezések; vegyes rendlekezések
Ktv. 120. § (1) Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, … [a] szakértői vélemény alapján
– tanulmányait magántanulóként folytatja, illetve
– a szülő otthoni ellátás keretében tesz eleget a fejlesztő felkészítésben való részvételi kötelezettségének, az ön-

kormányzati feladatellátás keretében, a szakértői véleményben megjelölt szakember biztosításáról az iskolá-
nak, a fejlesztő felkészítést nyújtó, illetve a szakértői véleményt készítő intézménynek kell gondoskodnia.
(2) Meg kell téríteni

a) a pedagógiai szakszolgálatot nyújtó intézmény, a korai fejlesztést és gondozást nyújtó, a sajátos nevelési
igényű gyermekek nevelését és oktatását végző, valamint a fejlesztő felkészítést biztosító intézmény eléré-
séhez szükséges helyközi utazás költségeit, a gyermeknek, tanulónak és kísérőjének, továbbá
b) az a) pontban felsorolt gyermek, tanuló szülője részére szervezett gondozói tanfolyam költségét;

(3) A szülőt a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott térítés az egészségügyi szolgáltatások igénybevételé-
vel felmerülő utazási költségek megtérítésére vonatkozó rendelkezések szerint, a szolgáltatást nyújtó intéz-
mény igazolása alapján illeti meg, melyet a társadalombiztosítási igazgatóság, illetőleg a társadalombiztosítási
kifizetőhely fizet ki.
(4) A gondozói tanfolyam költségeit a vizsgálatot végző, illetőleg a tanfolyamot szervező közoktatási intézmény
fizeti ki. A kifizetéshez szükséges fedezetet az országos közalapítványból kell biztosítani.
(5) A szülőt a pedagógiai szakszolgáltatáson, gondozói tanfolyamon való megjelenés, illetve részvétel napján
átlagkeresete illeti meg.

125. § (1) 2006. szeptember 1-jétől
b) indítható fejlesztő iskolai oktatás azoknak, akik az adott évben töltik be a hatodik-tizedik életévüket, ezt
követően növekvő életkor szerint.

(2) A fejlesztő iskolai oktatás e törvény 30/A. §-ának (1) bekezdése szerinti megszervezése 2010. szeptember
1-jétől kötelező. Eddig az időpontig az érintett tanulók részére a fejlesztő felkészítés egyéni fejlesztő felkészí-
tés keretében is megszervezhető.
(3) Azokban a helyi önkormányzat, illetve állami szerv által fenntartott fogyatékosok ápoló, gondozó ottho-
nában és fogyatékosok rehabilitációs intézményében, amelyek ellátják a fejlesztő felkészítés feladatait is, 2010.
augusztus 31-éig meg kell szervezni a fejlesztő iskolai feladatot ellátó intézményegységet.

2. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKVÉDELMI ÉS 
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ LEGFONTOSABB 
TÖRVÉNYEK, RENDELETEK:
– 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szoc. Tv.).
– A szociális és családügyi miniszter 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális

intézmények szakmai feltételeiről és működésük feltételeiről. (továbbiakban: 1/2000 SzCsM r.).
– 1997 évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban: Gyv. Tv.)
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– A népjóléti miniszter 15/1998. (IV. 30.) NM rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyer-
mekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (továbbiak-
ban: 15/1998 NM r.).

Amint a közoktatás szabályozásánál és feladatainál láthattuk, a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek
fejlesztésében, nevelésében, oktatásában a gyermekvédelmi és szociális ellátórendszer intézményei is részt vál-
lalnak, ezért a vonatkozó jogszabályok rövidített változatával bemutatjuk ezek működését és feladatait.

2.1. Bölcsőde
Gyv. Tv. 42. § (1) A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gon-
dozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje
alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondoz-
ható a bölcsődében.

(2) A bölcsőde az (1) bekezdésben foglaltakon túl végezheti a fogyatékos gyermekek korai habilitációs és re-
habilitációs célú nevelését és gondozását is. A bölcsődei ellátás keretében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény (a továbbiakban: Kt.) szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékos
gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlődését biztosító korai fejlesztésben és gondozásban, vagy fejlesztő fel-
készítésben vehet részt.
(3) A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel,
gyermekhotel működtetésével, vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a családokat.

15/1998. NM r. 35. § (3) A bölcsőde vállalhatja a hat éven aluli fogyatékos gyermek korai fejlesztését, gondozá-
sát, fejlesztő felkészítését, amennyiben ennek tárgyi és személyi feltételeivel rendelkezik.

36. §. (4) A bölcsődébe történő felvételt fogyatékos gyermek esetén a … gyermek habilitációját segítő szakember
és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 30. §-ának (3) bekezdésében szabályozott szerv (a további-
akban: szakértői bizottság) is kezdeményezheti, ha a bölcsődében a gyermek korai fejlesztése megszervezhető.

41. § (1) A fogyatékos gyermek habilitációs céllal a korai fejlesztés feltételeivel rendelkező bölcsődébe abban az
esetben vehető fel és gondozható, ha

a) a Kt. szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményében erre javaslatot tesz, és
b) a bölcsődei gondozás során nem veszélyezteti sem maga, sem társai testi épségét.

(2) A fogyatékos gyermek a bölcsődei korai fejlesztésben, gondozásban vagy fejlesztő felkészítésben legfeljebb
a hatodik életévének betöltését követő augusztus 31-éig vehet részt. A gyermek képességeiről ötödik életévé-
nek betöltésekor a szakértői bizottságnak szakvéleményben kell ismételten nyilatkoznia.

42. § (1) A fogyatékos gyermek bölcsődei elhelyezése történhet
a) egészséges gyermekekkel közös csoportban,
b) speciális bölcsődei csoportban.

(2) A speciális csoportban elhelyezett gyermekek állapotától függően kell meghatározni az egy gondozó által
ellátható gyermeklétszámot, ez azonban gondozónként három gyermeknél több nem lehet.

2.2. Családi napközi
Gyv. Tv. 43. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő,
továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai nap-
közit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú el-
látása.

(2) A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali fel-
ügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek számára sajátos szük-
ségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani.
(3) A családi napközi – az alapellátáson túli szolgáltatásként – speciális tanácsadással, időszakos gyermekfel-
ügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat.

15/1998. NM r. 49. § (1) Családi napközibe húszhetestől tizennégy éves korig vehető fel gyermek.
(2) A családi napköziben a saját, napközbeni ellátást másutt igénybe nem vevő, tizennégy évesnél fiatalabb
gyermeket is figyelembe véve legfeljebb öt gyermek gondozható.
(3) Ha a családi napköziben egy fogyatékos gyermeket is gondoznak, akkor a gondozható gyermekek száma
4 fő, amennyiben valamennyi gyermek fogyatékos, úgy 3 fő.

2.3. Házi gyermekfelügyelet
Gyv. Tv. 44. § (1) A házi gyermekfelügyelet keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más tör-
vényes képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali in-
tézményben nem biztosítható (pl. betegség miatt) és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem vagy csak rész-
ben tudja megoldani.

(2) A házi gyermekfelügyelet keretében végzett napközbeni ellátás időtartama a szülő munkarendjéhez iga-
zodik.
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(3) A házi gyermekfelügyelet során a gyermek életkorához, egészségi állapotához igazodó gondozást, fel-
ügyeletet kell biztosítani.
(4) Házi gyermekfelügyeletet az a személy biztosíthat, aki megfelel a 43. § (3) bekezdésében foglaltaknak.
(5) A házi gyermekfelügyelet keretében segítséget kell nyújtani az iskolai tanulmányok folytatásához, ameny-
nyiben a gyermek tanulmányait a Kt. rendelkezései szerint fogyatékossága vagy súlyos betegsége miatt ma-
gántanulóként folytatja

15/1998. NM r. 51. § (1) Az alapellátás keretében gyermekek napközbeni ellátásaként házi gyermekfelügyelet
biztosítható a 20 hetes kortól az általános iskolai tanulmányokat folytató, tanköteles korú gyermek ellátásában
akadályozott szülő kérelmére

a) a fogyatékossága vagy súlyos betegsége miatt egyéb napközbeni ellátásban nem részesíthető,
b) a nappali intézményben elhelyezett, de a nappali intézmény nyitvatartási idején túl felügyelet nélkül ma-
radó,
c) napközbeni ellátást igénybe vevő, de átmeneti kóros állapota miatt hosszabb ideig otthoni gondozásra szo-
ruló gyermek számára.

(3) A tankötelezettségét – szakorvosi javaslat, vagy az illetékes tanulási képességet vizsgáló szakértői és reha-
bilitációs bizottság szakvéleménye alapján – magántanulóként teljesítő, továbbá a súlyos fogyatékossága miatt
képzési kötelezettséget teljesítő, tanköteles korú gyermek számára a szülő kérésének megfelelő időszakra házi
gyermekfelügyeletet kell biztosítani.
(4) A házi gyermekfelügyelet során a gyermek életkorához, egészségi állapotához igazodó gondozást, fel-
ügyeletet kell biztosítani.

2.4. Nappali intézmények
Szoc. Tv. 65/F. § (1) A nappali ellátás … a saját otthonukban élő,

a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális tá-
mogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügye-
letre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra,
társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint meg-
szervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

(2) Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható, akire nézve
szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási
díjban részesül.

1/2000. SzCsM r. 77. § (1) A nappali ellátást nyújtó intézmények szolgáltatásai különösen: igény szerint meleg éle-
lem biztosítása, szabadidős programok szervezése, szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszerve-
zése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, hivatalos ügyek intézésének segítése, munkavégzés lehető-
ségének szervezése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, speciális önszerveződő csoportok
támogatása, működésének, szervezésének segítése.
(4) Az intézmény által nyújtott egészségügyi ellátás körébe tartozik a felvilágosító előadások szervezése, ta-
nácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségének biztosítása, valamint a mentális gondozás.

81. § (1) Fogyatékos személyek nappali intézményében három éven aluli gyermek nem gondozható.
(2) Fogyatékos személyek nappali intézményében nem gondozható az a személy, aki

a) veszélyeztető magatartást tanúsít,
d) orvosi ellátást és állandó ápolást igényel.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl az a gyermek sem gondozható fogyatékosok nappali intézményé-
ben, aki gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra alkalmas és felvétele, elhelyezése a korának, állapotának meg-
felelő nevelési, oktatási intézményben biztosítható.
(4) Fogyatékos személyek intézményébe az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni. A próbaidő tartama
három hónapnál hosszabb nem lehet.

82. § (1) A fogyatékos személyek nappali intézményében hat-nyolc fős gondozási csoportot kell kialakítani. A
gondozási csoportok kialakítása során figyelemmel kell lenni az ellátást igénybe vevők életkorára és fejlettségi
szintjére. 
(2) A fogyatékos személyek nappali intézménye …az ellátást igénybe vevők számára egyéni fejlesztő progra-
mokra épülő gyógypedagógiai foglalkozást szervez.

2.5. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: fogyatékos személyek gondozóháza
Szoc. Tv. 80. § (1) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények … ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtar-
tamra teljes körű ellátást biztosítanak.
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(2) Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének fi-
gyelembevételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

83. § A fogyatékosok gondozóházában azok a fogyatékos személyek helyezhetők el, akiknek ellátása családjuk-
ban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá.

1/2000. SzCsM r. 86. § (1) A fogyatékos személyek gondozóházában lehetőség szerint a fogyatékosság jellege
szerint elkülönített gondozási egységekben kell az ellátást megszervezni.
(2) Az intézmény vezetője a gondozási egységeket az ellátást igénybe vevők életkora és fejlettségi szintje sze-
rint alakítja ki.

2.6. Tartós bentlakást nyújtó intézmény: lakóotthon
Szoc. Tv. 85/A. § (1) A lakóotthon olyan nyolc-tizenkettő, … fogyatékos személyt – ideértve az autista személyeket
is – befogadó intézmény, amely az ellátást igénybevevő részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása
mértékének megfelelő ellátást biztosít.

(3) A lakóotthoni ellátás formái:
a) fogyatékos személyek lakóotthona esetében,
aa) rehabilitációs célú lakóotthon,
ab) ápoló-gondozó célú lakóotthon;

(4) A rehabilitációs célú lakóotthonba az a személy helyezhető el,
a) aki intézményi elhelyezés során felülvizsgálatban részt vett, és a felülvizsgálat eredménye, illetve a gon-
dozási terv és egyéni fejlesztés alapján lakóotthoni elhelyezése az önálló életvitel megteremtése érdekében
indokolt;
b) aki családban él és képességei fejlesztése, valamint ellátása lakóotthoni keretek között biztosítható és re-
habilitációja családjában nem oldható meg;
c) az a)-b) pontban meghatározottakon túl önellátásra legalább részben képes;
d) lakóotthonba kerülése időpontjában a tizenhatodik életévét már betöltötte.

(5) A fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonába … a fogyatékosság jellegétől és súlyosságától
függetlenül helyezhető el fogyatékos személy.
(6) A lakóotthonban elhelyezett személy részére – szükség szerint – étkezést, ruházattal, illetve textíliával való
ellátást, mentális gondozást, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátást, valamint az önálló
életvitelhez szükséges feltételeket kell biztosítani.

1/2000 SzCsM r. 99/A. § (1) Az ápoló, gondozó célú lakóotthonban elhelyezhető az a fogyatékos, illetve autista
személy is, aki nem felel meg a 89. § (1) bekezdésének a) és c) pontjában foglalt feltételeknek.
(2) Az ápoló, gondozó célú lakóotthonban biztosítani kell az ellátottak folyamatos ápolását, gondozását és fel-
ügyeletét, valamint

a) a 95. § (1) bekezdésének a) és d)-e) pontja szerinti szolgáltatásokat,
b) a személyre szóló fejlesztő foglalkozásokat,
c) szükség esetén az ellátottak szállítását.”

100. § (1) A fogyatékos személyek lakóotthonát úgy kell kialakítani, hogy a lakóotthon akadálymentes megkö-
zelíthetősége, a támogató szolgálat szükség szerinti igénybevételének lehetősége, szükség esetén a szociális
intézmény, így különösen fogyatékos személyt vagy pszichiátriai beteget ápoló-gondozó, vagy rehabilitációs
intézmény, családsegítő szolgálat, gondozási központ elérhetősége biztosított legyen.

2.7. Tartós bentlakást nyújtó intézmény: fogyatékos személyek otthona 
(ápolást, gondozást nyújtó intézmény)
Szoc Tv. 67. § (1) Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább
háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról,
a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű
ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem old-
ható meg.

(2) Ápolást, gondozást nyújtó intézmény … a fogyatékos személyek otthona.
69. § (1-2) A fogyatékos személyek otthonába az a fogyatékos személy vehető fel, akinek oktatására, képzésére,

foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. Enyhe értelmi fogya-
tékos kiskorú csak kivételes esetben helyezhető el a fogyatékos személyek otthonában.

70. § (1) A fogyatékos személyek otthonában elkülönítetten kell megszervezni a kiskorúak és a felnőttek, valamint
az enyhe értelmi fogyatékos személyek és a középsúlyos, illetve súlyos értelmi fogyatékos személyek ellátását. 
(2) A fogyatékos kiskorúak esetében az ápolással, gondozással párhuzamosan – a külön jogszabályban foglaltak
szerint – biztosítani kell a korai fejlesztést és gondozást, ötéves kortól a fejlesztő felkészítést, valamint az iskolai
tanulmányok folytatásának segítését.
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(3) A nagykorú fogyatékos személy intézményi ellátását úgy kell megszervezni, hogy számára az állapotának
megfelelő önállóság, döntési lehetőség biztosított legyen. A fogyatékos személy részére biztosítani kell – a fo-
gyatékosságának megfelelő – szinten tartó, képességfejlesztő, munkajellegű foglalkoztatást, továbbá sport- és
szabadidős tevékenység végzését is.

1/2000 SzCsM r. 44. § (1) A bentlakásos intézmény az ellátást igénybe vevő részére az Szt. 67. § (1) bekezdésében
meghatározott teljes körű ellátást biztosítja. 
(2) A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybe vevő
személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget kell érteni, amelynek során az igénybe
vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hi-
ányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor.
(3) A bentlakásos intézményben folyó ápolási tevékenység alatt a személyes gondoskodást nyújtó szociális in-
tézmény által biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és a szociális intézmény ke-
retei között biztosítható egészségi állapot helyreállítását célzó tevékenységet kell érteni.

55. § (1) A bentlakásos intézmény az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében szo-
cioterápiás foglalkozásokat szervez.

56. § 1) A szocioterápiás foglalkozások formáit az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának, ké-
pességeinek megfelelően kell megválasztani, az egyéni gondozási, fejlesztési tervben, illetve rehabilitációs
programban megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban. A szocioterápiás foglalkozások formái különösen

a) a munkaterápia, 
b) a terápiás és képességfejlesztő foglalkozás,
c) a képzési célú foglalkozás.

57. § (1) A terápiás és képességfejlesztő foglalkozás célja a megmaradt képességek fejlesztése, szinten tartása. A
terápiás foglalkozás szervezhető az intézmény környezetében, foglalkoztató helyiségben és az intézményen
kívül is.
(2) A terápiás és képességfejlesztő foglalkozásból származó eredmény az intézményben nyújtott ellátás szín-
vonalának emelésére, valamint a foglalkozásban közvetlenül részt vevők díjazására fordítható. A foglalko-
zásban közreműködő személyek díjazásának mértékét a házirend határozza meg.
(3) A képességfejlesztő foglalkozás szervezésére akkor kerülhet sor, ha a munkavégzés intézményen belüli –
házirendben rögzített – feltételei adottak.
(4) A terápiás és képességfejlesztő foglalkozás keretében kreatív, művészeti, mozgás- és játékterápiák is szer-
vezhetőek.

58. § (1) Képzési célú foglalkozást abban a rehabilitációs intézményben kell szervezni, ahol az ellátást igénybe vevő
eredményes rehabilitációjához az szükséges.
(2) A képzési célú foglalkozás biztosításánál figyelemmel kell lenni a rehabilitálandó személy képességeire, il-
letve arra, hogy az a lakóhelyi környezetébe való visszatérést szolgálja, a megszerzett ismeretet hasznosítani
tudja az intézményi ellátás megszűnését követően is.
59. § A gyermekkorú személyeket ellátó bentlakásos intézmény gondoskodik a tankötelezettségi kort elért
gyermek tanulási képessége vizsgálatának megszervezéséről, valamint a gyermek állapotának megfelelő kép-
zési kötelezettsége teljesítésének feltételeiről gyógypedagógiai fejlesztéséről és indokolt esetben a tankötele-
zettség és képzési kötelezettség teljesítésének feltételeiről.

63. § (1) Az ápolást-gondozást nyújtó otthon az ellátást igénybe vevő teljes körű ellátása, ápolása-gondozása mel-
lett biztosítja szükség szerinti foglalkoztatását, és egyéb habilitációs, rehabilitációs jellegű ellátását. 
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Márkus Eszter - Perlusz Andrea
A gyógypedagógiai rehabilitációs ellátás és

tevékenység megismerésének forrásai: 
szakkönyvek, beszámolók, esetismertetések,

folyóíratok, filmek, szépirodalmi alkotások

1. KÖNYVEK, KIADVÁNYOK A FOGYATÉKOSSÁGRÓL, 
FOGYATÉKOS SZEMÉLYEKRőL ÉS A GYÓGYPEDAGÓGIÁRÓL
– Bass L. (2003): „A soha fel nem növő gyermek” (Családban nevelkedő súlyos-halmozott fogyatékosok életkö-

rülményei Magyarországon) Fordulópont 21. szám 2003/3. „Neked teljes az életed?” Pont Kiadó, Budapest,
39-56.

– Bass L. (szerk.) (2004): Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelő családok életkörülmé-
nyeiről. Kézenfogva Alapítvány, Budapest 

– Beller E. (szerk.): (2007): Tücsökkórus… avagy szeretettel nevelni. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Hódmezővásárhely. Norma Nyomdász Kft. Kiadó és Nyomda,
Hódmezővásárhely

– Benczúr M.-né (szerk.) (1999a): Rehabilitációs foglalkoztató terápia. BGGYTF, Budapest
– Benczúr M.-né (szerk.) (1999b): Foglalkoztató terápia. BGGYTF, Budapest
– Benczúr M.né (2000): Sérülésspecifikus mozgásnevelés. Mozgáskorlátozottak mozgásterápiája, adaptált test-

nevelése és mindennapos tevékenységre nevelése. ELTE BGGYFK, Budapest
– Benczúr M.-né – Bernolák B.-né (1991): Felelős vagyok érte. Mozgásfogyatékos kisgyermekek irányított családi

nevelése. BGGYTF, Budapest
– Borbély S. – Jászberényi M. – Kedl M. (1998): Szülők könyve. Értelmileg sérült kisgyermekek neveléséhez. Me-

dicina Könyvkiadó Rt., Budapest
– Csiszár M. (1994): Mégis élsz, Barackvirág! Márton Áron Kiadó, Budapest
– Czeizel E. – Czeizel B. (1995): Hogyan segíthetek gyermekemen? Magyar Mediprint Szakkiadó Kft, Gondolat

Könyvkiadó Kft., Budapest
– Delacato, C. H. (1997): Miért „más” az autista gyermek? Élmény ’94. Bt., Hajdúhadház
– Erdélyi A. (2005): Nézd a kezem! Egyszerű gesztusjelek gyűjteménye nem beszélő emberekkel való kommu-

nikációhoz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
– Falvai R. – Végh K. (szerk.) (2001): Fészek Szakmai Füzetek 1. „Esély a teljesebb életre.” Kézenfogva Alapítvány,

Budapest
– Falvai R.(szerk.) (2001): Fészek Szakmai Füzetek 2. „Értelmet az életüknek...” Kézenfogva Alapítvány, Buda-

pest
– Fonyódi I. (2000): Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosítá-

sáról. In Illyés S. (szerk): Gyógypedagógiai alapismeretek. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, 117-136.

– Fótiné Hoffmann É.(szerk.) (1994): Szemelvénygyűjtemény a mozgásfogyatékos gyermekek nyelvi fejlődése és
kommunikációja köréből. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

– Gaál É.(szerk.) (1996): Emberkép gyógypedagógusoknak. Szemelvénygyűjtemény az emberkép tanulmányo-
zásához. BGGYTF, Budapest

– Glautier, N. (szerk.) (2004): Fogyatékosság, identitás és befogadás. Közösségi ellátások hétköznapi környezet-
ben. Kézenfogva Alapítvány, Budapest

– Gordosné Dr. Szabó A. (szerk.) (2004) Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Medicina Könyvkiadó Rt., Bu-
dapest

– Gordosné Dr. Szabó A. (2004): Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bu-
dapest

– Gruiz K. (2006): Megszülettél, hogyan tovább? Első segély szülőknek. Kézenfogva Alapítvány, Budapest
– György I.(1992): Gyermekkori epilepsziáról szülőknek. Medicina, Budapest
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– Hatos Gy.– Krausz É. (1984): „Gólya, gólya, gilice…” Hogyan nevelje értelmi fogyatékos gyerekét? Tan-
könyvkiadó, Budapest

– Hatos Gy. (szerk) (1993): Emberek értelmi akadályozottsággal. Dokumentumgyűjtemény az értelmileg aka-
dályozott emberekkel foglalkozó szervezetek, intézmények, társaságok állásfoglalásaiból. Nemzeti Tan-
könyvkiadó, Budapest

– Hatos Gy. (szerk.) (1995): Értelmileg súlyosan akadályozott emberek gyógypedagógiai foglalkoztatása. Ta-
nulmánygyűjtemény. BGGYTF7

– Hatos Gy. (szerk.) (1995): Értelmileg akadályozott emberek lakóközösségei külföldön. Szemelvénygyűjtemény.
BGGYTF, Budapest

– Hatos Gy. (1996): Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük. BGGYTF, Budapest
– Hippel, K. von – Jones, S. – Kieran, S. – Connor, F. (1994): A mozgásfejlődés zavarai. FAMINFO Szülőkönyv-

tár sorozat 2. SOFT Alapítvány, Debrecen
– Huszár I. – Kullmann L. – Tringer L. (szerk.) (2000): A rehabilitáció gyakorlata. Medicina Könyvkiadó Rt., Bu-

dapest 
– H. T. (2003): Egy szülő a kezdetekről és a mindennapos küzdelmekről. Fordulópont 21. szám 2003/3. „Neked

teljes az életed?” Pont Kiadó, Budapest, 57-70.
– Illyés S. (szerk.) (2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE BGGYFK, Budapest
– Juhász Zs. – Sártory G. (1984): Zöld füvecske a mezőben. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest
– Kalmár J. (2007) (szerk.): IME – Információ – Megnövelt Esélyek. Információs füzet súlyosan, halmozottan sé-

rülteket nevelő családoknak. Kézenfogva Alapítvány, Budapest
– Katona F. – Siegler J. (1999) (szerk.): Orvosi rehabilitáció. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest
– Katona F.(1990): Fejlődésneurológia és neurohabilitáció 2. 6 hónapostól 2 éves korig. Medicina Könyvkiadó, Bu-

dapest
– Katona F. (1999): Klinikai fejlődésneurológia. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest
– Kálmán Zs. (1989): Kommunikáció Bliss-nyelven. Bliss Alapítvány, Budapest
– Kálmán Zs. (szerk.) (2002): Segítő Kommunikáció Módszertani Központ. Gyógypedagógiai Szolgáltató Cent-

rumok sorozat. Fogyatékos Gyermekek Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány, Budapest
– Kálmán Zs. – Könczei Gy. (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris, Budapest
– Kálmán Zs. (2004): Bánatkő. Sérült gyermek a családban. Bliss Alapítvány, Budapest
– Kálmán Zs. (2006): Mással-hangzók. Az augmentatív és alternatív kommunikáció alapjai. Bliss Alapítvány,

Budapest
– Kissné Haffner É.– Alkonyi M. (1994): Ők és mi. BGGYTF, Budapest
– Könczei Gy.(1992): Fogyatékosok a társadalomban. Gondolat, Budapest
– Könczei Gy. (1994): „Mégis, kinek az érdeke?” A fogyatékkutatás és a fogyatékospolitika útja a rehabilitáció-

tól a független életig. A Rák Ellen az Emberért, a Holnapért Alapítvány, Budapest
– Krausz É. (1992): Mi ilyenek vagyunk. Hogyan éljünk együtt értelmi fogyatékos embertársainkkal? Értelmi

Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége, Budapest
– Lányiné Engelmayer Á. (1996a): Értelmi fogyatékosok pszichológiája I. Régi nézetek új megközelítésben.

BGGYTF, Budapest
– Lányiné Engelmayer Á. (szerk.) (1996b): Az értelmileg akadályozottak intézményes ellátási formáinak válto-

zása. Fordításgyűjtemény. BGGYTF, Budapest
– Lányiné Engelmayer Á. (szerk.) (1999): Kiscsoportos lakóotthonok. A szervezés és a tartalmi munka aktuális

kérdései. Két munkakonferencia tapasztalatai. Soros Alapítvány, Budapest
– Lányiné Engelmayer Á. (szerk.) (2002): Kiscsoportos lakóotthonok. Hol is tartunk? Két munkakonferencia ta-

pasztalatai. Soros Alapítvány, Budapest
– Lenzen, H. (1994): Down gyermekünk jövője. Pedellus BT., Debrecen
– Maléth A. (szerk.) (1999): Kézikönyv az értelmi fogyatékos emberek lakóotthonaiban dolgozó segítők részére,

Kézenfogva Alapítvány, Budapest
– Márkus E. (szerk.) (2003): IME Ismerkedés, Megértés, Együttlét. Súlyos-halmozott fogyatékossággal élő em-

berek életének kísérése. Kézenfogva Alapítvány, Budapest
– Máté G. (1998): Meglásd, gyönyörű lesz… Beszélgetések Down-kóros gyermekek szüleivel, nevelőivel, gyógy-

pedagógusokkal, orvosokkal. Littera Nova Kiadó, Budapest
– Menning, M.M. (2001): A szeretet próbakövei. Koinónia Kiadó, Kolozsvár
– Mesterházi Zs. (szerk.) (2001): Gyógypedagógiai lexikon. ELTE BGGYFK, Budapest
– Nagyné Dr. Réz I.(szerk.) (2001): Egyéni fejlesztési tervek gyűjteménye. ELTE BGGYFK, Pedagógiai Szakszol-

gáltató és Szakmai Szolgáltató Központ, Budapest
– Petus M. – Szabó I.(1994): Fogyatékos gyermekek gondozása, nevelése a bölcsődében. Bölcsődék Országos

Módszertani Intézete, Budapest
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– Schwarte, N. – Oberste-Ufer, R. (ford. és szerk.: Zászkaliczky P.) (1999): LEWO – Életminőség a felnőtt korú ér-
telmi fogyatékosok lakóformáiban. Segédeszköz a minőségfejlesztéshez. BGGYTF, Budapest

– Schwarzbach, B. – Walter, U. (1987): Mozgássérült gyermek a családban. Medicina, Budapest
– Sellin, B. (1994): A lélek börtöne. Fabula Könyvkiadó Kft.
– Sz. Simon I. (1998): Kornélia kisasszony. Délmagyarország Kft., Szeged
– Tunyogi E. (1990): A gyógyító játék. Pannon Könyvkiadó, Budapest
– Váradi I. – Farsang K. (szerk.) (2004): Regiszter 2000. Értelmi és halmozottan sérült emberekkel foglalkozó ál-

lami, önkormányzati, egyházi intézmények és civil szervezetek gyűjteménye. Kézenfogva Alapítvány, Buda-
pest

– Várkonyi Á. (szerk.) (1997): A szenzomotoros fejlődés zavarainak korai felismerése. Haynal Imre Egészségtu-
dományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest

– Várkonyi Á. (szerk.) (2006): „Ismerj meg,… hogy megérts!” Ismeretek a sajátos nevelési igényű gyermekeket
gondozó és nevelő szakemberek és családok részére. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Bu-
dapest

– Vekerdy Zs. – Oláh É. (szerk.) (1999): A táplálás és gyarapodás zavarai. Sérült gyermekek ellátásának sajátos-
ságai. PRRO Bt, Debrecen

– Verdes T. (2003): Életminőség és pedagógia. Minőségfejlesztés a felnőtt korú értelmi fogyatékosok lakóottho-
naiban. Fordulópont 21. szám 2003/3. „Neked teljes az életed?” Pont Kiadó, Budapest, 84-97

– V. Radványi K. (szerk.) (1994): Az értelmi akadályozottak kommunikációja I. Szöveggyűjtemény. BGGYTF,
Budapest

– Zászkaliczky P. (szerk.) (1998): A függőségtől az autonómiáig. Helyzetértékelés és jövőkép a kiscsoportos la-
kóotthonokról. Kézenfogva Alapítvány – Soros Alapítvány, Budapest 

– Zászkaliczky P. – Verdes T. (2004) (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. ELTE BGGYFK és Köl-
csey Ferenc Protestáns Szakkollégium, Budapest

– Zolnai E. (2001) (szerk.: Falvai Rita): Felnőttek, mert felnőttek. Az értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai
támogatása. Kézenfogva Alapítvány, Budapest 

2. ÁLTALÁNOS ISMERETTERJESZTő KÖNYVEK, 
KIADVÁNYOK SZÜLőKNEK ÉS PEDAGÓGUSOKNAK
– Anderson, M. (1998): Intelligencia és fejlődés. Egy kognitív elmélet. Kulturtrade Kiadó, Budapest
– Bagdy E- (1994): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
– Bíró E.: A gyerekek jogairól. Iskolapolgár Alapítvány, Budapest
– Bíró E. (1998): Jog a pedagógiában. Tanároknak, nevelőknek, diákoknak és szülőknek. Pedagógus-Tovább-

képzési Módszertani és Információs Központ KHT., Jogismeret Alapítvány, Budapest
– Bíró E.  (2003): Jogkereső a sajátos nevelési igényű és tanulási, beilleszkedési nehézséggel, magatartási rend-

ellenességgel küzdő gyermekek, tanulók közoktatási jogaihoz. Jogismeret Alapítvány, Budapest
– Buber, M. (1994): Én és Te. Európa Könyvkiadó, Budapest
– Campbell, R. (1998): Életre szóló ajándék. Hogyan szeressük gyermekünket? Harmat Kiadó, Budapest
– Campbell, R. (1998): Szülői hivatás. Hogyan ismerhetjük meg gyermekünket? Harmat Kiadó, Budapest
– Fromm, E. (1993): A szeretet művészete. Háttér Kiadó, Budapest
– Goleman, D. (1998): Érzelmi intelligencia. Ismerd meg az EQ-dat! Magyar Könyvklub, Budapest
– Gyökössy E. (1991): Életápolás. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest
– Gyökössy E. – Bognár C. (1992): Mi és mások. A mindennapi élet lélektana. Szent Gellért Egyházi Kiadó, Budapest
– Gyökössy E. (1994): Nem lehet elég korán kezdeni… Szent Gellért Egyházi Kiadó, Budapest Szabadság téri

Református Egyház, Budapest
– Hézser G. (1996): Miért? Rendszerszemlélet és lelkigondozói gyakorlat. Pasztorálpszichológiai tanulmányok.

Kálvin Kiadó, Budapest
– Jacob, S. H. (1992): Gyermekünk fejlődő értelme. Alexandra Kiadó, Pécs
– Kelemenné Farkas M. (1995): Támasz és talpkő. Tanulmányok az erkölcstan tanításához. Kálvin Kiadó, Buda-

pest
– Kiss T. (1992): A gyermekek értelmi fejlesztése az első hat életévben Piaget szellemében (Jean Piaget gyer-

mekpszichológiája és didaktikai elvei felhasználásával). Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet, Debrecen
– Levi, V. (1995): Az önismeret művészete. Háttér Kiadó, Budapest
– Meves, Ch. (2001): A neveléshez bátorság kell. A lélek egészsége – hogyan adhatjuk át gyermekünknek? Agapé

Kiadó, Szeged
– Pálhegyi F. (1996): Pedagógiai kalauz. Útmutató a család-orientált pedagógiai gondolkodáshoz. BGGYTF, Bu-

dapest
– Pease, A. (1989): Testbeszéd. Gondolatolvasás gesztusokból. Park Kiadó, Budapest
– Piaget, J. (1993): Az értelem pszichológiája. Gondolat Könyvkiadó, Budapest
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– Polcz A. (1993): Meghalok én is? A halál és a gyermek. Századvég Kiadó, Budapest
– Quilliam, S. (évszám nélkül): A testbeszéd titkai: Csecsemők és gyermekek. Alexandra Kiadó, Pécs
– Ranschburg J. (1993): Szeretet, erkölcs, autonómia. Integra-Projekt Kft., Budapest
– Ranschburg J. (1995): Félelem, harag, agresszió. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
– Satir, V. (1995): Sokféle arcunk. Az első lépés, hogy szeressenek. Háttér Kiadó, Budapest
– Sutton-Smith, B. és S. (1986): Hogyan játsszunk gyermekeinkkel (és mikor ne)? Gondolat, Budapest
– Woolfson, R. (1999): Gyerek testbeszéd. Mit jelentenek valójában gyermekeink jelzései és kifejezései? Trivium

Kiadó, Budapest

3. ATTITŰDFORMÁLÓ KIADVÁNYOK, TANULMÁNYOK

– Csányi Yvonne – Zsoldos Márta: Világkonferencia a speciális nevelési szükségletűek neveléséről / in. Új Pe-
dagógiai Szemle 44. évf.1994/12 41-50.p. /

– Erdősi S.: Az épek fogyatékosokhoz fűződő társas kapcsolatait befolyásoló tényezőkről. BGGyTF Évkönyve X.,
Budapest, 1987., (120-127.)

– Erdősi S. – Illyés S.: A fogyatékosoktól való távolságtartás okai. MRT Tömegkommunikációs Kutatóközpont
– BGGyTF GyPI KL, Budapest

– Illyés S. – Mérei V.: Elfogadás és elutasítás az épek fogyatékosokhoz fűződő társas kapcsolataiban. BGGyTF Év-
könyve VIII., Budapest, 1975. (225-235)

– Illyés S. – Erdősi S.: Az épek fogyatékosképe és fogyatékosokhoz való viszonya. In: Kolozsi B. – Münnich I.
(szerk.): Társadalmi beilleszkedési zavarok. Bulletin VI., 1986. (3-57.)

– Kálmán Zs.: Bánatkő. Bliss Alapítvány. Keraban Könyvek., 1994.
– Pálhegyi F. – Gede L.: Társadalmi sztereotípiák fogyatékosokkal kapcsolatban GyOSzE 7. 1-2., 1979. (4-15)
– Pontiggia, G.: Kétszer születni. Atheneum Kiadó, 2002.
– Sallay H.: Tanári elvárások, visszajelentések és tanulók ezekre adott reakciói: érvényesül-e, s miként fejti ha-

tását a Pygmalion-effektus? In. Mészáros A. (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eöt-
vös Kiadó, Budapest, 2002.

4. FOLYÓIRATOK, HÍRLEVELEK

– Fejlesztő Pedagógia 
– Fogyatékosság és Társadalom
– Gyógypedagógiai Szemle 
– Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége Hírlevele 
– „Képpel-Jellel Egyesület” Hírlevele

5. FILMEK, SZÉPIRODALMI ALKOTÁSOK 
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FELNőTTEKNEK

MOZGÁS-
SÉRÜLTEKRőL

GYEREKEKRőL, KAMASZOKRÓL, 
FIATALOKRÓL

FELNőTTEKRőL

– Felvidéki Judit: 
Életke  – Dokumentumfilm

– Kosztolányi Dezső: Életke  – Elbeszélés
– Kusturica, Emir: 

Cigányok ideje – Francia-olasz német film
– Rózsa János: Jóéjt, királyfi – Film

– Bryan, Forbes – Marshall, Peter: 
Tombol a hold – Film, regény, Angol*

– Greengrass, Paul: 
A repülés elmélete – Film, Angol*

– de Heer, Rolf: 
Táncoltass a dalomra! – Film. Ausztrál*

– Hugo, Victor: 
A párizsi Notre Dame – Regény, film

– Kosztolányi Dezső: Életke – Elbeszélés
– Littman, Lynne: Sebzettek városa 

– Kanadai-amerikai film*
– Sheridan, Jim: A bal lábam – Ír-angol film*
– Sinapi, Jean-Pierre: 

Légyott a hetesen – Francia film*
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FELNőTTEKNEK

GYEREKEKRőL, KAMASZOKRÓL, 
FIATALOKRÓL

FELNőTTEKRőL

VAKOKRÓL

– Tass, Nadia: A kismadár – Amerikai film
– Tímár Péter: Vakvagányok – Film 2000.

– Felnőtteknek – Vak felnőttekről
– Brest, Mrtin: 

Egy asszony illata – Amerikai film*
– Devecseri Gábor: A meztelen istennő és a

vak jövendőmondó – Elbeszélő költemény
– Holy, Angela: Érzéki ecset: Asi Doniro

szenvedélyes élete – Regény
– Jókai Mór: Szegény gazdagok – Regény és

film
– Keller, Helen: Csöndes, sötét világom –

önéletírás
– Makhmalbaf, Mohsen: A csend világa –

Iráni film*
– Marquez, Gabriel, Garcia: Száz év ma-

gány – regény
– Shaffer, Peter: Black comedy – Színdarab
– Winkler, Irwin: Első látásra – Amerikai

film*

SIKETEKRőL

– Herek, Stephen: 
Csendszimfónia – Amerikai film*

– Szekeres Csaba: Érintések – Film
– Lakatos Róbert: Csendország 

– dokumentumfilm, 2001, Hossz: 35 perc

– Keller, Helen: 
Csöndes, sötét világom – önéletírás

– Grill, Derek -Robe, Mike: 
A sötétségen túl – regény, film

– Xantus János: 
Eszkimó asszony fázik – Film, 1983.

– Miller, Robert, E: 
Magányos vadász a szív * Amerikai film*

– Haines, Randa: Egy kisebb isten 
gyermekei – Amerikai film*

– Newell, Mike: 
Négy esküvő, egy temetés – Amerikai

ÉRTELMI 
FOGYATÉKO-
SOKRÓL

– Szalay Kriszta: 
…és a nyolcadik napon – dráma

– Brealey, Gil: 
A szeretet próbája – Ausztrál film*

– de Heer, Rolf: 
Rosszcsont Bubby – Ausztrál film*

– Karinthy Márton: Ördöggörcs – regény
– Coles, David, John: 

Carrie Buck története – Amerikai film* 
– Zemeckis, Robert: 

Forrest Gump * Amerikai film*
– Nelson, Jessie: 

Nevem, Sam – Amerikai film*

– Benedek István: Aranyketrec – tényregény
– Keyes, Daniel: 

Virágot Algernonnak – regény
– Konrád György: A látogató – regény
– Steinbeck, John.- Sinise, Gary: Egerek és

emberek – regény, film, színdarab
– Ruggia, Christopher: 

Ördögök – Francia-spanyol film*
– Lewinson, Barry: 

Esőember – Amerikai film*
– Marshall, Penny: 

Ébredések – Amerikai film 
– Zieff, Howard: 

Álomcsapat – Amerikai film, 1989.

EGYÉB
FOGYATÉKO-
SOK

– Lynch, David: Elefántember – Film*
– Campion, Jane: Zongoralecke – Új- zé-

landi-ausztrál  film*
– Ugo Pirro: A fiam nem tud olvasni – Re-

gény
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Márkus Eszter- Perlusz Andrea. A gyógypedagógiai rehabilitációs ellátás és tevékenység megismerésének forrásai: 
szakkönyvek, beszámolók, esetismertetések, folyóíratok, filmek, szépirodalmi alkotások
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GYEREKEKENK, KAMASZOKNAK, FIATALOKNAK

GYEREKEKRőL, KAMASZOKRÓL, 
FIATALOKRÓL

FELNőTTEKRőL

MOZGÁS-
SÉRÜLTEKRőL

– Burnett, Frances Hodgson: 
A titkos kert – ifjúsági regény

– Marshall, Alan: Én is versenyt futok 
a széllel – Önéletrajzi regény

– Marshall, Peter: Tombol a hold – regény
– Móra Ferenc: A kis bice-bóca – Elbeszélés
– Zemlényi Zoltán: 

Hoppárézimi – Önéletrajzi regény

– Andersen, H. C: 
A rendíthetetlen ólomkatona – mese

VAKOKRÓL – Spyri, Johanna: Heidi – Ifjúsági regény

– Móricz Zsigmond: 
Légy jó mindhalálig – Regény

– Paterson, Katherine: 
A nagy Gilly Hopkins – Ifjúsági regény

ÉRTELMI 
FOGYATÉKO-
SOKRÓL

– Paterson, Katherine: 
A nagy Gilly Hopkins – Ifjúsági regény

EGYÉB
– Somogyi-Tóth Sándor: A gyerekek kétszer

születnek – Ifjúsági regény
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A beszéd igen természetes és magától értetődőnek tűnő, csak az emberre jellemző jelenség, amely akkor kelt iga-
zán feltűnést, ha annak megszokottól eltérő használatával, rendellenességével, késésével, esetleg hiányával ta-
lálkozunk, amely  megzavarja vagy nem teszi lehetővé az ismeretek, információk elsajátítását, a társas kapcsola-
tok sikeres működését, a zavartalan emberek közötti szóbeli kommunikációt. A következmény: a zavarok, a kom-
munikációjukban (hang-, beszéd- és nyelvi zavarban) sérült személyeknél, nem csak a beszédben, kommuniká-
cióban, hanem a személyiség szintjén is megjelenhetnek.  

Őze Lajos így beszél erről:
„Azt hiszem, ha rokkantnak születek, akkor sem gúnyolnak ennyit úgynevezett embertársaim, mint így, hogy da-
dogtam. A vakot ugyanis átvezetik az utcán, a bénán is segítenek, de a dadogóst, mindenki csak kiröhögi. Nahát, én
ezt fogtam ki. Sem játszótársaim, sem barátaim nem voltak. Ha ugyanis befogadtak, nagyon megnehezítettem a já-
tékot azzal, hogy nehezen voltam képes kinyögni a mondanivalómat. Ezért aztán – ha netán mégis befogadtak – ki-
röhögtek, majd elzavartak, vagy csak egyszerűen vertek, vertek...” (Valachi Anna: A színjátékos életei. Hunga-Print
Kiadó, Budapest, 1994. 13. oldal)

„Miért go-go-gond egy kicsit vicces az egész, ké-ké-kétszer tu-tudom, Neked egyszer is elég. Po-po-pofozós srác
szólt, ra-ragad, mint a méz, de-de ne szi-szidd a fejem mikor hazamész. Kényelmetlen gyerekkori gondok. Én sem
értem néha azt, hogy mit is mondok. De kicsi vagyok, nem ugatok, nem ugrálhatok csak szépen meg-fer-tő-zőm-
a-nagy-vi-lá-got.”

Papp Szabolcs rock-énekes, dadogó zeneszerző verssorai híven tükrözik azokat a félelemmel és szorongással
teli érzéseket, amelyeket a nehezített kommunikáció a beszélő számára jelent (Papp Szabolcs: K-K-Kétszer. Su-
pernem. Hangosabban című lemez, 2003.11. szám). 

A következő felsorolásban olyan híres emberek neveit olvashatjuk, akik számára a „beszéd”, a másokkal való
szóbeli kommunikáció egy egész életen át tartó küzdelmet jelentett, mégis  sikeressé tudtak válni. Küzdeni aka-
rásuk, kitartásuk mindnyájunk számára példa értékű lehet: Demoszthenesz (Kr.e. 384- 322), Moliere, Jean-Bap-
tiste Poquelin (1622-1673), Marc Chagall (1887 -1984), Winston Churchill (1874-1965), John Updike (1932 – 2009),
Scatman Joe (1942-1999), Őze Lajos (1935-1984), Somogyi Tóth Sándor (1923 – 2000).  

E sorok írójának is az a végső célja, hogy az olvasónak olyan alapismereteket nyújtson, amelyek felhasználá-
sával lehetővé válhat a beszédhibás személyek sikeres kommunikációjának a támogatása. Ennek segítségével a
kommunikációs zavar már leküzdhetővé válik: beszédhibás, beszédfogyatékos embertársainkat jobban megis-
merve, megértve, ennek megfelelően kommunikációs stratégiát váltva, képessé válhatunk a velük való sikeres
együttműködésre, társas kapcsolatra.  

1. A NYELV, A BESZÉD ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ 
SZEREPE A SZEMÉLYISÉG FEJLőDÉSÉBEN

1.1. A nyelv

A nyelv konvencionális, kulturális és történetileg megalapozódott szimbólumrendszer, amely elsősorban rögzí-
tője és hagyományozója az emberek közötti kommunikációnak, eszköze a társadalmi értékek, ismeretek és tudás
közvetítésének. A nyelvnek beszélt nyelvi, írott nyelvi és a jelnyelvi használati módja létezik, amelyek mind-
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egyikét tudnunk kell nem csak létrehozni (beszélni, leírni, mozgást kivitelezni), hanem természetesen megérteni
is (Crystal, 2003).

1.2. A beszéd (beszélt nyelv)
A nyelv használatának sajátosan emberi tevékenysége, amely keletkezésekor a beszédszervek segítségével „meg-
hangosítja” a fejünkben meglévő nyelvet, így hozva létre ennek „beszélt nyelvi” változatát, amellyel embertár-
sainkkal szóbeli kapcsolattartásra válunk képessé.  Ez a nyelvi kompetenciánk születésünktől, több lépcsőn ke-
resztül, fokozatosan alakul ki. A többségi, tipikus nyelvhasználók már három éves korukra képesek összefüggően,
kb. ezer szavas szókészlettel, beszélni. Ennek segítségével válunk képessé a kommunikációs szándékaink telje-
sebb megvalósítására (kifejezés, kapcsolattartás, közlés, stb.), ismeretek birtokba vételére, a környezetünkkel való
harmonikus társas kapcsolatra. 

A beszéd szervezetünk egyik legösszetettebb működése, amelyhez: ép hallásra, ép beszédszervekre, ép ideg-
rendszeri működésre, elegendő beszédmintát felmutató beszélő környezetre, és persze kommunikációs kedvre
is szükség van. Jellemzője: csak az ember sajátja, a beszédszerveink segítségével jön létre. Egyediség jellemzi,
azaz a beszélő személy általa felismerhető (hangszín, hangmagasság, hangerő, beszédtempó, artikuláció, stb.).
Ezeknek jellegzetes hangsajátosságoknak sokrétű anatómia és pszichés háttere van (Frint-Surján, 1982).

1.3. A hangképző szervek, a beszéd anatómiája
A beszéd létrehozásában a beszédszervek vesznek részt: a tüdő, a gégefő, a hangszalagok, a passzív hangképző
szervek (fogak, fogmeder, kemény szájpad) és az aktív hangképző szervek (garat, lágy szájpad, ajkak, állkapocs,
nyelv), amelyek épsége és megfelelő működése, működtetése nélkülözhetetlen a beszéd akadálymentesen létre-
hozásához (Hirschberg, 2003). 

Amennyiben (veleszületetten, későbbi életkorban kialakulva) a beszédszervek sérülnek, a működésükben
zavar léphet fel, és/vagy az idegrendszer, a hallás károsodik, illetve a környezet interakciója nem elegendő/meg-
felelő, akkor ezek az okok mind-mind különféle kommunikációs (hang-, beszéd- és nyelvi) zavarok kialakulását
eredményezhetik (Pléh-Palotás-Lőrik, 2002)

2. ELNEVEZÉSEK ÉS AZOK ÉRTELMEZÉSE

A nyelv/beszéd tipikustól való eltérésére utaló hazai elnevezései, fogalmai a nemzetközi terminológiai szóhasz-
nálatokhoz hasonlóan, igen eltérőek, szerteágazóak. Ez nem magyarázható pusztán a tudományterületi megkö-
zelítések különbözőségeivel (orvosi, pszichológiai, nyelvészeti, logopédiai), sokkal inkább az elavult terminoló-
giák továbbélésével, a még ki nem alakult vagy csak részben létrejött együttműködések, közös kutatások követ-
kezményeivel, illetve a konszenzusok hiányával. A következőkben a logopédiai terminológia bemutatására, a
fogalmak egyértelművé tételére törekszünk.

Minden olyan esetben, amikor a nyelv/beszéd elsajátítása, kompetenciája, használata megnyilvánulásának
bármely formája (írott nyelv, beszélt nyelv, jelnyelv) eltér a többségi nyelvhasználókétól, akkor tipikustól való mi-
nőségi/mennyiségi eltérés függvényében (időbeliség, kiterjedtség, tüneti szerveződés, kóroktan, súlyosság) a kö-
vetkező elnevezésekkel találkozhatunk:
– beszédhiba,
– beszédsérülés,
– beszéd- és nyelvi elmaradás/késés/, 
– beszéd-és nyelvi zavar,
– beszédbeli akadályozottság,
– beszédben akadályozott személyek,
– beszédfogyatékosság,
– beszédfogyatékos személyek.

2.1. A beszédhiba
Amennyiben a birtokolt beszéd/nyelv értése és/vagy használata eltér a többségi nyelvhasználók normájától, ezt
a jelenséget tágabb értelmezésben összefoglalóan beszédhibának, az így kommunikáló személyt beszédhibásnak
nevezzük. Ebbe a „főfogalomba” minden olyan személy beletartozik, kóreredettől, súlyosságtól, beszédkórkép-
től, életkortól függetlenül, akinek bármilyen beszéd és vagy nyelvbeli érintettsége van. 

A szűkebb értelmezése szerint a beszédhiba a fonetikai szint, a beszédhangok szintjének érintettségén létrejövő
eltérés a többségi nyelvhasználattól (pl. pöszeség).

2.2. A beszédsérülés 
A beszédszerveket ért organikus ártalom következményeként létrejövő beszéd/nyelvhasználati eltérés össze-
foglaló neve.

Fehérné Kovács Zsuzsa.
Ismeretek a beszédfogyatékos személyekről és rehabilitációjukról
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2.3. A beszéd- és nyelvi elmaradás (késés)
A nyelvelsajátítók egy részénél a nyelvi képességek fejlődése a megszokott sorrendben halad, de az átlagosnál las-
sabban megy végbe. Ilyen esetben a nyelvi fejlődés „késéséről”, fejlődésbeli elmaradásról beszélünk  A magyar
terminológia ezt leggyakrabban megkésett beszédfejlődésnek nevezi (Gerebenné,1995).

2.3. A beszédzavar, nyelvi zavar
Az adott nyelvközösség tagjai a nyelvhasználót, a beszélőt kivitelezési és értési teljesítményei alapján a tipikus-
tól eltérőnek minősítik, és ezt az eltérést    professzionálisan kiképzett szakemberek tudományosan   kipróbált di-
agnosztikai eszközök segítségével explicit, objektíven mérhető kvantitatív és/vagy kvalitatív normáknak meg-
felelően pontosan meghatározzák (Hansen-Welling, 1993). 

2.4. A beszédben akadályozottság 
Nem külön beszédkórkép, hanem a különféle eredetű károsodások következményekén megjelenő  hang,- be-
széd,- és nyelvi zavar/eltérés gátolja, megakadályozza  az egyén és a környezete közötti interakciót és az alkal-
mazkodást. A veleszületett, a későbbi életkorban szerzett, organikus (centrális és perifériás), funkcionális, pszi-
chés és környezeti okok következtében  kialakult beszédhibák, ill. hang,- beszéd,- és nyelvi zavarok a legeny-
hébb artikulációs eltéréstől az egész kommunikációt érintő súlyos zavarig terjedhetnek (Fehérné, 2001). 

2.5. A beszédben akadályozott személyek 
Egy adott nyelvi populáció azon tagjai – gyermekek, fiatalok, felnőttek –, akiknél a beszéd- és nyelvi fejlődés kü-
lönböző okok következményeként nem indul, vagy lassan indul meg, kórosan késik, vagy a már kialakult  be-
széd/nyelv sérül különféle szinteken, ennek következtében a nyelvi kommunikációjuk akadályozottá válik. (Fe-
hérné, 2001). 

2.6. A beszédfogyatékosság: a gyógypedagógia központi fogalma
Olyan sérülés, károsodás következtében létrejövő beszédzavar következménye, amely akadályozza az egyén saját
magához, személyi és tárgyi világához való viszonyulását, meglévő egyéni értékei és normái mellett is, így ezzel
állandóan szembesülnie kell különféle tevékenységei végrehajtása során (Hansen-Welling, 1993).

3. A LOGOPÉDIAI KÓRFORMÁK ISMERTETÉSE

A hangadásban, a beszéd- és a nyelv használatában (értés, feldolgozás, tervezés és produkció területén egyaránt)
megjelenő tünetek és a háttérben meghúzódó okok alapján a logopédia különféle hang-beszéd és nyelvi zavaro-
kat, úgynevezett logopédiai kórképeket ír le, amelyeket az okok és a tünetek hasonlósága alapján kategóriákba
lehet sorolni.A logopédia több ilyen felosztási kísérletet ismer. Európában használatosak közül a legismertebb R.
Luchsinger nevéhez fűződik (1963). Általában a logopédusképzésekben is ezzel a megközelítéssel találkoznak
először a hallgatók, mert a besorolása igen jól értelmezhető, rendszerlogikája könnyedén követhető.
– Beszédfejlődési elmaradások: (ide tartoznak, mai szóhasználattal, a specifikus beszéd-és nyelvfejlődési zava-

rok: a megkésett beszédfejlődés, fejlődési diszfázia,  SLI)
– Artikulációs zavarok (pöszeség, orrhangzós beszéd)
– Parciális teljesítményzavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)
– Beszédritmuszavarok (hadarás, dadogás)
– Centrális zavarok (diszartria, afázia)
– Hangképzési zavarok
Úgy tűnik, hogy még a „legújabb” logopédiai tevékenységi kompetenciába kerülő kórképek is beiileszthetőek a
luchsingeri kategóriákba, pl. a nyelés zavarai vagy a demencia a centrális zavarok közé.  

Mi is ennek a felosztásnak megfelelően fogjuk bemutatni ezeket a logopédiai kórformákat, az alábbi sorrendben:
1. SPECIFIKUS BESZÉD-ÉS NYELVFEJLŐDÉSI ZAVAROK
2. PÖSZESÉG
3. ORRHANGZÓS BESZÉD
4. DISZLEXIA
5. DISZGRÁFIA
6. DISZKALKULIA
7. HADARÁS
8. DADOGÁS
9. HANGKÉPZÉSI ZAVAROK
10. AFÁZIA
11. DISZARTRIA
12. NYELÉSI ZAVAROK

Fehérné Kovács Zsuzsa.
Ismeretek a beszédfogyatékos személyekről és rehabilitációjukról
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3.1. A  specifikus beszéd- és nyelvfejlődési zavarok
A logopédia a specifikus gyermekkori beszéd- és nyelvfejlődési zavarok gyűjtőfogalma alatt azokat az atipikus
beszéd -és nyelvfejlődési elmaradásokat érti, amelyek átlagos övezetbe tartozó intellektus, ép hallás, ép beszéd-
szervek, illetve nem számottevő hallásveszteség (25-30 dB) mellett,   a beszélő környezet stimuláló hatása ellenére
sem   alakulnak ki, és a nyelv/beszéd értési/feldolgozási és/vagy a beszédprodukciós oldalát érintik. Kategóriái
a következők: 

3.1.1. Megkésett beszédfejlődés:
A gyermekek egy részénél a nyelvi képességek fejlődése a megszokott sorrendben halad, de az átlagosnál las-
sabban megy végbe. Ilyen esetben a nyelvi fejlődés „késéséről”, fejlődésbeli elmaradásáról, megkésett beszédfej-
lődésről beszélünk. Enyhe fokú, időbeli, mennyiségi és nem minőségi eltérés a tipikus beszéd- és nyelvfejlődés-
től. A gyermek beszédértése jó (biztos szó- és mondatértés), csak a beszéd létrehozása érintett, a beszédhangok-
tól a mondatok építéséig. A gyermek még három éves korában sem beszél, (késői beszédindulás, csak néhány szó,
azok is dajkanyelviek, a szómondatok tovább élnek) annak ellenére, hogy jól érti az anyanyelvét. A későn meg-
induló beszéd tartósan és sok hangra kiterjedően pösze. A már kiejtett szavak száma igen csekély, a mondatok
kialakulása késik (kritikus szókincs 50 szó!!!). A meginduló mondatalkotás egyszerű, esetleg nyelvtanilag hely-
telen (diszgrammatikus). A kórkép prognózisa jó: a tünetek 3-4 éves kor között kifejezettek, 4-6 éves kor között
terápia mellett fokozatosan megszűnnek, a gyermekeknek lehetőségük van a korosztályi csatlakozásra az isko-
lakezdésig, így életpályájuk képességeiknek megfelelően alakulhat, iskolai kudarcok nélkül (Gerbenné,1995).

3.1.2. Fejlődési diszfázia:
Vannak olyan gyermekek, akik  nyelvelsajátítási képessége  nem a megszokott lépésekben, a tipikus sorrendben
fejlődik. Ez a nyelvfejlődés zavarának súlyosabb formája, a beszéd és nyelv értésének, létrehozásának, feldolgo-
zásának nem csak mennyiségi, időbeli zavara, hanem ez a tipikus nyelvfejlődéstől minőségileg  és strukturálisan
is eltérő nyelvi és kognitív zavar.  A zavar a fonémák, a nyelvtan szerveződésének és a jelentés szintjein is je-
lentkezhet különböző kombinációjú és súlyosságú tünetekben. Jellemzője a szó és mondatalkotás feltűnő hiánya,
alacsony szintje, szómondatok, gyermeknyelvi szavak, töredékek használata, a nyelvi szabályok lassú vagy eltérő
elsajátítása. A nyelven kívüli képességek, a pszichikus szerveződés egyéb zavaraival (részképességek halmozott
zavaraival) társul. Prognózisa nem olyan kedvező, mint a megkésett beszédfejlődésé, alakulása függ a súlyos-
ságtól, a halmozottságtól, a gyermek intellektusától, a személyiségtől, a környezet támogatásától, a diagnózis és
a terápia időpontjától, a terapeuta elméleti, diagnosztikai és terápiás tudásától. A tünetek a beiskolázásig nem
múlnak el, áthózódnak az iskoláskorba, részképesség zavaraik és nyelvi zavaraik miatt tanulási nehézségek lép-
hetnek fel (diszlexia, diszkalkulia), egy részüknél a maradványtünetek egész életen át fennmaradnak.

3.1.3. Specifikus nyelvi zavar, SLI (Specific Language Impairment): 
körülhatárolása, a fejlődési diszfáziától való elkülönítése nem egyértelmű, a mai napig tudományos viták tár-
gyát képezi.  Ezt az elnevezést először Leonard L. B. használta 1981-ben. Kiválasztási kritériumai között szere-
pelt, hogy a nyelvi funkciók jelentős lemaradása mellett a nonverbális intellingencia 85 IQ –nál magasabb, nega-
tív a fülészeti és a neurológiai lelet, ép az orális szerkezet és a funkció valamint a társas kapcsolatok megfelelőek
(Leonard, 1998).  Pléh (2002) hasonló módon kiemeli, hogy nincsenek a nyelvvel kapcsolatban perifériás eltéré-
sek (ép és jól működő beszédszervek) és kézenfekvő kognitív fejlődési zavaraik, problémájuk kimondottan a
nyelvi rendszer kibontakozásában jelentkező elmaradás, amely specifikusan a grammatika fejlődésében mutat-
ható ki (Pléh, 2002). A kórkép diagnosztizásálának időpontja sem egyértelmű, általában 3 és 6 éves korra tehető
(Marton, 2009), de vannak olyan szerzők, akik csak akkor beszélnek SLI-ról, ha a nyelvi rendszer kibontakozá-
sának, a ragozási eltéréseknek a zavara még 9 éves koron túl is fennáll. A háttérben meghúzódó okok, Leonard
alapján, a nyelvi tudás deficitje, az általános feldolgozási kapacitás korlátozottsága és a specifikus feldolgozási me-
chanizmusok zavara köré csoportosítható (Marton, 2009).

Specifikus beszéd- és nyelvfejlődési zavarok

I. Kategória, diagnózis:
a.) Megkésett beszédfejlődés: a gyermekek egy részénél a nyelvi képességek fejlődése a megszokott sorrendben
halad, de az átlagosnál lassabban megy végbe. Ilyen esetben a nyelvi fejlődés „késéséről”, fejlődésbeli elmara-
dásáról, megkésett beszédfejlődésről beszélünk.

Okok: Idegrendszer érésének késése, veleszületettség,  negatív környezeti hatások.

Tünetek: A nyelv receptív oldala ép (biztos szó- és mondatértés), csak a produkció érintett a beszédhangtól a
mondatszerveződésig: késői beszédindulás (a gyermek még három éves korában sem beszél), makacs tartós ál-
talános pöszeség,  igen gyér aktív szókincs, egyszerű, esetleg diszgrammatikus mondatszerveződés, dajkanyelvi
szavak továbbélése.
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Megsegítés: Korai logopédiai terápiás megsegítés: beszédindítás, a beszéd/nyelv rendszerének kiépítése, a kör-
nyezet bevonása, a beiskolázásig a tünetek rendezése. 

Színterek: Pedagógia szakszolgálat: korai fejlesztés, integrált óvodai nevelés keretein belül pedagógiai többlet-
szolgáltatás).

II. Kategória, diagnózis: 
b.) Fejlődési diszfázia: (korábbi terminológiában akadályozott beszédfejlődés). A nyelvi fejlődés zavarának sú-
lyosabb formája,  az az expresszív, receptív, integratív nyelv/beszéd időbeli, mennyiségi  és strukturális zavara. 
Formái: 1. expresszív motoros, 2.szenzomotoros motoros dominanciával, 3.szenzomotoros szenzoros dominaci-
ával.
c.) Specifikus nyelvi zavar, SLI (Specific Language Impairment): Nem mutathatók ki perifériás problémák a
nyelvvel kapcsolatban, nincsenek kézenfekvő kognitív fejlődési zavarok, a zavar kimondottan a nyelvi rendszer
kibontakozásában grammatika fejlődésében jelentkezik.

Okok: Központi idegrendszeri érintettség, veleszületettség, az okok kombinálódása.

Tünetek: A nyelv/beszéd minden szintjét különböző kombinációban és súlyosságban érintheti: a hangok létre-
hozásától az aktuális nyelvhasználati szintig, a beszédértéstől feldolgozáson át a nyelv létrehozásáig.  Az igen
kései vagy meg nem induló nyelvi fejlődés  kognitív tünetekkel is párosul (pl. percepciós, emlékezeti stb). A tü-
netek a beiskolázásig nem múlnak el, áthúzódnak az iskoláskorba, részképesség zavaraik és nyelvi zavaraik miatt
tanulási nehézségek léphetnek (diszlexia, diszkalkulia) fel. Egy részüknél a maradványtünetek egész életen át
fennmaradnak.

Megsegítés:
– Korai logopédiai terápiás megsegítés: egyéni fejlesztés, beszédindítás, a beszéd/nyelv rendszerének kiépítése,

a környezet bevonása,
– Kiegészítő terápiák (pl. alapozó, Aerys, Frostig-terápia)  alkalmazása, a beiskolázásig a tünetek rendezése,

enyhítése, prevenciós eljárások (pl. diszlexia),, iskoláskorban korszerű és célzott  logopédiai eljárások bevetése. 
– Állandó tanácsadás a szülőknek, többségi iskolában  kéttanáros modell, rehabilitációs célú foglalkozás, szak-

emberek közötti állandó információcsere.

Színterek: Pedagógia szakszolgálat: korai fejlesztés, szegregált elhelyezés  (logopédiai óvodai és iskolai elhelye-
zés), integrált óvodai, iskolai nevelés  esetén pedagógiai többletszolgáltatás igénybevétele a közoktatásban, fel-
sőoktatásban

3.2. Pöszeség
A beszédhangok létrehozásának szintjén, a fonetikai szinten megjelenő zavar, amely az adott nyelv beszédhang
állományától eltérő artikulációban nyilvánul meg, azaz a kiejtés tisztaságának zavara, az adott nyelvközösség
artikulációs normájától való eltérés (V.Kovács, 2001).

A pöszeség a leggyakrabban előforduló beszédhiba, előfordulási aránya 70-80 % az összes beszédhibán belül.
A pöszén beszélő személyre a hangok kihagyása, helyettesítése vagy torzítása jellemző. A helyettesítéseket az is-
kolás korra fokozatosan a torzítások váltják fel. Ez leginkább a finom mozgásos összerendezettséget, ép hallást
és beszédszerveket (fognövési, fogsorzáródási, harapási rendellenesség), jól működő hallási figyelmet, megkü-
lönböztetési képességet kívánó sziszegő hangokat [sz], [z], [c], [s], [zs], [cs] érinti. Az [r] hang, mint a legössze-
tettebb mozgáskoordinációt igénylő beszédhang is igen gyakran torzul. Amennyiben 1.-2. osztályban a beszéd-
hangok helyettesítése változatlanul fenn marad, ez az olvasás-írás zavartalan elsajátítását nagymértékben ve-
szélyezteti. 

A pöszeség besorolásánál figyelembe kell venni a beszédhangokra való kiterjedtség mértékét, az esetleges
nyelvi tüneteket és azok típusát is. Általános vagy teljes (diffúz, univerzális) pöszeségről akkor beszélünk, ha az
tíz vagy ennél több hangra (néhány magánhangzóra és a mássalhangzók nagy részére) terjed ki. A részleges pö-
szeség esetén  a hibás ejtés 1-10 közötti beszédhangra korlátozódik. Lényeges szempont, hogy a megfigyelhető
helyettesítések konzekvensnek, következetesnek tekinthetőek vagy sem. Az előbbit a perifériás beszédszervek or-
ganikus eltérései, a koordinációs vagy a beidegzési zavarok következményei tartják fenn. Az inkonzekvens ejtés,
iskolába lépés körül, már nyelvi, fonológiai eredetű okokra vezethető vissza, azaz a szükséges beszédhang azért
nem tud megszületni a szóban, mert a fonéma-beszédhang megfeleltetése nem jól működik, azaz a gyermek nem
ismeri fel azokat a fonémákat, amelyek építőelemei az adott szónak. Lehet, hogy a gyermek a beszédhangot izo-
láltan, külön ki tudja ejteni tisztán, pl. [k] hangot, de, ha ez a beszédhang szóépítőelemként jelenik meg a szóban,
akkor képtelen a felismerésre, azonosításra, és az ennek megfelelő beszédhang kiejtésére. 
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Felnőtt korban a pöszeség leggyakrabban torzításokban jelentkezik, ez főleg a sziszegő hangokat érinti [sz], [z],
[c], [s], [zs], [cs], amelyeket főleg az előrehaladó életkorral párhuzamosan kialakuló különféle fogzáródási rend-
ellenességek, foghiányok, fogpótlások hoznak létre. Ezekben az esetekben a fogpótlást végző fogorvosnak és a lo-
gopédus szakembernek együtt kell működnie a tünetek megszüntetésében. 

A felnőttkori pöszeség súlyosabb formája már nem önállóan, hanem más beszédkórképekkel együtt jelentke-
zik, pl. afázia, diszartria, orrhangzós beszéd mellett. Ilyenkor a pöszeség kezelése beleépül a vezető kórkép terá-
piájába. 

Kategória, diagnózis:
Pöszeség: a beszédhang szintjén, a fonetikai szinten,  megjelenő zavar, amely  a kiejtés eltérésében nyilvánul meg. 
A kiejtés tisztaságának  zavara, az adott nyelvközösség artikulációs normájától való eltérés. Felnőtt korban ön-
álló  kórképként főleg torzításokban jelentkezik (fogzáródási, harapási, nyelési rendellenésségek következmé-
nyeként), illetve a központi idegrendszeri zavarok következményeként (pl. afázia, diszartria).

Okok: Organikus (perifériás beszédszervek eltérései, hallássérülés, beidegzési zavarok) és funkcionális.

Tünetek: A beszédhangok kihagyása, felcserélése vagy torzítása. A helyettesítéseket iskoláskorra fokozatosan a
torzítások váltják fel. A  beszédhangok helyettesítése iskoláskorban veszélyezteti a zavartalan olvasás-írás elsa-
játítását. Gyakran más kórképekhez is társul, illetve maradványtünetként jelentkezik (lásd fejlődési diszfázia,
orrhangzós beszéd).

Megsegítés: Logopédiai terápiás megsegítés: egyéni vagy csoportos fejlesztés, a környezet bevonása. 

Színterek: Pedagógia szakszolgálat: szolgáltatásinak igénybevétel, integrált óvodai, iskolai nevelés  
– Felnőtt korban az ellátás finanszírozása csak súlyos organikus (központi idegrendszeri) kórképek esetén
megoldott az egészségügyben, egyébként csak  magán finanszírozásban hozzáférhető az érintettek számára. 

3.3  Az orrhangzós beszéd (rinofónia, rinolália) 
Az élettani nazális rezonancia kóros megváltozása, azaz az anyanyelvi beszélő nazális színezete kórosan eltér, túl-
zott vagy csökkentett használatában, a tipikus beszélőtől (Vassné, 2001). Előfordulási aránya a népességben: 0.001
%-ta tehető. 

A nyílt, a zárt és a vegyes típust ismerjük. A nyílt forma esetén orrhangzós színezetet kapnak az úgynevezett
szájhangok is, mert a lágyszájpad elégtelen nem tudja elzárni az orrüreg felé vezető utat, ezáltal a levegő nem a
szájüregen, hanem az orrüregen keresztül távozik. Ennek következtében a beszéd érthetősége nagymértékben
romlik. A magánhangzók, a nem nazális mássalhangzók különös és jellegzetes orrhangú zörejjel egészülnek ki.
A zárt forma a csökkent nazális színezetről ismerhető fel, a beszéd a náthás ember beszédére hasonlít, azaz az [m],
[n], [ny] hangok helyett  [b], [d], [gy] hangokat ejtenek. A kevert típus: a nyílt és a zárt forma együttes előfordu-
lását jelenti. A háttérben meghúzódó okok lehetnek organikusak és funkcionálisak is (lágy-szájpad elégtelenség,
különböző típusú és kiterjedésű hasadékok, idegrendszeri okok pl. bénulások, hegesedések, illetve megszokások,
utánzás). Az előbbiek közül az ajak- és szájpad-hasadék esetén gyakran jellemző a megkésett beszédfejlődés, a
szegényes szókincs, a korosztályétól eltérő egyszerűbb mondatszerveződés. Gyakori a pöszeség jellegzetes orr-
hangzós formájának hosszabb idejű fennmaradása. Másodlagosan negatív magatartási tünetek is kialakulhat-
nak: zárkózottság, félénkség. Bizonyos típusoknál a nyelvi tünetek súlyosabbak, a fejlődési diszfáziához hason-
lítanak, részképesség zavaraik miatt az iskolában tanulási nehézségek léphetnek fel. Kamasz és felnőtt korukban
logopédiai megsegítésük a beszédtechnika eszközeivel folytatódik. 

Kategória, diagnózis:
Orrhangzós beszéd (rinofónia, rinolália): Az élettani nazális rezonancia kóros megváltozása. 
Típusai: nyílt, zárt, vegyes. 
1. Nyílt forma: orrhangzós színezetet kapnak az orális hangok is, a beszéd érthetősége nagy mértékben romlik. 
2. Zárt forma: csökkent nazalis színezet 
3. Kevert típus: a nyílt és a zárt forma együttes jelenléte 
A más beszédkórképekkel való érintkezése (nyelvfejlődési zavar, pöszeség, diszfónia, felnőtt centrális eredetű
kórképek: afázia, diszartria) a differenciál-diagnosztikai fontosságára figyelmeztet.

Okok: Organikus  (leggyakrabban ajak- és/vagy szájpad-hasadék), funkcionális.

Tünetek: A jak- és szájpad-hasadék esetén gyakran jellemző: a megkésett beszédfejlődés vagy a fejlődési diszfá-
zia (szegényes  szókincs, egyszerűbb szerkezetű mondatok). Eltérés a mozgáskoordinációban, gyakori egyoldali
vagy kialakulatlan dominancia. Gyakori a pöszeség jellegzetes formájának hosszabb idejű fennmaradása. 
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Másodlagosan negatív magatartási tünetek kialakulása: zárkózottság, félénkség  (a hosszú kórházi tartózkodás,
a családtól való távollét miatt, nehézségek önmaguk elfogadásában és elfogadtatásában). Bizonyos típusoknál a
nyelvi tünetek súlyosabbak,  a fejlődési diszfáziához  hasonlítanak, a z iskolában részképesség zavaraik miatt ta-
nulási nehézségek  is felléphetnek.

Megsegítés: Korai logopédiai terápiás megsegítés: home-training, egyéni fejlesztés, beszédindítás, a beszéd/nyelv
rendszerének kiépítése, a környezet bevonása, esetleges kiegészítő terápiák. A beiskolázásig a tünetek orvosi és
logopédiai rendezése, enyhítése, prevenciós eljárások (pl. diszlexia), iskoláskorban korszerű és célzott  logopédiai
eljárások bevetése. Állandó tanácsadás a szülőknek, rehabilitációs célú foglalkozás, szakemberek közötti állandó
információcsere. Orvosi rehabilitáció: diagnosztikus, műtéti eljárások. 

Színterek: Egészségügyi ellátás, orvosi rehabilitáció, Pedagógia szakszolgálat: korai fejlesztés, integrált vagy szeg-
regált elhelyezés (logopédiai óvodai és iskolai), integrált óvodai, iskolai nevelés  esetén pedagógiai többletszol-
gáltatás igénybevétele a közoktatásban, esetleg a felsőoktatásban.

3. 4. Diszlexia
A tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó, intelligenciaszinttől független olvasási zavar, amelynek hátterében a
központi idegrendszeri területek érintettsége, öröklött hajlam, a részképességek illetve a nyelvi rendszer műkö-
dédének az eltérése állhat (Vassné, 2001).   

Megállapítása (fejlődési diszlexia) szigorú kritériumokhoz kötött, csak akkor használatos, ha az olvasási telje-
sítmény normál intelligencia mellett jelentősen eltér a tipikusan fejlődőkétől, és ez nem indokolható az érzékelési
funkciók és a környezeti feltételek esetleges eltéréseivel (Csépe, 2006). Az olvasás mentális, pszichés képességek
harmonikus összműködését feltételezi. Az olvasás során a vizuálisan észlelt formákat kell átalakítani nyelvi in-
formációvá: a látott, vizuálisan észlelt betűt (grafémát) neki megfelelő beszédhanggá (fonémává). Ehhez a szavak
fonológiai szerkezetének feldolgozási képessége szükséges, amely a tipikus nyelvhasználóknál az iskolás kor
kezdetére alakul ki. Az olvasás elsajátításkor szükség van a fonológiai feldolgozás épségére: a szavak megjegy-
zésére, hangzási képük tárolására és előhívására. Az eltérő fonológia feldolgozás kiválthatja a diszlexiát. Fontos
szerepe van a nyelvi tudatosság meglétének is, vagyis annak a képességünknek, hogy anyanyelvünkkel külön-
böző műveleteket tudunk végrehajtani (pl. szavakat szótagokra, beszédhangokra bontani). Ugyanilyen fontos a
nyelv jelentésbeli oldalának a formai oldalától való elválasztása, azaz arra a kérdésre, hogy melyik a hosszabb szó,
a szarvas vagy a szarvasbogár, képesek vagyunk helyes választ adni. Lényeges még az életkornak megfelelő szó-
kincs is. A súlyosabb specifikus nyelvfejlődési zavarok nyelvi maradványtüneteikkel ebbe a kórképbe torkollnak,
a meglévő nyelvi tüneteikre ezek ráépülnek. Betű felismerési, szótag-, szó-, és mondatolvasási, valamint szóér-
tési, mondatértési, szövegértési nehézségek az olvasásban és az írásban is megjelenhetnek, specifikus tanulási
zavarokat eredményezhetnek. 

A fejlődési diszlexia veszélyeztetettségére léteznek prevenciós szűrővizsgálatok, amelyek segítségével, még az
iskolába lépés előtt elíndított prevenciós terápia megelőzheti, illetve enyhítheti a tünetek kialakulását. Magasabb
osztályfokokon a grammatika helytelen működtetése, az elvontabb kategóriák megértési és használati nehézsége
lehet jellemző. Maradványtüneteik gátolják képességeik kibontakozását. Az idegen nyelv elsajátítása speciális
módszerekkel igen sikeres lehet.  Kiváló teljesítményeik lehetnek a reál tudományok, vagy a vizuális kultúra te-
rületén (pl. szobrászat, festészet). Terápiás megsegítés nélkül a sorozatos iskolai kudarcok következtében maga-
tartászavaraik (pl. visszahúzódás, peremhelyzet, bohóckodás, agresszív tendencia) alakulhatnak ki. Ha speciális
tanulási szükségletüket a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság is megállapítja,
akkor pozitív diszkriminációs jogaikat az általános iskolában, a középiskolában sőt a felsőoktatásban is érvé-
nyesíthetik, így életpályájuk pozitívan alakulhat.

Kategória, diagnózis: Diszlexia, fejlődési diszlexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó, intelligenciaszint-
től független olvasási zavar. A más beszédkórképekkel való érintkezése (nyelvfejlődési zavar, pöszeség diszgrá-
fia, diszkalkulia,) a differenciál-diagnosztikai fontosságára figyelmeztet.

Okok: A központi idegrendszeri területek érintettsége, örökletesség, a részképességek, a nyelvi rendszer eltérő
működése.

Tünetek: A súlyosabb nyelvfejlődési zavarok nyelvi maradványtüneteikkel  ebbe a kórképbe torkollnak  és a
meglévő tüneteikre is ráépülnek. Betű felismerési, szótag-, szó-, és mondatolvasási, valamint szóértési, monda-
tértési, szövegértési nehézségek az olvasásban és az írásban is megjelenhetnek. Magasabb osztályfokokon  a gram-
matika helytelen működtetése, az elvontabb kategóriák megértési és használati nehézsége.  Maradványtüneteik
gátolják  képességeik kibontakozását. Kiváló teljesítményeik lehetnek a reál tudományok vagy a vizuális kultúra
területén. A sorozatos iskolai kudarcélményeik következményeként magatartászavar (pl. visszahúzódás, pe-
remhelyzet, bohóckodás, agresszív tendencia) alakulhat ki.
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Megsegítés: A logopédiai terápiás megsegítés: egyéni vagy  csoportos fejlesztés, esetleg kiegészítő, preventív el-
járások  a súlyosságtól függően. Iskoláskor előtt prevenció, iskoláskorban  célzott  logopédiai eljárások bevetése,
a többségi iskolában  kéttanáros modell, rehabilitációs célú foglalkozás, szakemberek közötti állandó informáci-
ócsere, állandó tanácsadás a szülőknek. 

Színterek: Pedagógia szakszolgálat: logopédiai fejlesztés, integrált vagy szegregált elhelyezés (logopédiai osz-
tály, iskola), integrált  iskolai nevelés  esetén pedagógiai többletszolgáltatás igénybevétele a közoktatásban, eset-
leg a felsőoktatásban.

3. 5. Diszgráfia
Írászavar, melyre a rendezetlen, görcsös, hibás, nehezen olvasható írás, a szabálytalan betűalakítás a jellemző, egy-
részt a motoros, a vizuomotoros eltérések, másrészt nyelvi zavarok (helyesírási képesség specifikus zavara), kö-
vetkeztében jöhetnek létre. Jellemző rájuk a lassú írástempó, a betűk felismerhetetlensége, a nem megfelelő téri
elrendezés, a görcsös ceruzafogás, a szabálytalan írásnyomaték, bizonytalan írásvonal. Nyelvi okok miatt: szavak,
mondatok tagolási nehézsége, elválasztási hibák, betűkihagyások. A két típus együttesen is előfordulhat. Kísérő
tünete lehet a figyelemzavar. (El kell különíteni a diszlexia írott nyelvben megjelenő tüneteitől.)

Kategória, diagnózis: Diszgráfia – Írászavar, melyre a rendezetlen, görcsös, hibás, nehezen olvasható írás, a sza-
bálytalan betűalakítás a jellemző, egyrészt  a motoros, vizuo-motoros eltérések, másrészt a fonológiai-nyelvi za-
varok (helyesírási képesség specifikus zavara),  következtében jönnek létre. A más beszédkórképekkel való érint-
kezése (diszlexia, nyelvfejlődési zavar) a differenciál-diagnosztikai fontosságára figyelmeztet.

Okok: A központi idegrendszeri érintettség.

Tünetek: Vizuo-motoros eltérések , a finommotorika fejletlensége, a nagymozgások vezérlésének zavarai,  a vizuo-
motoros koordináció gyengesége miatt: lassú írástempó, a betűk felismerhetetlensége, nem megfelelő téri elren-
dezés, görcsös ceruzafogás, szabálytalan írásnyomaték, bizonytalan írásvonal. Nyelvi okok miatt: szavak, mon-
datok tagolási nehézsége, elválasztási hibák, betűkihagyások. A két típus együttesen is előfordulhat. Kísérő tü-
nete lehet a figyelemzavar. (El kell különíteni a diszlexia írott nyelvben megjelenő tüneteitől.)

Megsegítés: Logopédiai terápiás megsegítés: egyéni vagy  csoportos fejlesztés, esetleg kiegészítő, preventív eljá-
rások  a súlyosságtól függően. Iskoláskor előtt preventív kiegészítő terápiák., iskoláskorban  célzott  logopédiai
terápiás eljárások, rehabilitációs célú foglalkozás, szakemberek közötti állandó információcsere, állandó taná-
csadás a szülőknek. 

Színterek: Pedagógia szakszolgálat: logopédiai fejlesztés, integrált vagy szegregált elhelyezés  (logopédiai osztály,
iskola), integrált  iskolai nevelés  esetén pedagógiai többletszolgáltatás igénybevétele a közoktatásban, esetleg a
felsőoktatásban.

3. 6. Diszkalkulia
Specifikus számolási zavar, az iskolai teljesítményzavarok egyik fajtája. Az átlagtól eltérő részképességek talaján
jöhet létre, de kiváltódhat beszéd- és nyelvfejlődési zavar következményeként, esetleg diszlexiával társulva. Kü-
lönböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok megértésének, számjegy, számkép felis-
merésének, egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, a számok sorrendiségének, vizuális alakzatok  azonosításá-
nak nehézsége. A kognitív tünetek lehetnek: az érzékelés-észlelés, a gondolkodás, a figyelem, az emlékezet, a so-
rozatalkotás terén.

Az agyi érintettség függvényében többféle típus írható le. Az egyik az occipitális terület sérülése következté-
ben alakul ki, jellemzője, hogy a számfogalom, a számok közötti összefüggés és viszony érzékelése, és a számo-
lási műveletek épek, érintetlenek. A legfőbb eltérés a vizuális észlelés, esetleg a téri optikai zavarokban ismerhető
fel. Ebben az esetben nehézséget jelent a számjegy formai felépítésének differenciált érzékelése (egymáshoz ha-
sonló számjegyek megkülönböztetése). A temporális terület érintettségekor az akusztikai észlelés és a hallási em-
léknyomok rögzítésének zavaráról beszélünk, amely a számolási funkcióra negatívan hat. Ha a parietális-parieto-
occipitális régiók működése nehezített, akkor az alábbi tünetek léphetnek fel: a számfogalom szétesése, számo-
lási műveletek folyamatának megbomlása. Nehezítetté válik a számok helyi értékének felismerése, felbontása
összetevőikre, az adott feladathoz kapcsolódó számtani műveleti jelek felismerése. A frontális működés disz-
funkciója esetén az a képesség szenved kárt, amely lehetővé tenné előre meghatározott programok célirányos,
szándékos végrehajtását a matematikai feladatokban is. A számolási zavar itt másodlagos, a magasabb pszichi-
kus funkciók érintettsége miatt gyakori a perszeveráció, a figyelem és a motiváció zavara (Dékány-Juhász, 2007).
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A diszkalkulia veszélyeztetettsége prevenciós szűrővizsgálattal még az iskolába lépés előtt diagnosztizálható.
Az időben elkezdett prevenciós terápia megelőzheti, illetve enyhítheti a tünetek kialakulását. Fontos, hogy a korai
szűrés a diszlexiára és a diszkalkuliára egyaránt kiterjedjen. 

Kategória, diagnózis: Diszkalkulia – specifikus számolási zavar, az iskolai teljesítményzavarok egyik fajtája. Az
átlagtól eltérő részképességek talaján jöhet létre, de kiváltódhat beszéd- és nyelvfejlődési zavar következménye-
ként, esetleg diszlexiával társulva. A más beszédkórképekkel való érintkezése  (diszlexia, nyelvfejlődési zavar) a
differenciál-diagnosztikai fontosságára figyelmeztet.

Okok: A központi idegrendszeri területek érintettsége.

Tünetek: Különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések , szabályok megértésének, számjegy,
számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, a számok sorrendiségének, vizuális alakzatok
azonosításának nehézsége. A kogníció területén megfigyelhető tünetek: érzékelés-észlelés, gondolkodás, figye-
lem, emlékezet, sorozatalkotás terén.

Megsegítés: Logopédiai terápiás megsegítés: egyéni vagy  csoportos fejlesztés, esetleg kiegészítő, preventív eljá-
rások  a súlyosságtól függően. Iskoláskor előtt prevenció, iskoláskorban  célzott  logopédiai eljárások bevetése, a
többségi iskolában  rehabilitációs célú foglalkozás, szakemberek közötti állandó információcsere, állandó taná-
csadás a szülőknek. 

Színterek: Pedagógia szakszolgálat: logopédiai fejlesztés, integrált vagy szegregált elhelyezés  (logopédiai osztály,
iskola), integrált  iskolai nevelés  esetén pedagógiai többletszolgáltatás igénybevétele a közoktatásban, esetleg a
felsőoktatásban.

3.7. Hadarás
A beszéd folyamatosságának olyan súlyos zavara, amely nem azonos a gyors beszéddel. Kapkodó légzés, meg-
iramló, szaggatott beszéd, hangok, szótagok kihagyása, pontatlan elmosódott kiejtés, egyhangú vagy ismétlődő
beszéddallam és hangsúly, egyenetlen ritmus tünet együttese. A nyelvi tünetek: nyelvi hibák, a szókincs-sze-
génység, a mondatszerkesztés hiányosságai. Zavart a szövegek logikai felépítése, nagymozgásaik gyorsak és vá-
ratlanok. Barátságosság, megértő, nyitott, érzékeny, ugyanakkor nyugtalan és ingerlékeny, esetleg gyermeki vi-
selkedés, felületesség jellemezi a hadaró személyeket. Vannak közöttük magas intellektusúak, a természettudo-
mányok területén jól érvényesülnek. Jellemző rájuk, hogy legtöbbször nincsenek tudatában beszédhibájuknak,
nem veszik észre, hogy kommunikációjuk/beszédük megértése a beszédpartner számára igen komoly megter-
helést jelent. A terápia egyik kiemelt feladata a tudatossá tétel, mert csak így lehetséges a tudatosan vezérelt meg-
felelő tempójú és artikulációjú beszéd létrehozása (Vassné, 2001).

Kategória, diagnózis: Hadarás – a folyamatos beszéd súlyos zavara, ami nem azonos a gyors beszéddel. A más
beszédkórképekkel való érintkezése (pöszeség, esetleges diszlexia, diszgráfia) a differenciál-diagnosztikai fon-
tosságára figyelmeztet. 

Okok: A központi idegrendszer működési eltérése, öröklött hajlam.

Tünetek: Kapkodó légzés, megiramló, szaggatott beszéd, hangok, szótagok kihagyása, pontatlan elmosódott ki-
ejtés, egyhangú vagy ismétlődő beszéddallam és hangsúly, egyenetlen ritmus tünetegyüttese. Nyelvi tünetek:
diszgrammatizmus, szókincs-szegénység, a mondatszerkesztés hiányosságai. Zavart a szövegek logikai felépítése.
Nagymozgásaik gyorsak és váratlanok. Barátságosság, megértő, nyitott, érzékeny, ugyanakkor nyugtalan és in-
gerlékeny, esetleg infantilitás, felületesség jellemezi. Magas intellektusúak, a  természet-tudományok területén jól
érvényesülnek.

Megsegítés: Célzott logopédiai terápia a beszédre és a személyiségre (hadarás terápia):  egyéni vagy  csoportos
fejlesztés, esetleg kiegészítő terápiás eljárások. Szükség esetén kiegészül pszichoterápiával is. 

Színterek: Pedagógia szakszolgálat: szolgáltatásinak igénybevétele, integrált óvodai, iskolai nevelés.

3. 8. Dadogás
Kommunikációs zavar, a beszéd folyamatosságának zavara, amelynek során a légzésre, a hangadásra, a beszéd
folyamatosságára és az egész vázizomzatra kiterjedő görcsök jelenhetnek meg. Igen feltűnőek a hang- és szótag-
ismétlések, megakadások, amelyek megbontják az anyanyelv természetes dallamát, ritmusát. A görcsök az egész
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személyiséget érinthetik. Gyermekkorban gyakran beszéd- és nyelvfejlődési elmaradásokhoz, pöszeséghez, ifjú-
és felnőtt korban hadaráshoz társulhat, amely hangképzési tünetekkel is kiegészülhet. Az átlagnál magasabb in-
tellektusúak hajlamosabbak a dadogásra. Másodlagosan kialakulhat magatartásukban, viselkedésükben a befelé
fordulás, érzelmi kiegyensúlyozatlanság, fokozott szorongási szint, én-bizonytalanság, és az önértékelési zavar
(Lajos, 2003). Mindezek gátolhatják meglévő, jó képességeik valamint társaskapcsolataik kibontakozását. Előfor-
dulási gyakorisága az össznépességben 1,5 – 2 % között mozog. Az iskolai pályafutás első két évére alakul ki a
dadogások 90 %-a. Rizikó életkor még a pubertás, a maga hormonális, pszichés nehezítettségével. Különösen
fontos a környezet megértő, elfogadó magatartása, amely a dadogó személy megfelelő kommunikációs stratégi-
ájának kiépülését támogathatja. Így csökkenhet a ráépülő pragmatikai zavar kialakulási esélye.

Kategória, diagnózis: Dadogás – a  beszéd folyamatosságának  zavarában jelentkező kommunikációs zavar,
amelynek során a légzésre, a hangadásra, beszéd folyamatosságára és az egész vázizomzatra kiterjedő görcsök
jelenhetnek meg. 

Okok: A központi idegrendszer működési eltérése, veleszületettség, környezeti és pszichés tényezők.

Tünetek: Igen feltűnő  hang- és szótagismétlések,  megakadások, amelyek megbontják az anyanyelv természe-
tes dallamát, ritmusát. A görcsök az egész személyiséget érinthetik. Gyermekkorban gyakran beszéd- és nyelv-
fejlődési elmaradásokhoz, pöszeséghez, ifjú-és felnőtt korban hadaráshoz társul, majd  hangképzési zavar tüne-
teivel is kiegészülhet. Viselkedésükre gyakran a befelé fordulás, érzelmi kiegyensúlyozatlanság, fokozott szo-
rongási szint, én-bizonytalanság, önértékelési zavar jellemző.

Megsegítés: Célzott, a beszédre és a személyiségre irányuló egyéni vagy csoportos  logopédiai  terápia. Esetleg
prevenció, kiegészítő terápiás eljárások (pl. pöszeség,) óvodáskortól felnőtt korig. A terápiás irány tartalmát nagy
mértékben befolyásolja a dadogás eredete, fajtája,  életkor, súlyossága,  a dadogó személyisége. A többségi isko-
lában  rehabilitációs célú foglalkozás, szakemberek közötti állandó információcsere, állandó tanácsadás a szü-
lőknek. Szükség esetén kiegészül pszichoterápiával is.  

Színterek: Pedagógia szakszolgálat: szolgáltatásainak igénybevétele, integrált vagy szegregált óvodai/iskolai ne-
velés, pedagógiai többletszolgáltatás igénybevétele a közoktatásban, esetleg a felsőoktatásban. Felnőtt korban el-
látás az egészségügyi ellátórendszer keretein belül.

3. 9. HANGKÉPZÉSI ZAVAROK 
Diszfóniák, mutációs (a hangváltozás időszakának) zavarai, a gégeműtöttek hangképzési zavarai
A hangképzési zavarok, a gége és a hangszalagok elégtelen működése vagy eltérése miatt kialakuló zavarok,
amelyek hang tisztaságának a zavarában jelennek meg. Ilyenkor a gége, a hangszalagok teljesítőképessége nem
megfelelő. A háttérben organikus (pl. hangszalag-bénulás), funkcionális (pl. helytelen hangképzési szokás) vagy
pszichés okok (külső neurotizáló tényező: pl. trauma a családban: haláleset, szülők válása, kiszámíthatatlan, ag-
resszív, durva, megszégyenítő szülői, pedagógusi attitüd, stb., mutációs zavarok) is meghúzódhatnak. A funk-
cionális diszfónia esetén nem találhatóak okok a perifériás, illetve a centrális fonációs szervekben. Az okokat a
konstitucióban, a helytelen hangszalag-használatban (pl. rossz énektechnika, hosszú ideig tartó, helytelen han-
gos hanghasználat, pl. állandóan kiabálás,), pszichogén tényezőkben (pl. stressz), halláscsökkenésben, zajban tör-
ténő erőltetett beszédben, a légutak gyulladásos megbetegedései megerőltetésében keresendők. Figyelemre méltó
az a jelenség is, hogy zaj hatására megváltozik a beszélő hangfekvése, a beszédritmusa, a hangereje, a légzésve-
zetése, a nyakizomzat munkája, a hangindítása, az artikulációja és a hangszínezete is. Ilyen hosszú ideig fennálló
funkcionális hangzavarok organikus elváltozásához vezethetnek, például a hangszalagcsomók kialakulásához.
Kísérő tünet lehet a krákogási és nyelési kényszer, gombócérzés, garatszárazság, köhögés, szorító érzés a nyakon
(Hirschbgerg, 2003). 

A pszichogén diszfónia esetében megfigyelhető: a rekedtség nem a beszéd fokozott igénybevételével függ
össze, a hangszalagműködés a feszítettől a levegősig váltakozhat, a hang minősége romolhat, ha a terhelő té-
nyezők működésbe lépnek (pl. munkahelyi vagy családi helyzetek), és a rekedtség ellenére a köhögés mégis
„hangzatos” lehet. 

A hangképzés mutációs zavarairól akkor beszélünk, ha a serdülőkorban, a hangváltozás időszakában (néhány
hónap és egy év időtartama alatt) nem alakul ki az életkorra jellemző felnőtt hangmagasság, azaz későn kezdő-
dik el (mutació tarda), illetve kórosan elhúzódva (mutació prolongata) fejlődik ki. A mutációs zavarok kifejlő-
désében döntő szerepet játszik a gége vázának pubertáskori gyors növekedése, illetve az ezzel összefüggő inko-
ordinált funkcionális izomalkalmazkodás. Rögzülésükben végül pszichés okok is szerept játszhatnak (pl. túlsá-
gos kötődés az anyához, kisebbrendűségi érzés, stb.) (Frint, 1982).
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A hangképzési zavar típusától függően lehet a hangképzés túl feszített, préselt, rekedtes vagy túl levegős is. A
helytelen tónusviszonyok a váll, a nyak, a törzs, a medence és a végtagok területén, üléskor, járáskor, álláskor
egyaránt negatív irányba befolyásolhatják a hangképzést. Gyakran megfigyelhető a nem kielégítő légzés, a nyu-
galmi és beszédlégzés eltérései, a kilégzés adagolási nehézségei. A helytelen hangképzés megfigyelhető a hang-
indítás, a hangfekvés, a hangtartás, a hangbefejezés, a szűk hangterjedelem és a rossz  hangerőfokozás alkalma-
zásában. Általában még a beszédszervek, beszédizmok sem megfelelően működnek.  

A gége nélküli beszéd (a teljes gége eltávolítás után) esetében a rehabilitáció legfontosabb feladata: 
– az elveszett fonáció, a hangképzés pótlása, 
– az érintett személynek leginkább megfelelõ póthangképzés megtalálása,
– a módszer alkalmazásának megtanítása.

A választható módszerek a következők lehetnek: 1. nyelőcsőhang (oesophagushang/beszéd) kialakítása, 2.
elektroakusztikus vibrátor (pl. a Servox-féle eszköz) alkalmazása 3. hangprotézis (szilikonból készült ventil) be-
ültetése. 

A beteggel (és a hozzátartozókkal is), még a teljes gége eltávolítás előtt mindhárom módszert meg kell ismer-
tetni, hogy legyen alkalma megbarátkozni a lehetőségekkel.

Kategória, diagnózis: Hangképzési zavarok, (diszfóniák, mutációs zavarok, gégeműtöttek hangképzési zava-
rai) – a hangképzési zavar, a gége és a hangszalagok működésének elégtelensége vagy eltérése miatt kialakuló
fonációs zavar. 

Okok: Organikus, funkcionális vagy pszichés okok.

Tünetek: A hangképzési zavar tünetei  a típustól függően a  túl feszített, a préselt, a rekedtes vagy túl levegős
képzésben jelennek meg. A helytelen tónusviszonyok a váll, a nyak, a törzs, a medence és a végtagok területén
is megjelenhetnek. Helytelen a testtartás üléskor, álláskor. Rossz a nyugalmi légzés, a beszéd-légzés, a kilégzés
adagolása. Helytelen lehet a hangképzésben: a hangindítás, a hangfekvés, a hangtartás, a hangbefejezés, szűk a
hangterjedelem, elégtelen a hangerőfokozás. Gyakran társul helytelen orofaciális működéssel.

Megsegítés: A terápia a hangképzési zavarok eredetétől függően irányul, a diagnosztika során nyilvánvalóvá
vált, deficitek kiküszöbölésére. Célzott, a hangképzésre és a személyiségre irányuló egyéni logopédiai terápia, a
foniáter szakorvos diagnózisa alapján gyermek illetve felnőtt korban. A hangterápia foniáter szakorvos és a lo-
gopédus szakember közös feladata.  Szükség esetén kiegészül pszichoterápiával is. Rehabilitáció része a gége
nélküli beszéd kialakítása, a módszer kiválasztása, megtanítása.  

Színterek: Pedagógia szakszolgálat: szolgáltatásainak igénybevétele, integrált óvodai/ iskolai nevelés. Felnőtt
korban ellátás az egészségügyi ellátórendszerben, a foniátriai szakrendelések  keretein belül zajlik, ott ahol lo-
gopédus szakember is dolgozik.

3.10. Afázia
Az afázia a besszédértés/vagy beszédprodukció egy vagy több összetevőjének az agyféltekék lokális károsodása
köveztkeztében létrejövő zavara (Osmánné Sági, 2004). Súlyos, centrális eredetű nyelvi zavar. A betegsége előtt
anyanyelvét jól beszélő és értő személy, ezt a már jól birtokolt nyelvi képességét, kompetenciáját, veszíti el kü-
lönféle agyi történések, katasztrófák, sztrók következtében (pl. agyvérzés, agyi infarktus, daganatos betegsé-
gek, stb.). Az afáziás beteg nem tudja gondolatait szóban vagy írásban kifejezni, vagy nem érti, amit mások
mandanak. Az agyi történések, a károsodás helyének és kiterjedtségének függvényében kialakuló típusok kü-
lönböző módon érinthetik az utánmondási, beszélt és írott nyelv értési és/vagy beszédprodukciós képességet.
A korai, úgynevezett lokalizációs elméletek meghatározott agyi területek sérüléséhez kötötték a különféle afá-
ziák létrejöttét. 

A „beszélő” bal félteke hátsó frontális területeinek sérülése a beszéd motoros, kivitelezési zavarait hozza létre,
amelyet elsőként Broca írt le 1861-ben (Broca-afázia). Jellemzője: a megtartott jó beszédértés mellett a beszéd fo-
lyékonyságának súlyos zavara, csökkent grammatikai komplexitás, artikulációs zavar és monotón beszéd. A be-
széd értéséért felelős baloldali parietális lebeny sérülése, a Wernicke által leírt terület (1874), az úgynevezett szen-
zoros afázia kategóriát hozza létre (Wernicke-afázia). Jellemzője: súlyos beszédértési zavar, gyors és folyékony,
de jelentéstelen, „üres beszéd”, úgynevezett parafáziákkal. 

Lurija (1966) orosz neuropszichológus szerint számos elemi komponensnek kell együttműködnie egy adott
nyelvi funkció kivitelezésének érdekében. Kérdése: hogyan működik az agy, ha egyes területei sérülnek, és ezt
hogyan kompenzálja.  Afázia felosztását ennek az elméletének jegyében alakította ki: 
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I. Motoros afáziák
– Afferens motoros: az expresszív beszéd sérülése.

A beteg nem képes a beszédhangok kivitelezésre, a fonémákat csak nagyon nehezen tudja artikulálni.
– Efferens motoros afázia: a belső beszéd sérülése. 

Az egymást követő artikulációs mozgások kivitelezésének problémája, azaz a beteg képtelen áttérni a már ki-
ejtett hang után a következő hang kimondására.

– Dinamikus afázia: az aktív beszéd sérülése. 
A beteg nem tudja a gondolatait nyelvi formába, mondatokba rendezni.

II. Szenzoros afáziák
– Akusziko-gnosztikus: a hallási analízis-szintézis bonyolultabb formáinak, a fonematikus hallásnak a sérülése.
– Akusztiko-mnesztikus: a tárgyak megnevezésének elfelejtése. A betegnek nehézséget jelent a szavak monda-

tok ismétlése.
– Szemantikus afázia: a szavak elfejetése, a bonyolult logikai-grammatikai struktúrák használatának és megér-

tésnek  zavara.

Az elveszett nyelvi kompetenciák következményei a személyközi kapcsolatokban is jelentkeznek: a megélt
kommunikációs képességvesztés igen komoly lelki traumát, gyakran depressziót vált ki, amelyet még gyakran
súlyosbíthat az érintett agyi terület következtében fellépő jobboldali testfélre kiterjedő bénulás is. Éppen ezért a
rehabilitációnak figyelembe kell vennie mindezen területek érintettségét, és komplexen kell közelítenie az afáziás
személy felé. 

Kategória, diagnózis: Afázia – A beszéd/nyelv megértésének és létrehozásának az agyféltekék lokális károso-
dásai következtében kialakult súlyos nyelvi és kommunikációs zavara, amely nem kizárólag a nyelvre/beszédre
korlátozódik, érinti a személyiséget is, annak minden intrapszichés és interperszonális következményével. Több-
féle felosztása létezik. A beszéd folyékonysága alapján nonfluens, fluens afáziákról. Előfordulhat önállóan, de
társulhat diszartriával és/vagy diszfágiával (nyelési zavarral) is. 

Okok: Agyi eredetű (agyvérzés, agyi infarktus, agyi trauma: összefoglalóan agyi történés, sztrók,  baleset követ-
keztében, stb.).

Tünetek: 
Nonfluens afáziák
– Broca-afázia: hangos, artikulált beszéd zavara, károsodik a beszéd, az utánmondás, valamint kis mértékben

érintett a beszéd megértése.
– Transzkortikális motoros afázia: hasonló jellemzőkkel bír, azonban a beszéd utánmondása jó.
– Globális afázia: mind a beszédértés, mind a beszédprodukció, mind az utánmondás károsodik.
– Izolációs/ kevert típusú transzkortikális afáziák: ép a beszédismétlés, de károsodott a beszédprodukció és az

-értés.

Fluens afáziák
– Wernicke- afázia: a beszéd megértésének súlyos zavar, melyhez gyors és folyékony, de jelentéstelen, parafrá-

ziás beszéd társul; az utánmondás károsodása szintén megfigyelhető. 
– Vezetéses afázia: viszonylag ép a beszédértés és a –produkció is, de az ismétlés nem megy jól. 
– Amnesztikus afázia: nehezen találja a szavakat, anomikus a beszéde. 
– Transzkortikális szenzoros afáziák: a Wernicke- afáziával mutatnak hasonlóságot, de az után mondás és több-

nyire a beszédprodukció is ép, de károsodott  a beszédértés.

Megsegítés: Célzott, a beszédre/nyelvre  és a személyiségre irányuló egyéni vagy csoportos  logopédiai/ne-
uropszichológiai  afázia terápia, amely az orvosi rehabilitáció keretein belül  team munkában zajlik. Ideális
esetben a kommunikációs rehabilitációs terápiás teamben: a logopédus, a nyelvész, a kommunikációs szak-
ember, a gyógypedagógus-pszichológus, a neuropszichológus dolgozik, a mozgásrehabilitációért felelős te-
amben: a  gyógytornász, a manuálterapeuta,  a gyógymasszőr,  reflexológus, vízi terápiás szakember, ergo-
terapeuta, stb.), akik egymás mellett, egyidőben, egymásra építve és  egymást kiegészítve dolgozhatnak csak
sikeresen.  

Színterek: Felnőtt korban az ellátás az egészségügyi ellátórendszer keretein belül szerveződik, ott ahol van lo-
gopédus a neurológiai, rehabilitációs osztályokon. A házi ápolás keretein belül a törvény lehetővé tenné a terá-
piás  ellátást a családorvosi ellátásban.
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3.11. Centrális diszartria
A diszartriát a központi idegrendszer beszédszerveket koordináló és irányító működésének funkcionális vagy or-
ganikus eltéréséből fakadó irányító és koordináló funkciózavar hozza létre. Nem a nyelv, hanem a beszéd za-
vara.  A zavar következményei megakadályozzák, hogy a beteg létrehozhassa, megfelelő módon kiejtse a be-
szédhangokat. A hallgató azt látja, hogy a beteg képtelen a beszédet kivitelezni, nem vagy alig tud beszélni. 

A háttérben az idegrendszeri ok következtében létrejövő légzési, hangadási, artikulációs, beszédprozódiai
(tempó, szünet, hangsúly, hanglejtés) eltérések állnak, amelynek következménye a préselt vagy levegős, gyakran
orrhangzós színezetű beszédhang, illetve a beszédhangok kivitelezési zavara, súlyos esetben akár képtelensége
is. A dizartriás beszélő beszédének ritmusa, dallama teljesen szétesik, a beszéd teljesen érthetetlenné válik a hall-
gató számára. Előfordulhat önálló kórképként, de társulhat afáziával vagy nyelési zavarral is. A személyiséget
igen súlyosan érintő zavar, amely az érintett személy egész addigi életét megváltoztatja, ezért igen gyakran ma-
gába fordulást, depressziót eredményez.  Szépirodalmi ábrázolását olvashatjuk  a balesetet szenvedett és disz-
artriássá vált Zemlényi Zoltán Hoppárézimi! című művében (Maecenas Kiadó, 1994). 

Kategória, diagnózis: Diszartria – a központi idegrendszer felelős a beszédszervek koordináló és irányító  mű-
ködéséért (légző, fonációs és artikulációs renszer), amelynek bármely funkcionális vagy organikus eltéréséből fa-
kadó neuromuszkuláris irányító és koordináló funkciózavar dizartriát eredményezhet. Tüneti felosztása: spasz-
tikus, hipertóniás-rigid, hiperkinetikus, ataxiát kísérő, hipotóniás, kevert diszartria. Előfordulhat önállóan, de
társulhat afáziával vagy diszfágiával (nyelési zavarral).  

Okok: Agyi eredetű.

Tünetek: 
– A légzés eltérése
– A hagképzés eltérései
– Az artikuláció eltérései
– A beszédprózódia változása
– A „hármas funkció” – a légzés, a hangképzés és az artikuláció  – közül bármelyik eltérése kihat a többi funk-

cióra működésére is!!!
Ennek következtében a légzés elégtelen, a beszédhang préselt vagy levegős, gyakran orrhangzós színezetű, a be-
szédhangok kivitelezési képtelensége illetve zavara, ezáltal a beszéd ritmusa, dallama teljesen szétesik, a beszéd
érthetetlenné válik.

Megsegítés: Célzott, a beszédre/nyelvre  és a személyiségre irányuló egyéni vagy csoportos  logopédiai  terápia
az orvosi rehabilitáció keretein belül, amely a megmaradt neuronális és muszkuláris kapacitások hasznosításán
keresztül az artikuláció és az érthetőség javítását célozza. Szükség esetén kiegészül pszichotrápiával is.  

Színterek: Felnőtt korban ellátás az egészségügyi ellátórendszer keretein belül szerveződik, ahol van logopédus
a neurológiai, rehabilitációs osztályokon.

3.12. Nyelési zavarok (diszfágia)
A lenyelendő táplálék szájüregi előkészítésének illetve szájtéri, garati és nyelőcsőbe történő  továbbításának a za-
vara, amelynek következtében félrenyelések jönnek létre a táplálék transzportjának útján. Így az nem a nyelő-
csőbe, hanem a légutakba kerülhet, amelynek következtében tüdőgyulladás, esetleg a táplálék orrüregen ke-
resztüli visszafolyása jöhet létre. A félrenyelés létrejöhet a nyelési reflex kiváltódása előtt, alatt és után. A háttér-
ben meghúzódó okok lehetnek a fej-nyaki régió megbetegedései (pl. daganatos betegségek), ezek műtéte utáni
állapota (ennek a területnek sugár kezelésének következményei), neurológiai megbetegedések (afázia), nyelőcső
megbetegedések. A nyelésterápia foniáter szakorvos irányítása mellett zajlik nyeléstechnikák alkalmazásával,
amelyek egyrészt megteremtik a légutak védelmét, úgy, hogy segítik a légutak különböző szintű elzárását a táp-
lálék továbbítása során, másrészt elősegítik a falat megfelelő transzportját. A különféle eredetű nyelészavarokra
különböző technikák alkalmazása szükséges, amely igen pontos diagnosztikát, felkészültséget és mindenekelőtt
szigorú orvosi hátteret igényel a félrenyelések következtében létrejövő fulladások kivédése érdekében. Az idős-
kori nyelészavarok (presbifagia) ma már a foniátriai és logopédiai terápiák igen jelentős részét képezik a világ fej-
lettebb országaiban (Mészáros-Hackí, 2009).

Kategória, diagnózis: Diszfágia – a táplálék oralis  előkészítésének, illetve szájtéri, garati és nyelőcsövi transz-
portjának zavara.  A félrenyelés  létrejöhet  a nyelési reflex kiváltódása előtt, alatt és után. Gyakran társul az afá-
ziához, így ennek terápiás konzekvenciáinak ott is érvényesülnie kell. 

Fehérné Kovács Zsuzsa.
Ismeretek a beszédfogyatékos személyekről és rehabilitációjukról

62

II_Ismeretek a fogyatekos akadalyozott szemelyek_Layout 1  2011.02.17.  9:21  Page 62



Okok: Fej-nyaki régió megbetegedései és ezek műtéte utáni állapota. Neurológiai megbetegedések. Nyelőcső
megbetegedések.

Tünetek: Félrenyelés, tüdőgyulladás,  a táplálék visszafolyása (regurgitációja) az orron át.

Megsegítés: Nyeléstechnikák alkalmazása, amelyek egyrészt a légutak védelmét, a légutak különböző szintű el-
zárásával, másrészt  bolus (falat) transzportját segítik.  

Színterek: Felnőtt korban ellátás az egészségügyi ellátórendszer keretein belül szerveződik, ahol van foniáter és
logopédus, akik team-munkában,  végzik a rehabilitációt.

4. REHABILITÁCIÓ

A rehabilitáció, a törvény megfogalmazása alapján (2007. évi LXXXIV. törvény. a rehabilitációs járadékról) “az
egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási, képzési, átképzési, foglalkoztatási, szociális rendszerekben megvalósuló
folyamat, amelynek célja a fogyatékos személy képességeinek fejlesztése, a társadalmi életben való részvételének
szinten tartása, valamint önálló életvitelének elősegítését” jelenti. Mindezek megvalósulása a beszédhibás, be-
szédfogyatékos személyek esetében is igen komplex szemléletet igényel. Komplex, team-munkán alapuló tevé-
kenységsorozatot, amely a beszédfogyatékosság típusától, a beszédfogyatékos személy egyéni szükségleteitől
függően a különböző szakterületek (egészségügy: neurológus, fül-orr-gégész, foniáter, audiológus, rehabilitáció:
gyógytornász, neuropszichológos, oktatás: logopédus terapeuta, kommunikációs szakember) szakembereinek
együttműködését igényli. Ennek eredményeként valósulhat meg a rehabilitációs cél: a kommunikációs kompe-
tencia, a beszéd/nyelv helyreállítása, a verbális kommunkáció javítása, és mindezekre támaszkodva a munkae-
rőpiacra való visszajutás elősegítése. Az aktuális team összetétele természetesen függ a beszédfogyatékos személy
beszédfogyatékosságának típusától, a kórképtől, annak súlyosságától, kiterjedtségétől, tüneteitől, az érintett be-
szédfogyatékos személyiségétől, életkorától, rehabilitációs igényeitől és szükségleteitől. 

A közoktatás területén a gyógypedagógiai-logopédia rehabilitációs folyamat megvalósulása jó úton halad.  Ha
nem is tekinthetjük napjainkra teljesen megoldottnak az ellátás kiépülését, hiszen még mindig vannak olyan te-
lepülések, ahol a rászoruló gyermekek, tanulók nem tudnak hozzáférni az ellátáshoz, vagy, ha igénybe is tudják
venni a logopédiai szolgáltatást, akkor nem azt a minőséget kapják, amely bitosítaná a közoktatási esélyegyen-
lőségüket. Mégis biztatónak tűnhet, hogy ma már közel 2000 főállású logopédus dolgozik a közoktatási ellátó-
rendszerben. Logopédusaink szoros kapcsolatokat ápolnak a szakmai szervezetekkel (Magyar Gyógypedagó-
gusok Egyesülete, Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság, Démoszthenesz Beszédhibások és Segí-
tőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete, Magyar Logopédusok Országos Szakmai Egyesülete), és fogalmazzák
meg igényeiket egy jól működtethető és kontrollálható tevékenység érdekében. 

A logopédiai rehabilitáció magában foglalja a logopédiai prevenciós (elsődleges, másodlagos és harmadlagos),
a logopédiai diagnosztikai, a logopédiai fejlesztési, terápiás és a rehabilitációs célú tevékenységet, amelynek tar-
talma, elemeinek hangsúlya kórképenként, az okoktól, a tünetektől, a súlyosságtól, a halmozottságtól, az élet-
kortól, a személyiségtől, a sajátos nevelési igény speciális szükségleteitől függ. 

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról a logopédiát az alapellátások körébe sorolja, amelynek köszön-
hetően alanyi jogon biztosítja a 0-18/22 éves korú beszédhibás, beszédfogyatékos személyek ingyenes logopédiai
ellátását. Feladatának a beszédindítást, beszédhibák, a nyelvi-kommunikációs zavarok javítását, diszlexia, disz-
gráfia megelőzését és gyógyítását jelölte meg, amely tevékenységet logopédia szakos gyógypedagógiai tanárok
és/vagy terapeuták végezhetik. Sajnos a törvény elzárkózik a felnőtt beszédfogyatékos, beszédhibás személyek
ellátása elől, sőt azt a „törvénysértést” ha a logopédiai ellátás felnőtt személlyel foglalkozik, a fenntartó szankci-
onálja is. Többek között ez is az egyik oka annak, hogy a felnőtt beszédhibás, beszédfogyatékos személyek ellá-
tása nem megoldott Magyarországon. A felnőtt beszédfogyatékos személyek rehabilitációja így teljesen esetle-
gessé válik, hiszen a közoktatás törvényileg tiltja, az egészségügy/egészségbiztosítás viszont nem finanszírozza,
így alig van jelen szolgáltatás (beszédterápia) és szolgáltató (logopédus) ezen a területen. Magyaroszágon kb.
200.000 poszt sztrókos beteg élhet: évente 40-50 ezer az új sztrók betegek száma, akiknek az 1/3-a elhalálozik, a
2/3-ának a 40 %-a beszédérintett. Ez kb. 15.000 ember jelent, akik közül kb.1000 fő a munkaerőpiacra is vissza-
vezethető lenne a megfelelő rehabilitációval. 

Az össz beteg közül 40-50 ezer az a személy, akiknek a rehabilitációjában a „beszéd és kommunikáció” helyre-
állításának, a beszédterápiának, is helyet kellene kapnia, a jobb életminőség, a munkaerőpiacra való visszatérés ér-
dekében. Az afáziás betegek 5-25%-ánál, a diszartriás betegek 98%-nál a beszédfunkciók érintettsége mellett a nye-
lési funkciók is sérülést szenvednek, azaz a beszédterápia mellett nyelésterápiában is kellene részesülniük. Mind-

Fehérné Kovács Zsuzsa.
Ismeretek a beszédfogyatékos személyekről és rehabilitációjukról

63

II_Ismeretek a fogyatekos akadalyozott szemelyek_Layout 1  2011.02.17.  9:21  Page 63



ezek mellett még a demencia, a dadogás, a hadarás, az orrhangzós beszéd, a pöszeség, az időskori nyelés zavarai,
az időskori hallás zavarai is mind-mind logopédiai terápiás ellátást  is igényelnének. Sajnos statisztikai adatok hi-
ányában nehéz lenne a népesség pontos számát meghatározni, de ha csak az afáziát, a nyelési zavarokat vesszük
figyelembe, az is már több mint 200.000 embert jelent, amely a magyar lakosságnak már több mint a 2%-a.

Természetesen vannak jól működő kórházak és szakrendelők, de az a minimális szakember létszám és ellátási
lehetőség nem képes ellátni ezt az igen nagy tömeget. A helyzet javításának elősegítése érdekében a Fogyatékos
Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatot írt ki (2006-2008) a felnőtt beszédhibás személyek el-
látásának javítása érdekében. A pályázat eredményeként négy igen szép komplex rehabilitációs modell jött létre,
amelyek magukban foglalják a földrajzi, területi megoldási lehetőségeket is: megtörtént az egészségügyi és köz-
oktatási ellátórendszerek összekapcsolása a rehabilitációs célok megvalósulása érdekében, hogy az érintettek la-
kóhelyhez közeli, szolgáltatásokat tudjanak  igénybe venni.  
– 1. modell: Békéscsabán jött létre, a Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrumban Barnáné Gedó

Edit vezetésével. Itt a Neurológiai Szakrendelő kéri a felnőtt beszédfogyatékos személyek társadalombiztosí-
tás által finanszírozott, beszédterápiáját a szakrendelőhöz tartozó Pszichológiai Tanácsadótól. A feladat ellá-
tásához szükséges  szolgáltatást megrendelik a közoktatáshoz tartozó Nevelési Tanácsadónál, amelynek  lo-
gopédusai végzik el a terápiás munkát. Ebben az esetben a finanszírozás is megoldottá vált.

– 2. modell: Beszédjavító Intézet, Székesfehérvár (Fülöp Erzsébet, Gárdonyiné Kocsi Ilona, Poleszák Györgyné)
kezdeményezésére létrejött a kapcsolat a Megyei Kórház Neorológiai  Osztálya,  Rehabilitációs Osztálya és a
Beszédjavító Intézet között. Így a fekvő és a  járóbeteg beszédfogyatékosok ellátása is megoldódott, példaér-
tékű rehabilitációs modell jött létre.  Sajnos a pályázat befejezése után a kórház nem teremtett lehetőséget a lo-
gopédusok további alkalmazására. Így a program nem folytatódik.

– 3. modell: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa (Dr. Szabó Edina, Ónodi Fanni) Kiépítették a kapcsola-
tot az otthonápolási szolgálattal, a rehabilitációs centrummal, kutató intézetekkel. Kidolgozott szolgáltatásaik:
logopédiai-kommunikációs vizsgálóeljárások, terápiák, komplex rehabilitációs program. Sajnos a program be-
fejezése után a finanszírozás itt sem oldódott meg.

– 4. modell: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat, Szolnok
(Szekrényesné Juhász Mária) kistérségi keretek között, hat  településen, a családorvosi hálózaton és a szociá-
lis ellátórendszeren keresztül alakította ki kapcsolatait (kunhegyesi háziorvos, abádszalóki gondozási otthon
vezetője) és végezte igen szerteágazó logopédiai rehabilitációs munkáját. E modell finanszírozása továbbra is
fennmaradhat a szociális ellátó rendszeren keresztül.
Nyilvánvaló, hogy Magyarországnak is át kellene gondolnia a felnőtt ellátás finanszírozási rendszerét, alkal-

mazkodnia kellene az EU-s mintáknak megfelelő normákhoz: a magánpraxis lehetőségeinek a megteremtéséhez,
az egészségügyi intézmények logopédus  státuszainak kiépítéséhez. Igen fontos lenne a logopédiai tevékenysé-
get végző közoktatási intézmények „bevonása” a felnőtt ellátásba. 

A beszédfogyatékosok személyek érdekeinek képviseletében, elfogadásuk, komplex rehabilitációjuk megva-
lósulásában igen nagy szerepe van a meglévő civil és szakmai szervezeteknek, amelyek ma még az érintettek he-
lyett artikulálják az igényeket (Démoszthenesz Egyesület, Mosolyogj Bátran Egyesület, Dadogókért Alapítvány,
Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság). Próbálnak a tör-
vényhozókra, önkormányzatokra nyomást gyakorolni, érdekeket érvényesíteni, a társadalmat befolyásolni, de
még csak a tanulás elején vannak, sok még a tennivaló….. 

5. NÉHÁNY TANÁCS A BESZÉDFOGYATÉKOS 
SZEMÉLYEK MEGSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN
A legfontosabb tudás, amit érvényesítenünk kell a beszédhibásokkal, beszédfogyatékosokkal szembeni kom-
munikációban beszédkórképtől, a súlyosságtól, kiterjedtségtől, halmozottságtól függetlenül: annak a “segítés-
nek” az érvényesítése a velük zajló kommunikáció, beszélgetés során, amelyet a természetes viselkedésünkkel
nyújthatunk,  úgy, hogy betartjuk a társalgás, az információcsere szabályait,  és olyan a kommunikációt folyta-
tunk, amelynek során figyelünk partnerünkre, alkalmazkodunk a társalgás aktuálisan formálódó szabályaihoz,
éppen úgy, mint bármely más, nem beszédfogyatékos partner esetében. Ez azt jelenti, hogy partnerünkre kon-
centrálva, ismereteihez, képességeihez, beszéd–és nyelvi fejlettségéhez, személyiségéhez alkalmazkodva törek-
szünk a zavartalan kommunikáció, a társalgás eredeti céljának, szándékának megvalósulására.

Akkor sikeres a kommunikáció, a társalgás, ha figyelünk:
– az érthetőség, a megértés, a kommunikációs szándék megvalósulására. Ennek érdekében a beszédünk alkal-

mazkodik beszédpartnerünkhöz, azaz felé fordulva, szemkontaktus felvételével igyekszünk az „ideális” hang-
erő, tempó, hangsúly, hanglejtés, érthető, de azért természetes artikuláció alkalmazására. 

– A megértést a jól megválasztott gesztusokkal, mimikával, szájmozgással is segíthetjük. 
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– Tudnunk kell, hogy a kommunikációs zavarral küszködõ partnereink érzékenyebben reagálnak a beszéd-
partner reakcióira, a beszédhelyzet változásaira, azaz minden olyan esetben, amikor úgynevezett „kommuni-
kációs nyomást” siettetést, figyelemhiányt éreznek a társalgásban, pl. a beszédpartner közlésének hirtelen fél-
beszakítása, a gyakori és váratlan kérdésfeltevések, a szemkontaktus megszüntetésének, a gyorsabb beszéd-
tempónak köszönhetõen, akkor a beszédhibás partner, észlelve „a kommunikációs zavart”, különféle kom-
munikációs stratégiákat kezd el alkalmazni, most már beszédérintettségének, pragmatikai/nyelvi és beszéd-
kompetenciájának és nem utolsó sorban személyiségének függvényében: ez a stratégia a kommunikáció hely-
reállításának maximális igényétõl egészen a kommunikációról való teljes lemondásig terjedhet. Ez azt jelenti,
hogy a törekvésük a beszédpartner figyelmének fenntartására, visszanyerésére (a meglévõ társalgási és nyelvi
kompetenciák hadba állításával: a beszédtempó, a társalgás tempójának fokozása, szünetek csökkentése) attól
is nagymértékben függ, hogy a társalgási helyzetben mennyire vagyunk mi képesek alkalmazkodni hozzájuk,
figyelni rájuk.

– Jó, ha tudjuk, az a helyes stratégia, ha lassuló beszédtempóval,1-2 másodperces szünetekkel a feltett kérdésekre
adott válaszok elõtt, lehetõséget és idõt adva az újabb kérdések megfogalmazására, a válaszok megadására, a
helyes dialógus felépítésére.

Összefoglalva: beszédhibásokkal, beszédfogyatékosokkal történő kommunikáció során a beszédpartnerhez való
alkalmazkodás nélkül nem képzelhető el zavarmentes beszélgetés, társalgás, információ átadás. Ennek megva-
lósulása érdekében beleélő-képességre (empátia: az ő szemszögéből nézem a helyzetet, beleképzelem magam a
helyzetébe, mi tennék én, ha velem beszélnének így…), odafigyelésre, megértésre, elfogadásra van szükségünk.
Ez egyébként nem több, mint amit mi is elvárunk  embertársainkkal zajló kommunikációnk során, hiszen mind-
nyájan ilyen, úgynevezett kongruens,  kommunikációs helyzetekre  vágyunk: ahol biztonsággal, jól tudunk kom-
munikálni, partnerünk jelzései kiszámíthatóak, dekodolhatóak, a verbális és nem verbális csatornán zajló kom-
munikációink egymást harmonikusan kiegészítik és nem gyengítik. Ahogy Montágh Imre mondta: „Azt mondja
a száj, amit gondol a fej és érez a szív”. Így céljaink, szándékaink megvalósulásának semmi sem szabhat gátat, a
kommunikáció sikeres lesz.
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– Subosits I. (2001): A beszéd rendellenességei. Egyetemi Fonetikai Füzetek. 30., Budapest
– Torda Á. (2000): Beszédhibás gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Illyés S. (szerk.) Gyógypedagógiai

alapismeretek., 573–601. ELTE BGGYFK, Budapest
– Torda Á. (2004): Az integrált iskoláztatás hatása a gyermekek személyiségfejlődésére. In: 
– Gordosné Szabó A. (szerk.) (2004) Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Medicina Könyvkiadó, Budapest
– Vékássy L. (2001): A dadogók komplex kezelése. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

BESZÉDFOGYATÉKOS SZEMÉLYEKRőL SZÓLÓ MŰALKOTÁSOK

1. Szépirodalom:

Afázia, beszédképtelenség: Jean-Dominiqe Bauby – Szkafander és pillangó. Park Könyvkiadó, Budapest, 1998.
Locked-in-sydrome (LIS = bezártság-szindróma), a teljes bénultág állapotát jelenti: a beteg él, de ennek semmi jelét
nem képes mutatni. Bezárva önnön testébe, megszakad minden kapcsolat a külvilággal. ...

Ebbe az állapotba kerül Jean Dominique Bauby, egykor volt aranyifjú újságíró, a legnépszerűbb francia női ma-
gazin főszerkesztője. Életének negyvenharmadik évében agyvérzést kap, mélykómába zuhan, s mire abból visz-
szatér, testének szinte egyetlen porcikáját sem tudja mozdítani, nem tud beszélni, habár érti az anyanyelvét, nem
tud nyelni, eleinte segítség nélkül még lélegezni sem. A teljes LIS-szindrómától egyetlen dolog különbözteti meg:
a bal szeme mozog, tud vele pislogni. Ez a lehetőség számára az egyetlen kapocs a külvilággal, embertársaival,
az élettel. Egy pislantás jelenti az igent, kettő a nemet. A látogató felmondja az ábécét, s egy pislantás megállítja
a megfelelő betűnél. Így alakulnak ki a szavak, a mondatok, így tud társalogni, levelezni. Így írta, diktálta logo-
pédusának ezt a könyvet is. Hosszú heteken át délelőttönként agyába véste a szöveg aznapi adagját, délután a
szemével lediktálta, s még ki is javította az elkészült oldalakat. Könyvével bepillanthatunk  egy olyan ismeretlen
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világba, amelyet elképzelni is alig tudunk: a test tehetetlen, mintha szkafanderbe lenne zárva, de a lélek szár-
nyal….mint pillangó az üvegbura alatt. (Park Könyvkiadó, Budapest. 1998.)
– Dadogás: Marc Chagall – Életem. Palatinus, 1999. – A világhírű orosz származású dadogó festőművész élet-

rajzi regénye, amelyből a dadogás „kínjai-keservei” is megismerhetőek.
– Somogyi Tóth Sándor: A gyerekek kétszer születnek – In: Fényes szemek tükre. Magvető. Budapest, 1984. 321-

447.p.
– Thurzó Gábor: A saját árnyékom. In: Az istennő hajóra száll – Szépirodalmi Könykiadó. Budapest, 1967.
– Valachi Anna: A színjátékos életei – Budapest, Hunga-Print Kiadó, 1994. – Őze Lajos színész életét tárul fel előt-

tünk, bepillanthatunk a dokumentumokba, megismerhetjük azt a küzdelmet, amelyet a színész a „dadogásá-
val” folytat kora gyermekkorától kezdve.

Diszartria:
– Zemlényi Zoltán: Hoppárézimi. A&A Kft. , Budapest, 1994.
– Zemlényi Zoltán: Törj át az üvegfalon. A&A Kft.,Budapest, 1993.
– Zemlényi Zoiltán: Öbölkör. Totem plusz Könyvkiadó Kft., Budapest, 1999.

2. ZENE:

Rock zene:

Supernem: – K-k-kétszer (Papp Szabolcs, dadogó zeneszerző)
Első körben még mindenki utál, sz-sz-szépen nézek a szemüvegen át. 
De-de látod ma-ma milyen a vi-világ, de a po-po-pofozó srác m-m-mást lát. 
Nem bírja a bu-bu-burámat, nem tetszik neki-kik tartom a számat. 
Hogy ha jönnének a szavak, na de mo-mondanék egy párat. 

Máshogy mondom, furcsa módon 
Te a Földön én a Holdon
Mondd ahogy akarod, értsd ahogy akarod, úgy ahogy akarod.

Miért go-go-gond egy kicsit vicces az egész, ké-ké-kétszer tu-tudom, Neked egyszer is elég.
Po-po-pofozós srác szólt, ra-ragad, mint a méz, de-de ne szi-szidd a fejem mikor hazamész.
Kényelmetlen gyerekkori gondok. Én sem értem néha azt, hogy mit is mondok.
De kicsi vagyok, nem ugatok, nem ugrálhatok csak szépen meg-fer-tő-zőm-a-nagy-vi-lá-got.

Hadd legyek én is a tetején.
Hadd játsszam én a hős szerepét.
Hadd legyek én is az egy kicsikét.

Máshogy mondom, furcsa módon
Te a Földön én a Holdon
Mondd ahogy akarod, értsd ahogy akarod, úgy ahogy akarod.
Máshogy mondom, furcsa módon
Te a Földön én a Holdon
Ez másról szól rólam szól, nem a bolygókról

Hadd legyek én is a tetején.
Hadd játsszam én a hős szerepét.
Hadd legyek én is az egy kicsikét.

Jöjjön még egyszer ez a rész.
Hadd játsszam én a hős szerepét.
Hadd legyek én is az egy ki-ki-k-k-k-kicsikét.

Máshogy mondom, furcsa módon
Te a Földön én a Holdon
Mondd ahogy akarod, értsd ahogy akarod, úgy ahogy akarod.
Máshogy mondom, furcsa módon
Te a Földön én a Holdon
Ez másról szól, rólam szól, nem a bolygókról. (A dal a You Tube-ról letölthető)
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3. FILM: 

Dadogásről szóló filmek: 
A szerző maga is érintett, a filmek készítésének idején gimnazista dadogó/diszlexiás fiatalember volt.
– Vámos Zoltán: Jágók. 2001.
– Vámos Zoltán: Akarsz-e játszani? 2002.
– A fogyatékos emberről szóló film: 

Vámos Zoltán: A véletlen zenéje (Deák Bill Gyuláról szóló film)
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1. A TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT SZEMÉLYEK

1.1. A tanulási akadályozottság
A fogyatékosság a gyógypedagógia egyik fontos alapfogalma. Eredete szerint orvosi fogalom: genetikai okokból
vagy valamilyen károsodás következtében keletkezett állapotot, elsősorban organikus zavart jelent, amely az
egész életen át fennmarad, irreverzibilis. Meghatározásakor az átlagtól való negatív irányú eltérés, a specifiku-
mok kapnak nagyobb hangsúlyt, általában a teljes személyiségre kiterjesztett formában, az egyén személyiségje-
gyeként. A fogyatékosság esetében a viszonyítási alap a “normalitás”, az életkornak megfelelő átlagos teljesítés,
amelynek érvényességét nem kérdőjelezik meg, noha az átlag igen nehezen értelmezhető fogalom. 

Az akadályozottság fogalom inkább pedagógiai és szociális meghatározottságú. Kidolgozói abból indultak ki,
hogy mindenki lehet akadályozott, ha a környezete nem alkalmas a szükségletei kielégítésére, illetve ha a kör-
nyezete és a közte lévő összhang megbomlik. 

Az akadályozottság elsősorban funkcionális/szociális problémát jelent, ami az egyén viselkedésében nyilvá-
nul meg. A fogyatékosság jelentéssel ellentétben az akadályozottság nem állapot, hanem folyamat jellegű, kü-
lönböző életszakaszokban válik meghatározóvá, helyzettől függő, azaz relatív, mint például a tanulási akadá-
lyozottság. Az akadályozottság, mivel helyzetfüggő, nehezen viszonyítható bármiféle normához. Relatív voltát
érzékelteti például az is, hogy a társadalom kulturális és technikai fejlettségétől függően minősül több, vagy ke-
vesebb ember akadályozottnak. Azokban a társadalmakban, amelyekben az iskoláztatás, az írásbeli kultúra csak
szűk körre terjed ki, tanulásban akadályozottak alig fordulnak elő. Ilyen alapon jogos a szülők tiltakozása, hogy
az otthoni helyzetekben beváló, és csak az iskolai szituációkban meg nem felelő gyermekre rásüssék a “fogyaté-
kos” bélyeget. Az akadályozottság relativitása magával vonja azt is, hogy elmosódik az éles határ az akadályo-
zottak és a nem akadályozottak között (Gaál, 2000; Szabó Á.-né, 2002). A fejlesztés, oktatás, nevelés, tehát a pe-
dagógiai és gyógypedagógiai beavatkozás szempontjából komplex orvosi, pszichológiai, gyógypedagógiai ké-
pesség-, állapot- és szükségletfelmérésre, értékelésre és diagnosztizálásra van szükség. 

A tanulási akadályozottság számos meghatározása közül a legkevésbé tudományosnak tűnő, pragmatikus, de
a téma közérthető kezelését tán legkönnyebben lehetővé tevő szerint “tanulásban akadályozott az a gyermek,
aki a tanulásban akadályozottak iskolájába jár.” (Englbrecht – Weigert, 1996) A magyar szakirodalomban is ta-
lálkozunk hasonló megközelítéssel: “gyakran előfordul, hogy az általános iskolából a kisegítő iskolába telepítik
át azokat, akikkel ott nem tudnak mit kezdeni“. (Jelentés a magyar közoktatásról 1997, 309. oldal, a speciális ok-
tatás pedagógiájáról szóló fejezetet kiegészítő, a fogyatékos és ép gyerekek között nehezen megvonható hatá-
rokról szóló “keretes” szöveg).

A Pedagógiai Lexikon szócikke szerint: „Tanulásban akadályozottak: mindazok a gyermekek és fiatalok, akik
a tanulási képesség fejlődési zavara következtében tartósan és feltűnően nehezen tanulnak. A tanulásban aka-
dályozottak a hazai gyógypedagógia új szakkifejezése, amelyet az enyhén értelmi fogyatékos, valamint a nehe-
zen tanuló gyermekek csoportjának megjelölésére kezdenek használni. A tanulási akadályozottság (ném.: Lern-
behinderung, ang.: learning difficulty, learning disability) kialakulásának hosszú folyamata van. A fejlődést aka-
dályozó okok nem kizárólag a gyermek biológiai, pszichológiai adottságaiban keresendők, hanem igen gyakran
a családi, iskolai, szociális-kulturális környezet kedvezőtlen hatásaiban. Ők azok, akik az általános iskolába járó
nehezen tanuló gyermekek (a tanköteles népesség 10-12 %-a) közül a leggyengébbek, illetve azok, (2-2,5-3 %),
akik a tanulási sikertelenségek súlyossága folytán többnyire az eltérő tantervű általános iskolában (kisegítő iskola)
tanulnak.” (Pedagógiai Lexikon, 1997, III. kötet 484-485.)

A Pedagógiai Lexikon enyhén értelmi fogyatékosok szócikke értelmében: “Enyhén értelmi fogyatékosok: az ér-
telmi fogyatékosok (mentálisan sérültek) egyik alcsoportját képezik. (Korábbi elnevezésüket: debilisek, a modern

69

Szabó Ákosné dr.
A tanulásban akadályozott, az értelmileg 

akadályozott és az autista személyek

II_Ismeretek a fogyatekos akadalyozott szemelyek_Layout 1  2011.02.17.  9:21  Page 69



gyógypedagógia már nem használja.) Az enyhén értelmi fogyatékosok személyiségfejlődési zavara, akadályo-
zottsága az idegrendszer enyhe, különféle eredetű, örökölt vagy korai életkorban szerzett sérülésével és/vagy
funkciózavarával függ össze. Az enyhe fokú értelmi fogyatékosság (mentális sérülés) diagnosztizálása elsősor-
ban orvosi, gyógypedagógiai és pszichológiai feladat… Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal megállapítható a
kognitív funkciók lassúbb fejlődése, emellett a nem kifejezetten intellektuális területeken is jelentkezhetnek elté-
rések. A BNO szerint az intelligencia-tesztekkel mért értelmességük az 50-69 tartományba esik (intelligenciasé-
rülés). Diagnosztikus ismérvek: ‘A megértés és a nyelvhasználat lassabban alakulhat ki, a kifejező beszédkész-
ségek hiányosságai egészen a felnőttkorig észlelhetők, és lassítják az önállóság kialakítását. Csak kisebb részük-
nél lehet organikus okokat felfedezni. Autizmus és más fejlődési rendellenességek, epilepszia, magatartászava-
rok és testi fogyatékosságok változó arányban találhatók’ (BNO-10, F 70). Tanulási helyzetekben megfigyelhető
jellemzőik: a téri tájékozódás, a finom motorika, a figyelemkoncentráció, a bonyolultabb gondolkodási folyama-
tok, a kommunikáció, valamint a szociális alkalmazkodás fejlődésének eltérései. Ezek egyénenként változó mér-
tékben és mindig egyedi kombinációban jelennek meg; a tanulási képesség különböző mértékű fejlődési zavarát
is mutatják, és akadályozzák az iskolai tanulás eredményességét…” (Pedagógiai Lexikon, 1997, I. kötet 368.)

A 20. század második felétől – az általános iskolai követelmények és a társadalmi elvárások egyre fokozódó
növekedésével – az általános iskolában is kialakult egy olyan, egyre növekvő létszámú tanulócsoport, akik a szo-
kásos általános iskolai oktatási-nevelési feltételek mellett nem tudnak eredményesen tanulni, szoronganak, buk-
dácsolnak, lemorzsolódnak, az enyhe értelmi fogyatékos kategóriának azonban nem felelnek meg. Köztük igen
nagy arányban fordulnak elő szociokulturálisan hátrányos helyzetű családok gyermekei, szegény és/vagy roma
(származású) gyermekek. Ezzel párhuzamosan egyre több bírálat érte az enyhén értelmi fogyatékosok általános
iskoláit és a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságokat, hogy a szelekciós eljárás fo-
lyamán nem csak enyhén értelmi fogyatékos gyermekek kerülnek ebbe az iskolatípusba.  

Pedagógiai szempontból megközelítve az enyhén értelmi fogyatékosnak minősített, elkülönített iskolákban
nevelt gyermekek, valamint az általános iskolában szorongó, gyengén teljesítő, rossz tanuló szerepre ítélt gyer-
mekek tanulási nehézségeit, megállapítható, hogy az átlagos feltételek között működő általános iskola nem képes
a speciális nevelési szükségletű tanulók számára pedagógiai többletszolgáltatásokat, egyéni (gyógy)pedagógiai
segítséget biztosítani. (Gaál, 2000)

Az egyik korszerű meghatározás szerint “a tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyer-
mekek, akik az idegrendszer biológiai és/vagy genetikus okokra visszavezethető gyengébb funkcióképessége, il-
letve a kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mu-
tatnak.” (Mesterházi 1998/a, 54.). A szerző szerint a gyermek személyes élettörténetének, élethelyzetének feltér-
képezése, és az aktuális fejlődési állapot diagnosztikai eszközökkel megismerhető oki tényezőinek tudása mel-
lett az egyén nevelési szükségleteinek megállapítása és az ennek megfelelő nevelés együttesen eredményezheti
a tanulásban akadályozott gyermek minél kedvezőbb fejlődését.

Az enyhe értelmi fogyatékosság fogalmának beillesztése a tanulási akadályozottság átfogóbb kategóriájába a
fogalom kiszélesítését eredményezte. A tanulásban akadályozott gyermekek és fiatalok körébe tartoznak azok a
tanulók, akiket a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság enyhén értelmi fogyatékosnak
minősített, valamint az általános iskolában tanulási nehézségekkel küszködő tanulók. 

1.2. A tanulásban akadályozott személyek sajátos szükségletei, 
a komplex rehabilitáció legfőbb feladatai
Az utóbbi két-három évtizedben külföldön és Magyarországon is számos lépés történt a pedagógia tudományá-
nak elméleti és gyakorlati területein egyaránt a tanulás és a tanítás minőségének idő- és módszerbeli árnyalására.
A tanulás optimalizálásának az előzetes tudások és motivációk (begyűjtési) köreire történő kiterjesztése – felté-
telezhetően a pedagógiai tevékenységnek a tudományos gondolkodásnál tradicionálisabban és merevebben je-
lentkező kompetencia-határaival magyarázhatóan – lassabban hódít teret. A tanulási akadályozottság kialakulá-
sának megelőzéséhez a gyógypedagógiának (is) folyamatosan elemeznie és rendszereznie kell azoknak az isko-
lán kívüli és iskolán belüli szocializációs, köztük nevelési feltételeknek és hatásoknak a mechanizmusait, amelyek
beleszólhatnak a gyermek iskolai fejlesztéséről történő gondolkodásba és döntésekbe (Szabó Á-né, 1996). 

Az iskolán kívüli és az iskolai életkörülmények, az oktatás, nevelés, fejlesztés kemény mutatói jelentik mind-
azon tartalmakat, tárgyakat és információkat (játékok, eszközök, életmód-minták, tevékenységek stb.), amelye-
ken kialakulnak és működnek, fejlődnek a képességek (Nagy J. 1994.). A gyermekek iskolakészültségét megha-
tározó tényezők elemzésekor igen fontos szempont az idői dimenzió. A majdani iskolai beválást meghatározó
előzetes tapasztalások és tudások a mi pedagógiai kultúránkban elfogadott, nagycsoportos óvodás korban tör-
ténő pótlólagos “feldúsítása”, a különböző iskola-előkészítő hátránykompenzáló, felzárkóztató igyekezetek nem
a képességek fejlődése szempontjából optimális időpontban, idői eloszlásban és tartalmakon keresztül érik a
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tankötelezetteket. Gondoljunk csak azoknak a roma gyermekeknek a bölcsődéskori, illetve kiscsoportos óvo-
dáskori fejlődési/fejlesztési szükségleteire, akik nem az általános iskolában releváns ténytudások, érték- és nor-
matudások bölcsőjéből érkeznek.

A társadalmi származás és a társadalmi környezet összetevőivel leírható egyéni életutak igen eltérő nevelési
szükségleteket indukálnak. Illyés S. (1992) szerint a sajátos nevelési szükséglet azt fejezi ki, hogy annak a gyer-
meknek, akinek nevelhetősége és oktathatósága jelentősen különbözik a vele egy csoportban oktatott gyermekek
nevelhetőségétől és oktathatóságától, joga van a többiektől eltérő sajátos nevelésre. Az alapfokú iskoláztatás a
pedagógiai hatásrendszer differenciálásával viszonyul, igazodik a gyermekek sajátos oktatási-nevelési szükség-
leteihez. Az egyes gyermeknek – számtalan egyéni szükséglete mellett – különböző típusú sajátos nevelési szük-
ségletei lehetnek: bizonyos képességterületein lehet akadályozott fejlődés(menet)ű, más területeken tehetséges,
tehát az átlagosnál nagyobb (fejlesztési) igényű és teherbírású. 

A gyermek szükségleteinek, motívumainak, képességeinek és készségeinek alakításában az iskola és a külön-
böző szocializációs színterek kapcsolata is nagy szerepet játszik. A hagyományos iskoláztatás főbb rendszer-
szintjei (iskola, osztály, tanóra, fakultatív foglalkoztatás, egyéni tanulás) a gyermeki sokféleség kezelésére sokféle
válaszlehetőséget kínálnak. A napjainkban terjedő ökológiai szemléletmód a gyermek és a környezet kölcsönha-
tását figyelembe véve a tanulási környezetet (a feladatok szintje, mennyisége, a szöveg megfogalmazásának
módja, az alkalmazott eszközök stb.) igyekszik a gyermek nevelési szükségleteihez illeszteni. A komplex reha-
bilitáció eszközei a korszerű tanulásszervezési eljárások, módszerek, egyéni fejlesztés és a tanulási környezet – a
gyermek számára – megfelelő alakítása. E lehetőségek a pedagógiai hatásrendszer működési feltételeitől nem
függetlenek (Szabó Á.-né, 2002). 

Az iskolai tanulás eredményességét befolyásoló tényezők elemzése alapján megállapítható, hogy a tanulási
akadályozottság kialakulásában a szociális és a környezeti feltételeknek – a személyiségfejlődés biológiai és
pszichológiai összetevőihez hasonlóan – igen nagy szerepük van. A feltételek bonyolult kölcsönhatásaiban ala-
kulnak a gyermek szükségletei, motívumai, képességei és készségei, – és a mindenkori intézményes nevelés
megfelelési kritériumai alapján értelmezett – speciális nevelési szükségletei. A Közoktatási Törvény ezt ma sa-
játos nevelési igénynek (SNI) nevezi. Az eredményes tanuláshoz szükséges motivációk és tapasztalatok az is-
kolán kívüli és az iskolai szocializációs színterek működéseiben és történéseiben folyamatosan keletkeznek. A
tanulási akadályozottság kialakulásának megelőzése tehát a tudás megszerzéséhez nélkülözhetetlen pszichi-
kus működések folyamatos (fejlesztő) segítéseként értelmezhető (Mesterházi 1998/b). A szociális és a peda-
gógiai szolgáltatások együttműködő rendszerei jelentik, jelenthetik ezt a lehetőséget a gyermek oktathatósá-
gának és nevelhetőségének alakításában. Az egyes gyermek nevelési szükségleteinek az iskolán kívüli és az is-
kolarendszeren belüli feltételekhez illeszkedő megválaszolása szolgálja a gyermek számára legkedvezőbb fej-
lesztést (Szabó Á-né, 1996).

A Közoktatási Törvény átvette a gyógypedagógiai szakma rendezetlen nyelvhasználatát. A nemzetközi gya-
korlatnak megfelelően jogi értelemben használja az SNI kifejezést. Az SNI gyűjtőfogalom alkalmazásával a fo-
gyatékos gyermekek/tanulók számára a közoktatási intézményekben többletjogokat, egyben költségvetési több-
letforrásokat biztosítanak a sajátos nevelésre.

Az inkluzivitás azt a többségi iskolát jellemzi, amely hozzáférhetővé teszi magát a gyermekek és fiatalok szé-
les köre számára. Az ilyen iskola elismeri a tanulás különböző típusait és ütemét, és ellátja a körzet speciális szük-
ségletű tanulóit. Az iskola befogadó jellegét és nyitottságát a tanítás programja, szervezése valamint tárgyi és
személyi feltételei határozzák meg. 

Az integráció fogalma a speciális nevelési szükségletű gyermekeknek a többségi iskolákban történő oktatásá-
val függ össze. Számos országban – Magyarországon is – egyre nagyobb számban oktatják az általános iskolák-
ban azokat a gyermekeket, akiket régebben speciális iskolákban, osztályokban tanítottak. Az integráció számos
formában valósulhat meg. Sokan arra helyezik a hangsúlyt, hogy hol zajlik, lényegesebb jellemzői viszont az in-
tegrált tanulmányi és szociális helyzetek tervezett lehetőségei. Ha azt akarjuk, hogy a speciális nevelési szük-
ségletű gyermekek felnőttként egy közösségben éljenek, rendszeres alkalmakra van szükségük ahhoz, hogy kor-
társaikkal megosszák élményeiket (Gaál, 2000).

A fogyatékosságot a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok állapítják meg, és
tesznek javaslatot az integrált oktatásra. Az integráltan tanuló gyermekek, fiatalok aránya a 2001/2002-es tanév
óta évi 4-6 ezer fővel növekszik, ma már a fogyatékosnak minősített tanulók fele integráló iskolába jár (Papp,
2004). Az 1993-as közoktatási törvény az esélyegyenlőségi törvénnyel összhangban kimondja, hogy a fogyatékos
személy az óvodai nevelésben és az iskolai oktatásban – amennyiben a fejlődése, képességeinek kibontakoztatása
szempontjából előnyös – a többi gyermekkel együtt vesz részt.
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A törvény kötelezettségként írja elő az önkormányzat számára az integrált oktatás biztosítását, a feltételek
megteremtését. A hatékony együttnevelés feltétele a fenntartó megfelelő tudása a jogi, gazdasági, szakmai tá-
mogatás érdekében. A szülők és a civil szervezetek megismertetése az iskoláztatás különböző formáinak meg-
választása során gyakorolható jogaikkal viszont máig sem elég hatékonyan működik. 

Az integrált nevelés pedagógiai és tárgyi feltételei a tanulócsoport méretében (az enyhén értelmi fogyatékos
gyermek a törvény szerint két tanulónak számít) ragadható meg, 18+2 főt jelez a szakirodalom ideálisnak (Mes-
terházi, 1998). Az integráló nevelésre megfelelő módszertani kultúrával rendelkező tanító, gyógypedagógus szük-
séges, a sérült, fogyatékos ,  akadályozott ember iránti pozitív attitűddel. A pedagógusoknak meg kell ismerniük
a (gyógy)pedagógiai diagnózist, a habilitációs és rehabilitációs tevékenység célját, tartalmát helyesen kell értel-
mezniük, alkalmazniuk kell a projektpedagógiát és a kooperációs technikákat, ismerniük kell a tevékenység-
központú pedagógiákat, érteniük kell a heterogén tanulócsoport differenciált tanórai fejlesztéséhez, ismerniük és
alkalmazniuk kell a taneszközrendszert, a tanulói értékelési formákat, az integrált oktatás jogszabályi hátterét,
működtetnie kell intézményfejlesztési és programadaptációs ismereteit. Az egyik legfontosabb feltétele a hatékony
együttnevelésnek a más szakemberekkel történő együttműködés (Papp, 2008). 

Legalább a tanítási órák felénél két pedagógus munkájára van szükség, hogy a pedagógus és a gyógypedagó-
gus szakemberek kooperatív technikákat alkalmazva, ún. „teamteaching” keretében dolgozhassanak (Papp, 1995).
Az integráció nem azt jelenti, hogy ugyanazt várja el a pedagógus a gyermektől, mint a többiektől, hanem szá-
mára egyéni fejlesztési terv készül, melyben a képességeihez mért haladási tempó és a számonkérés, vizsgázta-
tás módja is meghatározásra kerül. Lehet, hogy a többségi iskolában a gyógypedagógiai iskola követelményeit fi-
gyelembe véve fog bizonyítványt kapni. Igen fontos feltétel a szülők tájékoztatása az osztályban folyó munkáról,
bevonásuk az integrációs folyamatba. A többi szülő egyetértése és együttműködése is elengedhetetlen az ered-
ményes integrációhoz.

A rehabilitáció színterei: óvodai nevelés, (gyógy) pedagógiai többletszolgáltatás a többségi általános iskolában,
speciális általános iskola; speciális szakiskola, integráló szakiskola. A tanulási akadályozottság okai, tünetei, a
megsegítés módjai és színterei:

Kategória, diagnózis: Tanulási akadályozottság/enyhe értelmi fogyatékosság.

Okok: Organikus, funkcionális, szociális.

Tünetek: Több képességterületet érintő, mélyreható, tartós és súlyos pedagógiai probléma, nehéz tanulás, általá-
nos iskolai elégtelen vagy gyenge teljesítmény.

Megsegítés: Korszerű tanulásszervezési eljárások, módszerek, egyéni fejlesztés és a tanulási környezet – az ő szá-
mára – megfelelő alakítása.

Színterek: Óvodai nevelés, gyógypedagógiai többletszolgáltatás a többségi általános iskolában, speciális általános
iskola; speciális szakiskola, integráló szakiskola.

Irodalom
– Englbrecht, A. – Weigert, H. (1998) Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? avagy Nem

jelenthet akadályt a tanulási akadály! Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest 
– Gaál É. (2000) A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Illyés S. (szerk.): Gyógy-

pedagógiai alapismeretek. Eötvös Loránd Tudományegyetem
– Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, 431-459.
– Halász G. – Lannert J. (1998) Jelentés a magyar közoktatásról 1997. Országos Közoktatási Intézet, Budapest 
– Illyés S. (1992)  A speciális nevelés alternatívái. In: Kozma T. – Lukács P. (szerk.): Szabad legyen vagy kötelező?

A közoktatási törvény koncepciójához. Educatio Kiadó 1992
– Mesterházi Zs. (1998/a) A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Ta-

nárképző Főiskola, Budapest 
– Mesterházi Zs. (1998/b) A tanulási akadályozottság helye a gyógypedagógiai tipológiában. Gyógypedagógiai

Szemle, 1.
– Nagy J. (1996) Nevelési kézikönyv személyiségfejlesztő pedagógiai programok készítéséhez. Mozaik Oktatási

Stúdió, Szeged 
– Papp G. (1995) Tanulásban akadályozott gyermekek integrációja. In: Perlusz A. (szerk.) Fogyatékos gyermekek

integrált nevelése hazai kísérletek tükrében.Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest,
94-143.

– Papp G. (2004) Tanulásban akadályozott gyermekek a többségi általános iskolában. Comenius Bt. Pécs

Szabó Ákosné dr.
A tanulásban akadályozott, az értelmileg akadályozott és az autista személyek

72

II_Ismeretek a fogyatekos akadalyozott szemelyek_Layout 1  2011.02.17.  9:21  Page 72



– Papp G. (2008) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók inegrált oktatása, nevelése hazánkban. In: Szabó Á.-né
(szerk.) Tanulmányok a tanulásban akadályozottak pedagógiája és határtudományai köréből. Educatio Tár-
sadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest, 215-224.

– Szabó Á.-né (1996) Szegénység és iskola. Trezor Kiadó, Budapest 
– Szabó Á.-né (2002) A tanulási akadályozottság jelentéstartománya. In: Nyugat-Magyarországi Egyetem Apác-

zai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, Tanulmánykötet, Győr, 149-155. 
– BNO–10 (1994) A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása.

Tizedik verzió. Népjóléti Minisztérium, Budapest
– Pedagógiai Lexikon (1997) (főszerk.: Báthory Z., Falus I.) Keraban Könyvkiadó, Budapest, 1997

2. AZ ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT SZEMÉLYEK 

2.1. Az értelmi akadályozottság

Az értelmi fogyatékosság gyűjtőfogalom. Átfogó kifejezése mindazoknak a különböző súlyosságú, az első élet-
évektől jelentkező állapotoknak, melyekre elsősorban az általános értelmi képesség károsodása, fejlődésének szé-
leskörű és számottevő lelassulása, így az intellektuális teljesítés jelentős elmaradása a jellemző. Ez az állapot be-
folyásolja a személyiségfejlődést, a kommunikációt, a tájékozódást, a tanulást, a társadalmi alkalmazkodást (a
részleges önállóságtól a teljes függésig). A fejlődés gyermekkorban egyenetlen, elveszti harmonikus jellegét, a
jellegzetes fejlődési ugrópontok, szintek elmosódnak. 

Kialakulásának oka lehet genetikai (kromoszomális, pl. a Down-szindróma) és/vagy a központi idegrend-
szert, az agy működését a fejlődés korai szakaszában – születés előtt, közben és után – ért károsító hatások (pl.
mérgezések: dohányzás, alkohol); vírus- és bakteriális fertőzések; anyagcserezavarok; vércsoport összeférhetet-
lenség; oxigénhiány; szülési sérülések; agyvelő- és agyhártyagyulladás. Ezen kívül léteznek ismeretlen eredetű
kóroktani tényezők. A pszichiátria megkülönböztet enyhe, mérsékelt, súlyos és igen súlyos értelmi elmaradott-
ságot. Ez a súlyosság szerinti felosztás azonban csak mesterséges határokat jelöl ki, nem lehet kizárólagos pon-
tossággal meghatározni. A magyar gyógypedagógia jelenleg a tanulási akadályozottság (tanulásban akadályo-
zottak – enyhén értelmi fogyatékos és nehezen tanuló gyermekek) és az értelmi akadályozottság (mérsékelt ér-
telmi fogyatékosságtól alsó határ nélkül) kifejezéseket használja. Az értelmi fogyatékosság nem azonos sem a
környezeti ártalmakból adódó másodlagos értelmi elmaradottsággal, sem a pszichiátriai megbetegedésekkel, sem
a demenciával. Tehát nem betegség, hanem állapot, amely a biológiai károsodás következtében visszafordítha-
tatlan. Viszont nem mindegy, hogy ezt az állapotot hogyan közelítjük meg, mihez viszonyítjuk: a fogyatékosság
mértéke a szemlélettől függően változhat.

Az értelmi fogyatékosság definícióját az American Association on Intellectual and Developmental Disabilities
(AAIDD) 2002-ben revidiált klasszifikációs rendszere újabb előrelépést hozott abban, hogy „a diagnosztizálás ne
egyszerűen cimkézés legyen, hanem egy eszköz arra, hogy az érintett személy a megfelelő, ezen jogcímen járó
szolgáltatásokhoz hozzájusson.” (Lányiné, 2009). „A mentális retardáció olyan képességzavar,  amely az intel-
lektuális működés, valamint az adaptív magatartás jelentős korlátozottságával jellemezhető, amely a fogalmi, a
szociális és a praktikus adaptív készségekben fejeződik ki.” Ez a képességzavar 18 éves kor előtt jelentkezik (Lá-
nyiné,  2009, 107, idézi   Luckassont és munkatársait)

Az AAIDD 2002-es rendszere az egyéni működésekre ható körülményeket úgy tekinti át, hogy figyelembe veszi 
– „az intellektuális képességeket 
– az adaptív viselkedés szintjét
– a társas participációt és interakciókat, a szociális szerepek kialakulását. Ez összhangban van a WHO 2001-es

klasszifikációs kézikönyvével, abban jelenik meg ugyanis ez a dimenzió
– az egészségi állapotot, fizikai és mentális értelemben is, valamint utal az etiológiára”
American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2002 (Lányiné, 2009,108)

2.2. Az értelmileg akadályozott személyek sajátos szükségletei, 
a komplex rehabilitáció legfőbb feladatai
Az értelem sérülése, az intelligencia szint csak irányadó, nem merev mutató. Csak egy az érintett személy jel-
lemzői közül: a társas kapcsolatok és az önellátás (együttes néven szociabilitás) szintje – ha kibontakozásukat
túlzott kiszolgálással, védelemmel nem akadályozzuk – legalább akkora mértékben meghatározó, és akár jelen-
tős mértékben enyhítheti is az intellektus csökkent teljesítőképességéből származó hátrányokat. Értelmi fogya-
tékosság esetén az értelmességnek tehát csak egyes területei sérülnek: a fogyatékos ember nem egy mindenre al-
kalmatlan személy. Az értelmi fogyatékosság legemberibb megközelítése az, ha toleráns, támogatásra törekvő ál-
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láspontot képviselünk, és a segítő folyamat megtervezéséhez szükségleteiket vesszük figyelembe. Nem hiányzó
képességeik felől kell megközelíteni őket, hanem észre kell venni, milyen segítségre van szükségük abban a kör-
nyezetben, amelyben élnek, iskolába vagy munkába járnak. Azt kell felmérni, mire képes az adott gyerek, felnőtt,
hiszen a meglévő képességekből lehet kialakítani a hiányzókat. 

Az értelmi akadályozottság kialakulásában szerepet játszó organikus okokhoz – mint párhuzamos sérülések
– testi fogyatékosságok, látás- és halláskárosodások vagy epilepszia is kapcsolódhatnak. Az értelmi akadályo-
zottságot ebben az értelemben a sérülések összetettsége jellemzi. Az értelmi akadályozottság a fejlődés során ki-
terjedten, erőteljesen és tartósan jelenik meg, ami különösen érezhető a rendkívül lelassult mentális és nyelvi fej-
lődésben. Az értelmileg akadályozott személyeket a tanulási tartalom szemléletes-cselekvésbe ágyazott felfogá-
sának, feldolgozásának és megőrzésének a dominanciája jellemzi, ahol a direkt szükségletek kielégítése kerül
előtérbe. Az értelmi akadályozottsággal szemben a család gyakran értetlenül áll, ezért számolni kell téves neve-
lési beállítódásokkal és azok következményeivel is (Hatos, 2000/a).

Az értelmileg akadályozott gyermekekre jellemző a meglassúbbodott fejlődési ütem, a pszichés aktivizáció
alacsony szintje és a jellegzetes fejlődési szintek elmosódása, motivációszegénység, alacsony transzferálási és ge-
neralizálási képesség, ingadozó figyelem, magasabb ingerküszöb, alacsonyfokú terhelhetőség, lassú tanulási
tempó. 

A fenti fejlődésbeli eltérések és tevékenységbeli akadályozottságok a komplex rehabilitációs megsegítés, nevelés,
oktatás, fejlesztés szempontjából sajátos szükségletként jelentkeznek. Az értelmileg akadályozott személyek spe-
ciális segítséget, támogatást igényelnek 
– szükségleteik kielégítése (alapvető emberi szükségletek), 
– egészségük megtartása (fizikai és lelki egészség, mindennapos tevékenységek), 
– az emberi, a dologi és természeti világhoz való viszonyuk kialakítása (kommunikáció, érzékelés-észlelés, gon-

dolkodás),
– a társadalom életében való aktív részvétel területén. 

A rehabilitáció alapvető feltétele az ökológiai szemlélettel kialakított tanulási környezet: a vitális, testközeli
kapcsolat, szemléltető-cselekedtető módszerek, a kis lépésekre bontott munka, a nehézségek enyhítése, a gya-
kori ismétlés, konkrétság, jól átlátható, tagolt és ösztönző tanulási segítség (kreatív foglalkozások: játék, ábrázo-
lás, ritmika), a korszerű terápiás eljárások alkalmazása, egyéni fejlesztés, felnőtt értelmileg akadályozott szemé-
lyek pedagógiai kísérése (Hatos, 2000/b).

A rehabilitáció színterei: korai felderítés és fejlesztés, gyógypedagógiai óvodai (iskolai) nevelés vagy (gyógy)pe-
dagógiai többletszolgáltatás a többségi integráló óvodában, általános iskolában, készségfejlesztő speciális szak-
iskola, tanácsadás a szülőknek. 
Az értelmi akadályozottság okai, tünetei, a megsegítés módjai és színterei:

Kategória, diagnózis: Értelmi akadályozottság/középsúlyos értelmi fogyatékosság.

Okok: Organikus, funkcionális, szociális.

Tünetek: Meglassúbbodott fejlődési ütem, alacsony pszichés aktivizációs szint, a jellegzetes fejlődési szintek el-
mosódása, motivációszegénység, alacsony transzferálási és generalizálási képesség, ingadozó figyelem, maga-
sabb ingerküszöb, alacsonyfokú terhelhetőség, lassú tanulási tempó.

Megsegítés: Ökológiai szemlélet, korszerű  eljárások, módszerek, egyéni fejlesztés és a tanulási környezet meg-
felelő alakítása: vitális, testközeli kapcsolat, kis lépések, a nehézségek enyhítése, gyakori ismétlés, konkrétság,
jól átlátható, tagolt és ösztönző tanulási segítség.

Színterek: Korai felderítés és fejlesztés, gyógypedagógiai óvodai (iskolai) nevelés vagy (gyógy) pedagógiai több-
letszolgáltatás a többségi integráló óvodában, általános iskolában, készségfejlesztő speciális szakiskola, tanácsa-
dás a szülőknek.

Irodalom
– Hatos Gy. (2000/a) Értelmileg akadályozott felnőttek pedagógiai kísérése. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypeda-

gógiai Főiskolai Kar, Budapest
– Hatos Gy. (2000/b) Az értelmileg akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. In Illyés S. (szerk.):

Gyógypedagógiai alapismeretek. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főis-
kolai Kar, Budapest, 411-428.

– Lányiné Engelmayer Á. (2009) Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. Medicina Könyvkiadó Zrt., Bu-
dapest
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3. AZ AUTISTA SZEMÉLYEK

3.1. Az autizmus
Az autizmus a szociális, a kommunikációs és a kognitív készségek minőségi fejlődési zavara, melynek követ-
kezménye az egész életen át tartó fogyatékos állapot. Ez lehet igen súlyos, járulékos fogyatékosságokkal halmo-
zott sérülés, illetve többé-kevésbé kompenzált (ritkán jól kompenzált) állapot. A súlyosan érintett személyek
egész életen át teljes ellátásra, a jó képességűek egyénileg változó támogatásra szorulnak. Különböző formáit
egységes kórképként, ‘autisztikus spektrumzavarként’, illetve ‘pervazív fejlődési zavarok‘ csoportjaként defini-
álja a modern szakirodalom (Peeters, 1997; Balázs, 2000) . Genetikusan erősen meghatározott, a családokban hal-
mozódik. Gyakorisága (amelyet kezdetben 2-4 tízezreléknek gondoltak) jelenleg 0,6 %-ra becsülhető a teljes po-
pulációban, de a gyakoriság látszólag (egyes szerzők szerint valóban) növekszik. A családtagokkal együtt ez a la-
kosság 1-1,5%-os közvetlen és közvetett érintettségét jelenti. Az állapot leírása viszonylag késői volt, emiatt az el-
látás megszervezése elmarad a többi fogyatékossági területekétől, bár az utóbbi két évtizedben sokat fejlődött.
Megfelelő speciális módszerekkel igen jó eredmények érhetők el (az egyén szintjén) a nehézségek kompenzálá-
sában valamint a szociális beilleszkedésben, és az eredmény jobb a korábban elkezdett fejlesztéseknél. Az autiz-
mussal kapcsolatos kutatások óriási tempóban folynak az utóbbi tíz évben, az állam ellátási kötelezettségei tör-
vényileg is egyre jobban megfogalmazódnak, a szolgáltatások viszont Magyaroszágon még nem elégségesek. 

Zavarok, speciális nehézségek
– a társas kapcsolatokban: pl. társaktól való elkülönülés vagy szokatlan közeledés, egyoldalú interakció;
– a kommunikációban (beszéd, gesztus, mimika): pl. a beszéd hiánya, a beszéd szintjéhez képest gyenge be-

szédhasználat, kommunikáció, vagy a nyelv szó szerinti értelmezése, furcsa tartalma, szokatlan hanghordo-
zás;

– az érdeklõdés, aktivitás és játék területén: pl. szokatlan, sztereotip, repetitív tevékenységek, hobbik;
– a gondolkodásban, a tanulásban és a mindennapi alkalmazkodásban pl: ragaszkodás az állandósághoz, a meg-

szokotthoz;
– a mozgás területén: pl. repkedõ kézmozgás, lábujjhegyen járás;
– az érzékelés-észlelés területén: pl. csökkent fájdalomérzés. 

A gyermekek a legsúlyosabb tüneteket 2-5 éves koruk között mutatják. Közvetlen környezetükhöz való kap-
csolatuk, alkalmazkodásuk ezután lényegesen javulhat, de az alapprobléma nem változik. Minden 100 típusos,
szűk értelemben vett (“gyermekkori autizmus”) autista gyermekből kb. öt válik önálló felnőtté, 25-30 jelentős fej-
lődést mutat, de támaszt, ellenőrzést igényel, a többiek súlyosan fogyatékosak és ellátásra szorulnak.

Külföldi adatok alapján számolva minimum 60 ezer autisztikus személy él Magyarországon. Az autizmus ská-
lája a mély fogyatékosságtól az ép intellektusú ember enyhe szociális készségzavaráig terjed. Elõfordulása fiúk-
nál 4-5-ször gyakoribb, mint lányoknál. 

3.2. Az autista személyek sajátos szükségletei, a komplex rehabilitáció legfőbb feladatai
Az autista gyermek problémájának lényege a szociális-kognitív és kommunikációs készségek fejlõdésének za-
vara, amely a személyiség fejlődésének egészét áthatja (pervazív), és általában fogyatékos állapothoz vezet. Az
autista gyermekek csoportjába soroljuk mindazokat az autisztikus állapotban lévő, vagy korszerű kifejezéssel
az autisztikus spektrum zavarba (autism spectrum disorder, ASD) tartozó gyermekeket, akikről közös szükség-
leteik alapján, az ellátás szempontjából, így pedagógiai szempontból is egységesen kell gondolkoznunk, mert ál-
talános értelmi képességeiktől függetlenül azonos jellegű, speciális szükségleteiket kielégítő, sajátos nevelési meg-
közelítésre van szükségük.

Egyértelmű, hogy az autizmus a viselkedés jellegzetes tüneteivel leírható állapot, amely különböző, agyi fej-
lődési és működészavart okozó organikus tényezők hatására jöhet létre. Okai között, amelyek nem teljesen tisz-
tázottak, elsősorban genetikai és az idegrendszert károsító hatásokat, esetleg azok interakcióit feltételezik. A ge-
netikus meghatározottság igen erős. Ezt jól mutatja például az a tény, hogy az autista gyermekek testvérei között
az átlagosnál ötvenszer gyakoribb, 2,7% az autizmus megjelenése. Az autizmus minden értelmi szint mellett elő-
fordulhat, és gyakran társul más fogyatékossággal, fejlődési zavarral. Ennek megfelelően a klinikai kép igen sok-
féle lehet, az autizmus súlyossága, az értelmi színvonal, az egyéb képességek, illetve fogyatékosságok és a gyer-
mek személyisége függvényében.

A hagyományos felfogással szemben az autizmust nem betegségnek, nem elmebetegségnek (pszichózis) tart-
juk, hanem a fejlődés olyan zavarának, amely minőségében és mennyiségében is eltér a normál fejlődéstől, és az
esetek többségében fogyatékos állapothoz, típusosan igen súlyos fogyatékossághoz vezet. Ennek megfelelően or-
vosi értelemben nem gyógyítható. A várható élettartamot az autizmus nem befolyásolja. Az esetleg jelentős mér-
tékű fejlődés mellett az alapvető probléma az egész életen át fennáll, és döntő hatással van a szociális beilleszke-
désre és életminőségre, a képességeknek megfelelő színvonalú életvezetés elérésére. Ez utóbbi az önellátás, pl. a
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szobatisztaság kialakításától a megszerzett egyetemi diploma ritkán sikeres gyakorlati felhasználásáig terjedhet.
A nagyon változatos korai kép alapján a prognózisban várható jelentős különbségekre nem lehet egyénenként kö-
vetkeztetni. Némi támpontot adhat a gyermek tesztekkel mért intellektusa (nem az esetleges kiemelkedő sziget-
szerű képességek) és a beszédfejlődés tempója.
A klinikai kép sokféle lehet, a jellegzetes tünetek közül bármelyik hiányozhat, a viselkedésben megmutatkozó fő
tünetek azonban, amelyek a diagnózis alapjául is szolgálnak, azonos funkció-területen jelentkeznek.

A korai kezdet jellemzői:
Típusos esetben valószínűleg az állapot veleszületett, de értékelhető tüneteket csak 1,5 éves kor után találunk,
mert ekkor jelennének meg a normális fejlődés során az autizmusban érintett és mai módszereinkkel már vizs-
gálható funkciók.

Minőségi károsodás és általános elmaradás három területen:
– a reciprok (kölcsönösséget igénylő) szociális interakciókban (a metakommunikáció,  pl. szemkontaktus hasz-

nálata a szociális kapcsolatok szabályozásában, a kölcsönösség, a kortárs-kapcsolatok, a vigasz, az öröm, él-
mények kölcsönös megosztás stb.);

– a kommunikációban (beszéd kialakulása, a kialakult beszéd funkcionális használat, pl. társalgás fenntartására,
illetve nem beszélõ gyermeknél kompenzációra való törekvés más eszközökkel, a beszéd metakommunikatív
oldala, mint ritmus, hangsúly, intonáció stb.) és a játékban (változatos és spontán szerep-, illetve imitatív játék);
valamint

– a rugalmas viselkedés-szervezés területén (pl. sztereotip, repetitív (azonosan vagy azonos jelleggel ismétlõdõ),
illetve azonossághoz való ragaszkodást tükrözõ tünetek). (Balázs, 2000)

A tünetek 3-5 éves korban, tehát az óvodáskorban a legtípusosabbak, illetve legsúlyosabbak. Kisgyermekkor-
ban a beszéd fejlődésének zavara (olykor visszafejlődés), magány szeretete, szűk körű érdeklődés, amely ebben
a korban főleg a tárgyak fizikai jellegzetességeire vagy azonos aktivitásra irányul, a szimbolikus játék hiánya,
sztereotip mozgásos tünetek (pl. kezek röpködő mozdulata, bizarr tartások, grimaszok, lábujjhegyen járás), illetve
a szenzoros viselkedés furcsaságai (pl. szagolgatás, vizuális ingerek keresése) a jellemzőek. Egyre nyilvánvalóbb
a szociális kapcsolatteremtés és a kommunikáció alapvető fogyatékossága: nem teremt vagy kezdeményez kap-
csolatot, a szülőkkel is csak szükségletei kielégítésére, a társakat figyelmen kívül hagyhatja, átgázol rajtuk, fél
tőlük, agresszív, idegenekkel gátlástalanul elfogadó vagy kedves, a veszélyeket nem ismeri fel stb. A környező
világ megismerésének zavara a kommunikáció lehetetlenségét is okozhatja: a jellegzetes ragaszkodást az azo-
nossághoz, a kóros fokú leválaszthatatlanságot az anyáról, a frusztráció és félelem kapcsán jelentkező düh- és szo-
rongási rohamokat (pl. nyilvános helyen, vásárlás közben, közlekedés során, várakozáskor). 

Jobb értelmű gyermekeknél a szűk körű, sztereotip érdeklődés már nem szenzoros ingerekre irányul, hanem
szociális tartalommal nem bíró, vagy funkcionális értelmétől elvonatkoztatott témákra, érdeklődési körökre: pl.
térképek, közlekedés, járművek, országok és fővárosok, lakcímek, és gyakori a zene szeretete. A tünetekből egy-
egy gyermeknél nem találjuk meg az összeset, és súlyosságuk is igen változó lehet. A régebben abszolút diag-
nosztikus kritériumként értékelt szemkontaktus-hiány például csak a legsúlyosabb autistáknál fordul elő. (A jel-
lemző tünet a szemkontaktus gyenge, a szociális funkció szempontjából fogyatékos használata, pl. bámulás). A
diagnózis a gyakorlatban a lehetséges 18 hónapos kornál általában jóval későbben születik meg, az ellátó rend-
szer és a szakemberképzés hiányosságai miatt. Az iskoláskorig vagy még tovább kezeletlenül maradt fejlődési
zavar és deviancia gyógyító és fejlesztő célú ellátása a növekvő korral egyre nehezebbé válik, bár a nevelhetőség,
taníthatóság időszaka az autista fiatalok esetében benyúlik a felnőttkorba, így sohasem késő a fejlesztést elkez-
deni. (Frith, 1993)

A fenti fejlődésbeli eltérések és tevékenységbeli akadályozottságok a komplex rehabilitációs megsegítés, ne-
velés, oktatás, fejlesztés szempontjából sajátos szükségletként jelentkeznek. 

A rehabilitációs munka tartalmai: korai diagnózis, korai fejlesztés, a sérült és fejlődésben elmaradt szociális-
kommunikációs és kognitív funkciók segédeszközökkel, ill. speciális módszerekkel történő fejlesztése, pótlása, ill.
kompenzálása; a sérülésből adódó szükségletekhez adaptált környezet megteremtése; elfogadható, az egyéni
szintnek megfelelő minőségű élet a gyermek és családja számára; a legjobb felnőttkori szociális adaptáció és ön-
állóság, valamint a minél kielégítőbb életminőség elérése; a szülők képzése. 

A rehabilitációs munka színterei: speciális otthoni vagy intézményben szervezett korai fejlesztés, speciális au-
tista óvodai és iskolai csoportok a többségi óvodában, általános iskolában vagy gyógypedagógiai óvodában, ál-
talános iskolában, integráló általános iskolai osztály, fordított integráció, bentlakásos intézmények, magántanu-
lói forma, a család a szülők képzésével, bevonásával. 
Az autizmus okai, tünetei, a megsegítés módjai és színterei:
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Kategória, diagnózis: Autizmus.

Okok: Organikus (genetikai és idegrendszeri károsító hatások, esetleg azok interakciói).

Tünetek: Közömbösen viselkedik; nem játszik gyerekekkel, csak ha felnőtt erőlteti és segíti; egyoldalú kapcso-
lat, a válaszra nem figyel; a felnőtt kezével jelzi szükségleteit; szakadatlanul ugyanarról a témáról beszél; papa-
gájszerűen utánozza a beszédet; bizarr viselkedés, pl. repdeső kézmozgás; indokolatlan nevetés, kuncogás, sírás;
a tárgyakat fogdossa, pörgeti; nem, vagy ritkán néz mások szemébe; a változások ellen tiltakozik; fantáziadús sze-
repjáték hiánya; egyes dolgokat nagyon jól, gyorsan csinálhat, de nem olyanokat, amelyekhez szociális érzék kell.

Megsegítés: Korai diagnózis, korai fejlesztés, sérült és fejlődésben elmaradt szociális-kommunikációs és kognitív
funkciók segédeszközökkel, ill. speciális módszerekkel történő fejlesztése, pótlása, ill. kompenzálása;  a sérülés-
ből adódó szükségletekhez adaptált környezet megteremtése; elfogadható, egyéni szintnek megfelelő minőségű
élet a gyermek és családja számára; a legjobb felnőttkori szociális adaptáció és önállóság, valamint a minél kielé-
gítőbb életminőség elérése; szülők képzése.

Színterek: Speciális otthoni vagy intézményben szervezett korai fejlesztés, speciális autista óvodai és iskolai cso-
portok  a többségi óvodában, általános iskolában vagy gyógypedagógiai óvodában, általános iskolában, integráló
általános iskolai osztály, fordított integráció, bentlakásos intézmények, magántanulói forma. 

Irodalom
– Balázs A. (2000) Az autista gyermekek az óvodában és az iskolában. In Illyés S. (szerk.): Gyógypedagógiai

alapismeretek. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest,
631-654. 

– Frith, U. (1993) A rejtély nyomában. Autizmus Füzetek. Autizmus Alapítvány Kapocs Kiadó, Budapest
– Mesterházi Zs. (szerk.) (2001) Gyógypedagógiai Lexikon, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai

Kar, Budapest, Balázs Anna szócikkei, 64-66.
– Peeters, T. (1997) Autizmus. Autizmus Alapítvány Kapocs Kiadó, Budapest

4. SZEMPONTOK, AMELYEKET A FOGYATÉKOS EMBER 
SEGÍTÉSE SORÁN FIGYELEMBE KELL VENNI SEGÍTőNEK

4.1. A tanulásban akadályozott személyek segítése

A tanulásban akadályozott személyekkel történő kapcsolattartásban az egyszerű, érthető, tagolt kommunikáció,
a megértés – az egyén szükségleteit figyelembe vevő – segítése (szemléletes eszközök használata, a nyelvi kód, a
kétnyelvűség figyelembe vétele stb.) a legalapvetőbb feladat. 

Az ökológiai szemlélettel kialakított tanulási és kommunikációs környezet a  gyerek motiválásával, a megis-
merés hétköznapi élményekbe, élethelyzetekbe ágyazottságával, szemléltető-cselekedtető módszerek alkalma-
zásával és folyamatos megerősítéssel biztosítható. Kis lépésekre bontott munka, folyamatos és élvezetes gyakor-
lás, ismétlések, konkrétság, tanulási segítség (kreatív foglalkozások, játékosság és sok játék, korszerű tanulász-
szervezési módok stb.) biztosításával, korszerű terápiás eljárások alkalmazása és egyéni fejlesztés jelentik a ne-
hezen tanuló gyerek segítésének további eszközeit.

4.2. Az értelmileg akadályozott személyek segítése
Az értelem sérülése, az intelligencia szint csak irányadó, nem merev mutató. Csak egy az érintett személy jel-
lemzői közül: a társas kapcsolatok és az önellátás (együttes néven szociabilitás) szintje – ha kibontakozásukat
túlzott kiszolgálással, védelemmel nem akadályozzuk – legalább akkora mértékben meghatározó, és akár jelen-
tős mértékben enyhítheti is az intellektus csökkent teljesítőképességéből származó hátrányokat. Értelmi fogya-
tékosság esetén az értelmességnek tehát csak egyes területei sérülnek: a fogyatékos ember nem egy mindenre al-
kalmatlan személy. Az értelmi fogyatékosság legemberibb megközelítése az, ha toleráns, támogatásra törekvő ál-
láspontot képviselünk, és a segítő folyamat megtervezéséhez szükségleteiket vesszük figyelembe. 

Nem hiányzó képességeik felől kell megközelíteni őket, hanem észre kell venni, milyen segítségre van szük-
ségük abban a környezetben, amelyben élnek, iskolába vagy munkába járnak. Azt kell felmérni, mire képes az
adott gyerek, felnőtt, hiszen a meglévő képességekből lehet kialakítani a hiányzókat. 

Az értelmi akadályozottság kialakulásában szerepet játszó organikus okokhoz – mint párhuzamos sérülések
– testi fogyatékosságok, látás- és halláskárosodások vagy epilepszia is kapcsolódhatnak. Az értelmi akadályo-
zottságot ebben az értelemben a sérülések összetettsége jellemzi. Az értelmi akadályozottság a fejlődés során ki-
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terjedten, erőteljesen és tartósan jelenik meg, ami különösen érezhető a rendkívül lelassult mentális és nyelvi fej-
lődésben. Az értelmileg akadályozott személyeket a tanulási tartalom szemléletes-cselekvésbe ágyazott felfogá-
sának, feldolgozásának és megőrzésének a dominanciája jellemzi, ahol a direkt szükségletek kielégítése kerül
előtérbe. Az értelmi akadályozottsággal szemben a család gyakran értetlenül áll, ezért számolni kell téves neve-
lési beállítódásokkal és azok következményeivel is.

Az értelmileg akadályozott gyermekekre jellemző a meglassúbbodott fejlődési ütem, a pszichés aktivizáció
alacsony szintje és a jellegzetes fejlődési szintek elmosódása, motivációszegénység, alacsony transzferálási és ge-
neralizálási képesség, ingadozó figyelem, magasabb ingerküszöb, alacsonyfokú terhelhetőség, lassú tanulási
tempó. A fenti fejlődésbeli eltérések és tevékenységbeli akadályozottságok a komplex rehabilitációs megsegítés,
nevelés, oktatás, fejlesztés szempontjából sajátos szükségletként jelentkeznek. Az értelmileg akadályozott sze-
mélyek speciális segítséget, támogatást igényelnek: 
– szükségleteik kielégítése (alapvető emberi szükségletek), 
– egészségük megtartása (fizikai és lelki egészség, mindennapos tevékenységek), 
– az emberi, a dologi és természeti világhoz való viszonyuk kialakítása (kommunikáció, érzékelés-észlelés, gon-

dolkodás),
– a társadalom életében való aktív részvétel területén. 

A rehabilitáció alapvető feltétele az ökológiai szemlélettel kialakított tanulási és kommunikációs környezet: a
vitális, testközeli kapcsolat, szemléltető-cselekedtető módszerek, a kis lépésekre bontott munka, a nehézségek
enyhítése, a gyakori ismétlés, konkrétság, jól átlátható, tagolt és ösztönző tanulási segítség (kreatív foglalkozások:
játék, ábrázolás, ritmika), a korszerű terápiás eljárások alkalmazása, egyéni fejlesztés, felnőtt értelmileg akadá-
lyozott személyek pedagógiai kísérése.

Kiadványok sora segíti megtanulni és kialakítani azokat a kommunikációs módszereket, melyek az értelmi
fogyatékos személyek számára nélkülözhetetlenek lehetnek. 

– Bruckmüller, M. (2006) Alapszükségletek időskorban. In: Időskorú értelmi fogyatékos emberek kísérése, segí-
tése. Akadémiai Kiadó, Budapest,  41-50.

– Erdélyi A. (2004) Nézd a kezem! Egyszerű gesztusjelek gyűjteménye nem beszélő emberekkel való kommu-
nikációhoz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

– Farkasné Gönczi R., Regényi E. (2008) Örök Munkafüzet. Irodai asszisztens leszek! Leendő irodai assziszten-
sek számára. ÉFOÉSZ

– Hatos Gy. (2008) Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük. APC Stúdió, Gyula
– Kálmán Zs. (2006) Mással – hangzók… Az augmentatív és alternatív kommunikáció alapjai. Bliss Alapítvány
– Radványi K. (2003): Down szindrómás gyermekek intelligencia szintje, szociális kompetenciája (adaptív vi-

selkedése) és az otthoni környezet jellemzői közötti kapcsolatok vizsgálata. Pszichológia, 4, 393-408.
– Radványi K. (szerk.) Előadások az Ért. Ak. Klubban. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógai Főiskolai Kar,

2009
– ÉFOÉSZ (2007) Egyszerűen – Útmutató könnyen érthető (Easy-to-Read) tájékoztatók készítéséhez elsősorban

értelmi sérültek számára szerzőknek, szerkesztőknek, fordítóknak és minden érdeklődőnek 

4.3. AZ AUTISTA SZEMÉLYEK JELLEMZőI ÉS IGÉNYEI

4.3.1. Kommunikáció

A gyermek spontán kommunikációs megnyilvánulásainak formái
Húzza a kezünket. Tárgyakat nyújt felénk, (ollót, ha valamit ki akar nyittatni; megnyitja a csapot, ha fürödni
akar). Spontán mutat egy képet (pl. újságban), amit szeretne. Vokalizáció, amiből szintén megérti a szülő, mit
akar a gyereke.

A gyermekek spontán megnyilvánulásainak funkciói
Kérés. Általánosodott-e? Információkérés. „Mikor jön anya?” (Az ablakban áll, jaktál, izgatott, mikor jönnek érte.)
Információadás. A viselkedésből derül ki leggyakrabban, de nem pontos információ.

Szociális rutinok. (Köszönés, „hogy vagy?”, szép a cipőd!, elnézéskérés.) Elutasítás kifejezése. A passzív gyere-
kek sokat szenvednek a környezetüktől, mert nem tudnak „nem”-et mondani. Előbb-utóbb mérgesek lesznek, és
zavaróan fognak viselkedni. Nem beszélő gyermeket nem hagyhatunk eszköz nélkül, amíg megtanul beszélni,
amennyiben megtanul. A gyerekek rájönnek, ha bizonyos viselkedéseket produkálnak (pl. a fejüket a falba verik),
összeszalad mindenki, és megpróbálják kideríteni, mi a baj. Ezért marad fenn a viselkedés sokáig. (Csökkent fáj-
dalomérzet is valószínűsíthető.)

Szabó Ákosné dr.
A tanulásban akadályozott, az értelmileg akadályozott és az autista személyek

78

II_Ismeretek a fogyatekos akadalyozott szemelyek_Layout 1  2011.02.17.  9:21  Page 78



Ha  egy csatornán kommunikáljunk a gyermekkel, csak egy felé kell figyelnie. Amennyiben több csatornán egy-
szerre (szavak, gesztusok, képek stb.) történik a kommunikáció, ezek megerősíthetik egymást. 14 éves kor után
már valószínűleg nem szólal meg a gyerek, nem szabad kommunikációs lehetőségek nélkül hagyni őket.

4.3.2. Szociális interakció
Az autista személyek sérült szociális viselkedését az alábbi szociális interakciós sajátosságokkal írhatjuk le:
– A szelektív kapcsolatok kialakulása késhet vagy hiányozhat.
– Idegenekkel közömbös, vagy éppen fenntartás nélkül közeledik bárkihez.
– Testi kontaktust nem igényel, hárítja azt, vagy éppen ismeretlen személytől is szívesen fogadja.
– Az örömmegosztás, a vigaszkeresés képessége zavart.
– Mások érzelmeit nem ismeri fel, nem reagál rájuk megfelelő módon.
– Elakadáskor nem kér segítséget.
– Kívánságait a felnőtt kezének irányításával, eszközszerű használatával jelzi.
– A környezetében lévő személyeket figyelmen kívül hagyja.
– A szemkontaktus használata az interakciók szabályozásában sérült.
– Kortárskapcsolatok hiánya, sérülése.
– Legszívesebben magányosan tevékenykedik.
– Közös tevékenységeknél, játéknál, beszélgetésnél a kölcsönösséget nem igényli, annak fenntartására nem tö-

rekszik.
– A társas viselkedés szabályait nem, vagy rosszul érti.
– Kapcsolatot nem, vagy inadekvát, bizarr módon kezdeményez, fogad.
– A szociális tartalmú gesztusok értése és használata nehézséget jelent, zavart. 

4.3.3. Módszerek, eszközök
A kommunikáció, szociális készségek, és rugalmas gondolkodás károsodása miatt az autista gyermekek nehezen
igazodnak el az őket körülvevő fizikai és szociális környezetben, szabályait nem, vagy nehezen értik meg, sok-
szor félreértelmezik azokat, ill. sajátos szabályrendszereket „dolgoznak ki”, melyeket környezetük nem ért meg,
vagy amelyek környezetük számára nem elfogadhatóak. Ezért szükséges, hogy mindkét fél számára jól érthető,
standard rendszert alakítsunk ki, megkönnyítve ezzel a gyermek és környezete együttélését, és a lehető legideá-
lisabb környezetet alakítsunk ki a legtágabb értelemben vett tanulási folyamatokhoz.

Az autista személyek tájékozódását és biztonságát  protetikus (segítő) környezet kialakításával támogathatjuk.
A segítő környezet tele van „útjelző táblákkal” (pl. napirend, folyamatábrák, alaplapok, szempont kártyák, kom-
munikációs kártyák, egyéb vizuális segédeszközök), amelyek segítik a személyt az eligazodásban. A protetikus
környezet részei tárgyak és személyek lehetnek. Fontos szempont, hogy minek nem szabad jelen lennie. A pro-
tetikus környezet egy részét magával viheti az autista személy a „nem-protetikus környezetbe”, pl. mobil napi-
rendjét, PECS (Picture Exchange Communication System – képcserés kommunikációs rendszer) könyvét.

Motivációs lehetoségek, motivációs bázis felállítása:
– Étel, ital, finomságok. Sztereotípiák, sztereotípiákhoz kapcsolódó tárgyak.
– Kedvenc tevékenységek. Szociális jutalom (puszi, simogatás, ölelés, csiklandozás stb.)

Napirend, téri-idői struktúra kialakítása:
A napirend megmutatja a gyermeknek, hogy MIT, HOL, MIKOR, MILYEN SORRENDBEN, (esetleg MENNYI
IDEIG, KIVEL) fog csinálni.

– „MIT” – a kártyák megmutatják, milyen tevékenység következik.
– „HOL” – Amíg tépőzáras kártyákat használ a gyermek, van valahol egy hívókép, ami egy meghatározott, sok-

szor jól körülhatárolt helyet jelöl, amit nem is hagyhat el. Ilyen pl. az étkezések, tanulás, kódos munka (a kü-
lönböző műveleteket részekre bontva tanulják meg a gyermekek, s a már megtanult készségeik felhasználá-
sával feladatokat megoldva készülnek fel a tényleges munkavégzésre) helyszíne. 

– „MILYEN SORRENDBEN” – következnek a tevékenységek, sok gyermek nem érti meg, ha azt mondjuk „ebéd
után”; a „nemsokára” még megfoghatatlanabb időt jelent.

– „MENNYI IDEIG” végez egy tevékenységet. A nem kedveltet mennyi ideig kell végeznie, a szeretett tevé-
kenységet mennyi ideig lehet végezni. Sok gyermeknek nem az a fontos, hogy 5 percig, v. 20 percig játszhat,
hanem hogy az előre legyen jelezve. Nagy segítség tojásfőző óra, digitális, másodperc óra, homokóra, fali óra
használata. Nem kell, hogy a gyermeknek ismerete legyen az időről, az idő múlásáról, sőt, sokszor pont ezek-
ben a helyzetekben kezdi megérteni az idő múlását. 

– „KIVEL” végez adott tevékenységet. Sok gyermek túl szorosan kötődik egy-egy személyhez, mert már meg-
ismerte, jobban ki tudja számítani a viselkedését, itt nem csak érzelmi kötődésről van szó, hanem egyfajta kog-
nitív kötődésről is.
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A napirend nem egyszerűen órarend, hanem egy olyan vizuális segítség, ami egész életében, a nap 24 órájában
végig kell, hogy kísérje az autista személyt, függetlenül intellektusától, ill. aktuális állapotától. Az autista gyer-
meknek meg kell értenie a napirend lényegét, hogyan kell azt használni, és miben jelent segítséget számára. Ez
változó időtartamot igényel. Vannak gyermekek, akik nagyon-nagyon ragaszkodnak a napirendjükhöz. 

Nem az a cél, hogy a gyermek a legmagasabb szintű napirendet használja, hanem az, hogy a számára leg-
megfelelőbb napirend segítségével a legsikeresebben, legönállóbban tudjon tájékozódni térben és időben. 

A napirend tervezése, elkészítése előtt a gyermek képességeinek felmérése szükséges. A napirendi tárgyak, kár-
tyák általában fentről lefelé, ritkán balról jobbra haladva értelmezendők. 

Kezdetben kevés napirendi kártyát kell bevezetnünk, amit a későbbiekben folyamatosan bővítünk.
Gyermektől, helyzettől függ, fel kell-e tennünk az egész napi napirendet, adott esetben megfelelő, ha csak né-

hány napirendi pontot jelölünk meg. Arra azonban ügyelnünk kell, hogy mindig legyen napirendi tárgy, kártya
a napirenden. 

A már feltett napirend sorrendjét megváltoztatni, menet közben kártyát levenni, vagy felrakni, szigorúan tilos,
hiszen ezzel megszegjük a gyermeknek tett ígéretünket, a biztonságot bizonytalanná tesszük. 

A napirendnek minden nap egy kicsit másnak kell lennie, ezzel a gyermek rugalmas gondolkodását segítjük. 
A napirendet kezdetben csak felnőtt teheti fel, de ha a gyermek már képes bizonyos szinten megszervezni te-

vékenységeit, kívánatos, hogy részt vegyen napirendje kialakításában felnőtt közreműködésével. 
Néhány gyermek megpróbál a napirendi kártyáival kommunikálni, pl. ha szeretne kimenni az udvarra, elő-

keresi, v. felrakja napirendjére az UDVAR kártyát. Ezt nem szabad megengedni, hiszen a napirendnek nem ez a
funkciója. Ez azonban azt is mutatja, hogy a gyermek gondolkozik, összefüggéseket fedezett fel a kártya és je-
lentése között, valamint spontán kommunikálni próbált. Az utóbbi esetben nem beszélő gyermeknél – ha még
nem kezdtük el – ki kell alakítani számára egy alternatív kommunikációs rendszert.

A napirend fajtái:
– Tárgyas napirend, valamely használati tárgy, vagy annak egy része jelöli a tevékenységet, pl. pohár az étkezést.
– Fényképes-szóképes, nagyon jól meg kell választani a fényképeket! 
– Képes-szóképes, egyszerű formák (kör, négyzet, stb.) harsány színek, esetleg nagy méretű kártyák, megköny-

nyíti a gyermeknek a tájékozódást, sok gyermek az emlékezetére támaszkodik, és nem a képek értelmezésére.
– Képes-szóképes, színes, az adott tevékenységre jellemző rajz.
– Képes-szóképes, fekete-fehér, az adott tevékenységre jellemző rajz.
– Szóképes, (nyomtatott nagy betűs általában) nem kell, hogy a gyermek tudjon olvasni, elég, ha tud szóképet

szóképpel egyeztetni, nem biztos, hogy sokkal könnyebb neki egy képet egyeztetni képpel!
– Kártyás, tépőzáras.
– Előbbi mobil változata.
– Kártyás, névjegykártya tartóban. 
– Határidőnaplóba (egyszerű csíkos füzetbe) írt, bármilyen betűtípussal.
– Meghatározott időszak feltevése, pl. a teljes iskolában töltött idő, vagy csak a fele, de mindig ugyanúgy.
– Csak néhány kártya feltevése, mert többet nem lát át a gyermek, vagy mert kiszámíthatatlan az idő, pl. toalett

tréning idején.

Napirenden belüli strukturálás – Egyes napirenden belül a tevékenységek, és azok sorrendjének megjelölése. Pl.
SZÁMÍTÓGÉPEZÉS vagy TANULÁS alatt mit fog csinálni a gyermek, kézimunka feladatok felsorolása, hány
darab gyöngyöt kell felfűzni, v. hány percig kell fűzni? (Hatékonyabb munkaszervezési szempontból, ha darab-
számot adunk meg.)

Folyamatábrák – Vizuális segítség tevékenységek végzésében, pl. teafőzéshez, fogmosáshoz stb. Megmutatja,
hogy az egyes résztevékenységek milyen sorrendben követik egymást. Lehet a felhasznált tárgyak sorrendbe ra-
kása (pl. terítésnél), fényképes, rajzos, ill. szöveges; kártyás, könyvszerű, képregény típusú. A folyamatábra egy
tanulási segédeszköz, általa a gyermek gyorsabban, könnyebben sajátít el munkafolyamatokat, de ha már önál-
lóan képes azt végezni, a folyamatábrát el kell hagyni.

Alaplapok – Vizuális segítség, pl. terítésnél alátétre felrajzolni tányér, pohár stb. helyét.

Speciális eszközök – Pl. szörp készítésénél mérőpohár használata.

Szempont kártyák – Bizonyos helyzetekben a gyermek számára megjelöljük, hogyan kell viselkednie, pl. tanulás
alatt nem rázhatja a kezét. Szerencsésebb, ha a tiltás mellé/helyett alternatívát is adunk. (Ne rázd a kezed – az asz-
talon legyen a kezed.)

Jutalom kártyák – Megjeleníti, milyen jutalmat kaphat egy tevékenység sikeres elvégzése után, a gyermek vá-
lasztja ki egy repertoárból, a tevékenység megkezdése előtt (Peeters, 1997; Balázs, 2000). 
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1. A HALLÁS SZEREPE ÉS JELENTőSÉGE 
A SZEMÉLYISÉG HARMONIKUS ALAKULÁSÁBAN
A halló ember viselkedését, a körülötte zajló eseményekre való reagálását az akusztikus ingerek nagymértékben
befolyásolják. Az akusztikus információk gyakran irányítják a vizuális észlelést (pl. csöngetnek, kinézünk az ab-
lakon), illetve ún. anticipatív, előrejelző funkciót töltenek be életünkben (pl. lépések zaját halljuk, tehát tudjuk,
hogy jön valaki). Ugyanakkor a hallás permanens ingerközvetítő, a körülöttünk zajló eseményekről akaratunk-
tól függetlenül is tájékoztat bennünket. A halló ember fel sem méri, hogy hallása révén a környezetében zajló
eseményekről állandó tájékoztatást kap. A halló emberek a hallásuk révén veszik fel az információk jelentős ré-
szét, a hallássérülés következtében azonban az információhoz jutás nehezítetté válik. A hallássérülés ugyanak-
kor nyelvi nehézségekhez is vezet, amely megnehezíti a halló személyekkel történő kommunikációt. A veleszü-
letett hallássérült emberek nyelvi nehézségeinek hátterében az áll, hogy a beszédelsajátítás kisgyermekkorban
nagyrészt a hallás révén megy végbe, mely a hallásveszteség súlyosságának mértékével arányosan nehezítetté
válik. A későbbi életkorban bekövetkező hallássérülés is kihat a nyelvi funkciókra, érintve mind a beszédmegér-
tés, mind a nyelvi megnyilatkozások, az aktív beszéd területét. 

1. 2. A hallás mechanizmusa
A hanghullámok vibráló forrásból indulnak ki – ez lehet egy rezgő tárgy, rovarszárny vagy éppen a hangsza-
lagunk-. Az így keltett rezgés a levegőrészecskék által terjed szét. A nagyobb hullámok a hangosabb, a kisebbek
pedig a halkabb hangoknak felelnek meg. A hang erősségét decibelben (dB) mérjük. A hang frekvenciája, me-
lyet Herz-ben (Hz) adunk meg, megegyezik a rezgések másodpercenkénti számával. Minél nagyobb a rezgés-
szám, annál magasabb a hang. Az emberi hallás meghatározott hangerejű és magasságú levegőrezgéseket képes
hangként felfogni. A hallásküszöb az a legkisebb hangerő, amely éppen hangérzetet kelt, azaz amit éppen meg-
hallunk. A fájdalomküszöb az a hangerő, ami már meghaladja a kellemetlen szintet, és fájdalmat okoz. Az ép
hallású személy hallásküszöbe 0 és 10 decibel közé esik. „A 0 dB nem a teljes csöndet, hanem egy adott frek-
vencián a legkisebb, ép füllel éppen meghallható hangintenzitást adja meg, amelyet sok ezer jól halló fiatalon
végzett mérés alapján határoztak meg.” (Pataki, 2000.) A hallásküszöb és a fájdalomküszöb közötti legnagyobb
távolság átlagosan 120 decibel. Az egészséges emberi fül a 20 és 20.000 Hertz közötti hangrezgések felfogására
képes. Az életkor előrehaladtával fokozatosan csökken a magas hangok meghallása iránti érzékenység. Hallás-
tartománynak nevezzük a diagram 0 és 120 decibel, illetve 20 és 20.000 Hertz közötti részét. A beszéd megér-
tése szempontjából a legfontosabb frekvenciák a 250-3000 Hz közötti hangok, 30 és 65 dB közötti hangerősségen.
Ez a beszédtartomány.

„A hallórendszer olyan komplex érzékszerv, mely a fizikai ingereket (hanginger) elektromos jelekké alakítja
át, majd ezeket a jeleket kódolja, dekódolja (hangérzet). A hangingerek felfogásában a külső, illetve középfülnek,
a hangingerek elektromos jellé történő átalakításában a csigának (cochlea), illetve a benne található szőrsejteknek
van szerepe. A kódolás, dekódolás (értelmezés) a cochlea, illetve az egész hallópálya feladata”(Pytel,1996.). A
hallópálya az ingerületet az agyi hallásközponthoz vezeti el, ahol a feldolgozás, vagyis a hallás érzete – mely
pszichológiai, kognitív folyamat – kialakul.

Fülünk három részre tagolható: a külső, a közép- és a belsőfülre. A külső és a középfül a fül hangvezető részei,
a belsőfül pedig a fül hangfelfogó része. 

1.2 A hallássérülés fogalma, meghatározása
A hallássérülés a hallórendszer valamely részének veleszületett vagy későbbi életkorban szerzett sérülése, illetve
fejlődési rendellenessége, mely az éptől eltérő hallásteljesítményt eredményez. 

Hallássérülés esetén a hallásküszöb megemelkedik, a személy csak a valamilyen mértékben erősebb hangokat
hallja meg, vagy meg sem hallja azokat. Minél jobban eltér a hallásküszöb görbéje a 0 db-től annál súlyosabb a
hallássérülés.
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Hallássérülés esetén a különböző frekvenciájú hangok meghallása különböző mértékben károsodik. A hallás-
veszteség sok esetben nem egyenletes, vagyis nem azonos mértékben jelentkezik minden frekvenciasávon (hang-
magasságon), pl. a mélyebb hangoknál nagyobb a hallásveszteség. Ha a hallássérülés a beszédhangok már em-
lített területét is érinti a hangerő és/vagy a frekvenciák szempontjából, nehezítetté válik a beszéd meghallása, s
a beszédfejlődés, nyelvelsajátítás is rendellenesen alakul. 

2.A HALLÁSSÉRÜLÉS JELLEMZőI

2.1 A hallássérülés jellemzői a sérülés bekövetkezésének ideje, kórokai valamint a helye szerint

A hallássérülés a bekövetkezés idejét tekintve lehet veleszületett vagy szerzett. A veleszületett hallássérülés már
a születést megelőzően fellép, kórokai között elsősorban genetikai faktorok (öröklés), az anya és a magzat között
fennálló vércsoport összeférhetetlenség (Rh inkompatibilitás), illetve a magzati életben bekövetkezett fertőzések
szerepelnek. A szerzett hallássérülés a születéstől kezdve bármely életkorban kialakulhat, leggyakrabban gyul-
ladásos megbetegedések (pl. középfülgyulladás, agyhártyagyulladás) következtében alakul ki. A későbbi élet-
korban bekövetkező hallássérülés hátterében állhat továbbá valamilyen trauma vagy betegség (pl. tumor, kerin-
gési zavar, vírusfertőzés, ototoxikus ártalmak, hormonális zavar, immunprobléma, zajártalom, baleset, stb.), de
ide tartozik az időskori halláscsökkenés (presbyacusis), illetve a genetikai hátterű problémák következtében prog-
rediáló, vagy később manifesztálódó hallássérülés is (pl. Usher szindróma).

Jelentős, hogy a hallássérülés a beszéd megtanulása előtti időszakban, vagyis a második életév előtt (preling-
vális hallássérülés), vagy ezt követően (postlingvális hallássérülés) következett-e be. Az első esetben a gyermek-
nek a beszédet ill. annak meghallását teljes egészében meg kell tanulnia, az utóbbi esetben inkább újratanulásról,
a beszéd megtartásáról van szó. A hallássérülés kórokától függően a hallásromlás lehet átmeneti illetve tartós, vég-
leges. Átmeneti a halláscsökkenés például a gennyes középfülgyulladás esetén, amikor a megfelelő orvosi keze-
lésnek köszönhetően a betegséget követő 6-8 hét múlva helyreáll a normális hallásállapot. Tartós hallássérülés ese-
tén (pl. örökletes betegség) a hallássérülés hosszú ideig változatlan mértékű lehet, de ismeretesek olyan megbe-
tegedések is, melyek fokozatosan romló hallássérülést okoznak. 
A hallássérülés jellemzői a sérülés helye szerint:

1. Vezetéses hallássérülés:

Okok: 
– a külső fülben felgyülemlett fülzsír,
– fejlődési rendelle-nesség,
– a fülkürt vagy a középfül nyálkahár-tyájának gyulladása, a folyadék felszapo-rodása, 
– a dobhártya perforá-ciója, 
– a hallócsontláncolat sérülése, összenövése.

Tünetek:
– a külső és a középfül károsodása,
– általában nem haladja meg a 60 dB-t,
– az audiogram lefutása általá-ban vízszintes jellegű,
– halkabban, de nem torzítva hallja a beszé-det,
– a legtöbb eset-ben orvosilag kezelhető, hallókészülékkel jól korrigálható.

Megsegítés:
– orvosi kezelés, műtét,
– hallókészülékkel történő ellátás,
– hallástréning,
– hallás-beszédfejlesztés.

Színterek:
– egészségügyi ellátórendszer,
– korai fejlesztés,
– bölcsőde,
– hallássérültek speciális óvodája,
– többségi óvoda,
– hallássérültek speciális iskolája,
– integrált oktatás.
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2. Idegi hallássérülésöröklés:

Okok: 
– szülés körüli oxigén-hiány, vírusfertőzések, agyhártyagyulladás, keringési zavarok,

a szőrsejteket károsító gyógyszerek.

Tünetek:
– a belső fülben lévő csiga szőrsejtjeinek, vagy az agyhoz vezető idegrostoknak a sérülése,
– az enyhe hallás-csökkenéstől akár a teljes siketségig terjedhet,
– elsősorban a magasabb frekvenciák meghallása sérül,
– a beszéd hangerejének növelése nem javítja kellő mértékben a beszédértést.

Megsegítés:
– orvosi kezelés, műtét (cochleáris implantáció),
– hallókészülékkel történő ellátás,
– hallástréning,
– hallás-beszédfejlesztés,
– kommunikáció kialakítása több csatornán keresztül.

Színterek:
– egészségügyi ellátórendszer,
– korai fejlesztés,
– bölcsőde,
– hallássérültek gyógypedagógiai óvodája,
– többségi óvoda,
– hallássérültek gyógypedagógiai iskolája,
– integrált oktatás.

Centrális (központi) hallászavar esetében az ingerület eljut ugyan az agy hallásközpontjába, de a hallássérült sze-
mély mégsem képes felismerni, értelmezni a hallottakat.

A valóságban a hallássérülés típusai gyakorta kombinálódnak, mely kevert típusú hallássérülést eredményez,
mivel a különböző kórokok a középfület és belső fület, idegi apparátust egyformán érintik. 

2.2 A hallás vizsgálata, az audiogram
A hallássérülés mértéke hallásvizsgálattal állapítható meg. Műszeres hallásvizsgálatot audiológiai állomáson vé-
geznek, az un. audiométerrel, mely állítható erősségű és hangmagasságú hangokat ad. A hallásvizsgálat ered-
ményét audiogramon jelölik. Ez egy koordinátarendszer, melynek vízszintes tengelyén a hangmagasságot (frek-
vencia – Hz), függőleges tengelyén a hangerősséget (intenzitás – dB) ábrázolják. A diagramon a pontok azt jel-
zik, hogy adott hangmagasságokat milyen hangerőnél hall éppen meg a vizsgált személy. Ez az érték a hallás-
küszöb. A kórházak, klinikák audiológiai részlegein objektív vizsgálati módszereket alkalmaznak, pl. a hallás-
küszöb meghatározására BERA (agytörzsi kiváltott potenciál audiometria) vizsgálatot. A hallássérült csecsemők
és kisgyermekek esetében döntő jelentőségű sérülésük minél korábbi felismerése, diagnosztizálása, és a megfe-
lelő segédeszközökkel történő ellátása. Mindez esélyt biztosít számukra meglévő hallásmaradványuk legjobb ki-
használására, ami a hangos beszéd kialakulásának feltétele, s egyben a gyógypedagógiai terápia alapját is ké-
pezi.

2.3 A hallássérülések orvosi és pedagógiai szempontú csoportosítása
A 2001-es népszámlálás (KSH, 2002.) adatai szerint hazánkban 53. 565 fő hallássérült ember él, közülük 44.679 fő
nagyothalló és 8.886 fő siket. A súlyos fokú hallássérülés előfordulási gyakorisága születéskor 1 ezrelékes, ez a
hazai népességre vetítve körülbelül 10.000 főt jelent. Tartós hallássérülés a gyermekek kb. 1-1.5%-ánál áll fenn.
(Csányi, 1994.) A nagyothallók előfordulása a siketekhez képest körülbelül tízszeres. Az életkor előrehaladtával
nő a hallássérültek száma, a hallássérült emberek több, mint fele (60%-a) 60 éves, vagy idősebb. Ennek oka az idős-
kori hallásromlás, mely már a 40. életévtől jelentkezik. A középkorú, illetve idősebb emberek esetében jelentős a
zajártalom okozta hallássérülés is. 

Az orvosi szempontú meghatározás szerint hallássérültnek tekinthetők mindazok, akiknek hallásteljesítménye
az ép hallástól eltérést mutat, pl. egyoldali enyhe fokú hallásveszteség, kétoldali kismértékű hallásveszteség, át-
meneti hallásromlás, időskori halláscsökkenés. „A hallássérülés gyógypedagógiai fogalma elsősorban a beszé-
dértéshez szükséges hallásterületen közepes vagy annál súlyosabb fokú nagyothallást, siketséggel határos vagy
siketségnek diagnosztizált hallásveszteséget jelent. Más megközelítésben a hallássérültek pedagógiája a hallás-
sérült kifejezést olyan halláscsökkenésre alkalmazza, amelynek következményeként a beszédfejlődés nem indul
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meg, vagy a beszéd oly mértékben sérült, hogy a beszéd megindításához, korrekciójához speciális beszédfejlesztő
módszerek alkalmazására van szükség.” (Farkas, 2000.)  A hangerő csökkent érzékelése szempontjából a követ-
kező kategóriák állíthatók fel a főbb beszédfrekvenciákon mért átlagos hallásveszteséget alapul véve.

A hallássérülés csoportosítása a súlyosság szerint:
Enyhe nagyothallás (25-40 dB hallásveszteség): A hallássérült személy a magasabb, 1000 Hz feletti frekvenciákat
is meghallja, a távoli, illetve igen halk beszéd megértése nehezítettközepes. 

Nagyothallás (40-60 dB hallásveszteség): A hallássérült személy a magasabb, 1000 Hz feletti frekvenciákat is meg-
hallja, hallókészülék viselése indokolt, a társalgó beszéd megértését már nehezíti, ha a hallássérült személy nem
látja a beszélő száját, a mondanivaló pontos megértése már csak kb. 50%-os, a szájról olvasás a hallást kiegészítő
információs forrás.

Súlyos nagyothallás (60-90 dB hallásveszteség): Csak a közeli, nagy hangerejű beszéd felfogására, illetve a kör-
nyezeti zajok, zörejek felismerésére képes, a beszéd megértéséhez feltétlenül szükséges a hallókészülék.

Átmeneti sáv – súlyos nagyothallás és a siketség között (90-110 dB hallásveszteség): A magasabb hangok terüle-
tén már nem mutatható ki hallásmaradvány, csak egyes, és igen erős hangok meghallására képesek, inkább vib-
rációt érzékelnek, a kommunikáció során elsősorban a vizuális csatornára támaszkodnak.

Siketség (110 dB felett): Csak egyes, és igen erős hangok meghallására képesek, inkább vibrációt érzékelnek. A
kommunikáció során elsősorban a vizuális csatornára támaszkodnak.

Veleszületett nagyothallás esetén a nagyothalló kisgyermek beszédfejlődése spontán megindul, de a hallás-
veszteség mértékétől függően a beszédfejlődés késést mutat. Megfelelő gyógypedagógiai fejlesztés nélkül a na-
gyothalló kisgyermek beszéde mind tartalmilag, mind alakilag hibásan alakul. A későbbi életkorban bekövet-
kező nagyothallás esetén a beszéd tartalmi oldala nem, alaki oldala azonban sérülhet, mivel a nagyothalló sze-
mély saját kiejtését nem hallja tökéletesen. A veleszületett, illetve a beszéd megtanulása előtt siketté, vagy hal-
lásmaradványos siketté vált kisgyermekek beszédfejlődése spontán módon nem indul meg, a beszédértés és
nyelvhasználat elindítása, fejlesztése hallássérültek pedagógiája szakos korai fejlesztő gyógypedagógus segítsé-
gével, a család intenzív bevonásával történik.

3. A HALLÁSSÉRÜLÉS KÖVETKEZMÉNYEI

A hallássérülés egyrészt az akusztikus információkhoz való hozzájutást, ezek megértését, értelmezését, az álta-
luk történő tájékozódást nehezíti, másrészt erőteljes nyelvi kihatásai vannak, mind a beszédértés, mind a hangos
beszéd területén. Ez utóbbinál a súlyos fokú hallássérülés leginkább az artikuláció, a grammatika és a szókincs
területét érinti.  

Az artikuláció (a helyes kiejtés) hibái elsősorban azokra a beszédhangokra terjednek ki, amelyeket a hallássé-
rült személy nem jól hall meg. Minél súlyosabb a hallásveszteség, annál több beszédhangot érinthet a hibás ejtés.
A hallássérült személy beszédének érthetőségét nehezíti a beszédhangok torz ejtése, esetleg egyes hangok hiánya.
Ugyancsak a beszédérthetőség minőségét rontja a szupraszegmentális elemek (hangsúly, hanglejtés, ritmus,
tempó, dinamika stb.) hibája vagy hiánya. Ez szintén abból ered, hogy a hallássérült személynek nincs, vagy cse-
kély mértékű a visszajelzése a saját beszédéről. A beszéd jellemzője lehet a dallamtalanság, a hibás hangsúlyozás,
a lassabb beszédtempó, a ritmustalanság. Sokszor az alaphang sem tiszta, rekedtes vagy fátyolos lehet. A kiejtési
hibák, illetve a szupraszegmentális elemek használatában fellépő nehézségek hallókészülék használatával, illetve
speciális hallás – beszédnevelési eljárások alkalmazásával csökkentetők, korrigálhatók.

Grammatikai hibák is jellemezhetik a hallássérültek beszédét, gyakori lehet a ragok elhagyása, inadekvát ragok
használata, az alanyi és a tárgyas ragozás hibái, helytelen szórend, egyes- és többes számú egyeztetési hibák stb.
A grammatikai hibák szintén korrigálhatók, illetve a rendszeres olvasás nyújthat segítséget a hibák kiküszöbö-
lésében. Az artikuláció és a grammatika hibái sokszor a helyesírás hibáihoz is vezethetnek.

Mivel a halló gyermekek hallásuk révén elsősorban spontán módon gyűjtik és tanulják meg anyanyelvük szó-
készletét a beszédfejlődés során, ezért a veleszületett, vagy kora gyermekkorban bekövetkező hallássérülés a szó-
kincs alakulását kedvezőtlenül befolyásolja. Minél súlyosabb a hallássérülés, várhatóan annál szűkebb a hallás-
sérült személy szókincse, bár ez alól jó néhány a kivétel. A szókincs hiányosságai a beszédértés, illetve az olva-
sás (szövegértés) zavaraihoz vezethetnek, annak ellenére, hogy a hallássérültek bizonyos gyakorlatot szereznek
abban, hogy a számukra ismeretlen fogalmakat, jelentéseket kikövetkeztessék. A hallássérülés kihatásaként je-
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lentkező nyelvi nehézségek természetesen minden hallássérült személy esetében más szinten és nem törvény-
szerűen jellemzőek. Nagyon fontos tényező ebben a tekintetben a hallássérülés súlyosságán túl a hallássérülés fel-
lépésének ideje is. A súlyos hallássérülés következményeként a hallássérült személyek környezethez való alkal-
mazkodása is nehezített lehet. A hallássérült személyekhez csak csökkent mértékben, késve, esetleg egyáltalán
nem jutnak el a környezet akusztikus információi. Nem érvényesül a hallás permanens ingerközvetítő szerepe,
nem alakul ki az anticipatív magatartás, ezért a hallássérült személyeket a környezetükben történő események,
jelenségek váratlanul, felkészületlenül érhetik. Ennek hátterében állhat az is, hogy a jelenségeket, eseményeket
gyakran mozaikszerűen, az összefüggések felületes vagy hiányos felismerésével, s nem mindig a lényegre irá-
nyultan élik meg (a vizuális benyomás éppen a lényegestől vonja el a figyelmet). Ennek kiküszöbölésére sokuk-
nál megfigyelhető az ún. tájékozódó magatartás (tekintgetés), illetve a külső megfigyelő számára indokolatlan bi-
zalmatlanság, mellyel az akusztikus benyomások hiányát próbálják kompenzálni. 

A hallássérült emberekkel való kapcsolattartás során a halló személyektől nagyfokú empátia és alkalmazko-
dás várható el a fenti problémák kezelésére. 

A hallássérült emberek eltérést mutatnak a preferált kommunikációs forma tekintetében. Általában a hallás-
sérülés súlyossága, a hallássérülés bekövetkezésének ideje, illetve a hallássérült személy nyelvi szintje, illetve
identitása határozza meg, hogy a kommunikáció mely módját tartják kívánatosnak. A hallássérült emberek több-
sége számára a kommunikáció fő eszköze általában a beszéd, a beszédértés során a hallókészülék által biztosított
hallásra és a szájról olvasásra támaszkodnak. A szájról olvasás általi beszédértést nehezíti, hogy a magyar nyelv-
ben bizonyos hangok leolvasási képe nagyon hasonló. A hasonló hangok megkülönböztetéséhez, s ezáltal a mon-
danivaló megértéséhez a hallásmaradvány kihasználására, illetve a szövegkörnyezetből való következtetésre,
kombinációra is szükség van. A szájról olvasást további körülmények – a beszélő szájmozgásaihoz való hozzá-
szokás, a hallássérült számára eddig ismeretlen tájszólás, a szájat takaró bajusz, vagy szakáll, fényviszonyok,
stb. – befolyásolják. A beszédmegértés során a hallásmaradványra, illetve a szájról olvasásra támaszkodó hallás-
sérült ember számára a közöltek megértésének alapvető feltétele a beszélő láthatósága, érthetősége. Főleg a hosz-
szabb időtartamú, folyamatos közlés esetén számolni kell a kifáradással. 

A súlyos hallássérült személyek, siketek egy része – mivel esetükben nincs, vagy nem elégséges a hallásma-
radvány a beszéd megértéséhez, vagy mert a siket közösség tagjaiként tudatosan ezt a kommunikációs formát vá-
lasztják – a jelnyelvet preferálják kommunikációjuk során. Őket a halló emberekkel történő kommunikáció során
jelnyelvi tolmács segíti, aki a kommunikációs partner közléseit jelekkel közvetíti a hallássérült személy számára,
illetve a hallássérült személy jelnyelvi közléseit fordítja át hangos beszédre. A jelnyelv a hangos beszéddel szem-
ben vizuális csatornán közvetíti az információt. 

Orális tolmács közreműködésére azoknak a hallássérült személyeknek lehet szüksége, akiknek a hangos be-
széd a választott kommunikációs csatornájuk, de a szájról olvasással történő beszédértésük nehezített. Az orális
tolmács a beszélő mondanivalóját szinte egyidejűleg, a hallássérült számára érthetőbb artikulációval közvetíti. Ál-
talában a hallássérült fél mellett, vagy hozzá közel helyezkedik el, s szembe fordul vele. Az orális tolmács a ne-
hezen érthető hallássérült személy közléseit is tolmácsolhatja a kommunikációs partner(ek) számára. 

4. A HALLÁSSÉRÜLTEK ÁLTAL HASZNÁLT 
GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK ÉS ÉLETVITELT KÖNNYÍTő ESZKÖZÖK
A hallókészülékkel történő ellátás elsődleges célja, hogy a készülék biztosítsa a beszéd meghallásához legmeg-
felelőbb erősítést. A hallás javítására kifejlesztett készülékek manapság szinte minden igényt ki tudnak elégíteni.
Méretük igen változatos, a fül mögé helyezhető változattól egészen a hallójáratba mélyen behelyezhetőkig hoz-
záférhetőek analóg és digitális rendszerek is. A kiválasztást szakemberek segítik, az adott hallássérülésnek meg-
felelő erősítésű készülékek közül a páciens választja ki a számára legjobb hangzásút, majd tovább finomítják a ké-
szülék beállítását. A hallókészülékeket audiológiai állomásokon audiológus szakorvos írja fel, ahol egyúttal fel-
készítik a hallássérült személyt a készülék viselésére, karbantartására. A hallókészülék elemekkel működik. 

A cochleáris implantáció azoknak a hallássérülteknek nyújt lehetőséget a hallásra, akiknél a súlyos hallásvesz-
teség következtében nincs lehetőség a maradéktalan hallókészülékes (re)habilitációra. A cochleáris implantátum
egy olyan összetett technikai eszköz, mely közvetlenül a hallóidegre küld elektromos impulzusokat, tehát ugyan-
azt a feladatot végzi el, mint az ép hallószerv esetében a szőrsejtek. A cochleáris implantátum több elemből áll, me-
lyek egy részét a hallássérültek koponyájába operálják, közvetlenül a fejbőr alá ill. a belső fülbe vezetik, más ré-
szeit pedig kívül, a testükön viselik. A cochleáris implantációs műtét sikeressége sok tényezőtől függ. Azok ese-
tében, akik hallásukat a hangos beszéd kialakulása után vesztették el, szinte 100%-os beszédértést lehet elérni a száj-
ról olvasás teljes kizárásával, ha a sérülést követően minél hamarabb kerül sor a műtétre. A veleszületett hallás-
sérülésnél akkor várható a legjobb eredmény, ha a gyermek műtétjére minél fiatalabb életkorban kerül sor. 
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Az optimális beszédértés elősegítésére, a közlő és a hallgató közötti távolság és a háttérzaj problémájának kikü-
szöbölésére fejlesztették ki az adó-vevő készülékeket. A hallássérült emberek információhoz való hozzájutását,
tájékozódását megkönnyítendő fény- és vibrációs jelzőberendezések (ajtócsengő, kisbaba sírásjelző, telefoncsengő,
ébresztőóra, riasztó) kifejlesztésére került sor, valamint az infokommunikációs eszközök és szolgáltatások (mo-
biltelefon SMS szolgáltatása, telefax, internet, e-mail) is elősegítik az információkhoz való egyenlő esélyű hozzá-
férésüket.

Felhasznált irodalom:
– Csányi Y. (szerk.), (1993): Bevezetés a hallássérültek pedagógiájába Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
– Csányi Y. (szerk.), (1994): A beszéd – nyelv fejlesztésének módszerei hallássérülteknél Budapest
– Csányi Y. (szerk.), (1995): Pedoaudiológia. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest
– Csányi Y. – Keresztessy É. – Nagyné Győry M. (2000): A gyógypedagógiai (szurdopedagógiai) szaktudás helye

és szerepe a gyermekkori cochleáris implantációnál Gyógypedagógiai Szemle, 2000/1. 24-35.
– Farkas M. – Perlusz A. (2000): A hallássérült gyermekek óvodai és iskolai nevelése és oktatása In. Illyés S.

(szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek ELTE BGGYFK , Budapest 505-535.
– Keresztessy É. (1993): A hallássérültek által használt technikai eszközök In. Bevezetés a hallássérültek peda-

gógiájába Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
– Keresztessy É. (2002): A gyermekek cochleáris implantációja Victofon Kft, Viton Kft, Budapest
– Keresztessy É. – Kovács Zs. – Perlusz A. (2004): Bevezetés a hallássérültek habilitációjába, rehabilitációjába

/Jelnyelvi tolmácsképzés sorozat/ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, Budapest
– A fogyatékos emberek helyzete – Népszámlálás (2002.) Központi Statisztikai Hivatal
– Pataki L.(2000): Hallássérülés – hallási fogyatékosság In. Illyés S. (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek

ELTE BGGYFK, Budapest
– Pöhle, K. H.(1994): Grundlagen der Pädagogik Hörbehinderter. Potsdamer Studientexte, Sonderpädagogik,

Berlin
– Pytel J. (1996): Audiológia Victoria, Pécs
– Ribári O. (szerk.), (2000): Fül-orr-gégegyógyászat Medicina Budapest
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1. A LÁTÁS SZEREPE, JELENTőSÉGE ÉLETÜNKBEN
A környezetünkről nyert információk 80%- 90%-át a látásunk adja. Ennek segítségével ismerjük fel pl. környe-
zetünk tárgyait, tájékozódunk, észleljük a veszélyhelyzeteket, informálódunk. 

Mikor tekinthetjük a szemet épnek?
– „Ha a szemhéjak védelmében minden irányban megfelelően – és a másik szemmel összehangoltan – mozog.
– Ha a törőközegei, melyeken át a fény az ideghártyára eljut, tiszták, átlátszóak. Ide tartoznak a szemgolyó külső

átlátszó burkát alkotó szaruhártya, a pupilla mögött elhelyezkedő szemlencse és a szem belső terét kitöltő víz-
tiszta, átlátszó folyadékok (csarnokvíz, üvegtest).

– Ha a szemgolyó optikai tengelyén az előbb ismertetett közegek fénytörése segítségével a fény eljut az ideg-
hártyára, a fényfelfogó ideg- elemek (csapok és pálcikák) ép működése, a látóideg jó ingerületvezetése, az agy-
ban futó látópálya és az agykéreg továbbító, értelmező és összehasonlító tevékenysége szükséges ahhoz, hogy
jó látásról, ép szemről beszélhessünk.” (Brooser, én)8

A látás komplex érzékelés, amely magában foglalja a két szem segítségével történő térérzékelést, a távolságbecs-
lést, a részletek-, szín-, forma-, valamint a kontrasztérzékelésnek- és a tárgyak megkülönböztetésének a képessé-
gét. E képességek általában az életkor növekedésével egyre csökkennek. 

Mi okozhat látásproblémát?
A szem túlterhelése, pl. a nem megfelelő fényviszonyok melletti huzamosabb ideig tartó olvasás; az egészségte-
len életmód – helytelen táplálkozás, alkohol, drog, cigaretta; s több betegség, így pl. a cukorbetegség, a magas vér-
nyomás, az elhízás, a stressz, daganatos megbetegedések, fertőzések; baleset, bizonyos veleszületett illetve ge-
netikai rendellenességek.  A legtöbb látáselváltozást (látásromlást) korrigálni lehet szemüveggel, gyógyszerrel,
netán műtéti beavatkozással.

1.1. Kit tekintünk látássérültnek? – definíciók, gyakoriság
Azt, hogy ki mennyit lát, a látásélesség (vízus=V) mutatja meg. Ez a retina felbontóképességét kifejező mérő-
szám, amely a látássérülés fokát a teljes látás százalékában vagy tört formájában adja meg. A vízus jele nagy V
betű, amely után két sorban találhatóak a két szem látásélességét jelző számok: felül a jobb, alul a bal szemre vo-
natkozóan. Például így:

V
0,25
0,1

Ez azt jelenti, hogy a jobb szemen 25%-os, a balon pedig 10%-os a látás.

A látássérülés meghatározása világszerte változó. Az egyes országok társadalmi gazdasági helyzete, egészség-
ügyi és kulturális ellátottságának színvonala, oktatási rendszere stb. szabja meg, hogy kiket is foglalnak magukba
ezek a kategóriák. Tág értelemben látássérült az, akinek a látása a látószerv valamely részének (szem, látópálya,
agykérgi látóközpontok) kóros elváltozása (betegsége, sérülése) következtében a legkülönbözőbb mértékben csök-
ken. A látássérülés definiálása történhet orvosi szempontból (normálistól eltérő látás), jogi szempontból (a külön-
böző kedvezmények igénybevétele, büntethetőség,), munkaügyi szempontból (pályaalkalmasság – betölthető mun-
kakörök), és (gyógy)pedagógiai szempontból. (oktatásuk speciális feltételeinek megteremtése).

Nézzünk néhány konkrét példát:
– Orvosi szempontból a kötőhártya gyulladástól kezdve a töréshibák enyhe formáján át a különböző műtétekig

mind-mind magukban foglalják a látás maradandó vagy időszakos megváltozását.
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– Vízkútfúró-, vadász-, vadtenyésztő-, ezüstkalászos gazda, fodrász, mechatronikai műszerész szakmára nem je-
lentkezhet az pl., akinek gyengénlátása van, Hazánkban hivatásos gépjárművezetői jogosítványt nem szerez-
het a tompalátó. De vannak olyan szakmák, ahol a színvakság, színtévesztés is kizáró ok.

– A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok között így szerepel a látássérü-
lés: „Érzékszervi fogyatékosságok – 1. Vakok és gyengénlátók – Akiknek látóélességét távolra mindkét olda-
lon 0,3-nál rosszabbnak minősítette a szemészeti vizsgálat, illetve akiknél központi idegrendszeri károsodás ta-
laján centrális látászavar alakult ki és az illető aliglátó.” (1. számú melléklet az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM ren-
delethez)

– A pedagógiában fontos, hogy lát-e valamennyit a gyermek, fiatal, vagy sem – s ha lát, mennyit, hogyan hasz-
nálja azt. A súlyos fokban aliglátó és a vak személyeket elsősorban a tapintásos és a hallási információszerzés
jellemzi. Egy kis látás nagy segítséget nyújt számukra a mozgásban, tájékozódásban, a mindennapi életben, de
kevés ahhoz, hogy a síkírás-olvasást elsajátítani, vagy azt hosszú távon használni képesek legyenek. Ők még
segédeszköz igénybevételével sem képesek a síkírást-olvasás elsajátítására.
A gyengénlátó (aliglátó) személyre a látáson alapuló (vizuális) információszerzés jellemző. Segédeszközzel
képesek olvasni, írni (pl. távcsőszemüveg, nagyító, olvasókészülék). A vizualitás elsődlegessége mellett kü-
lönböző mértékben támaszkodnak a hallási (auditív) és a tapintó típusú (taktilis) információkra is. 

A látássérülés gyógypedagógia megközelítése a WHO által javasolt definíción alapul, azaz látássérültnek te-
kinthető az a személy, akinek jobbik szemén maximális korrekcióval mérhető látásélessége az ép látás 30%-a
(V:0,3), vagy ennél kevesebb, illetve látótérszűkülete nem több 20°-nál. (WHO, 1992)

2. A LÁTÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK ELLÁTÁSA, A GYÓGYPEDAGÓGUS KOMPETENCIÁJA

2.1.  A látássérülés megállapítása és az állapot nyomon követése 

A Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ mun-
katársai 1976 óta vizsgálnak, fejlesztenek látássérült (vak és gyengénlátó) gyermekeket. 0-18 éves korig fogadják
a gyermekeket és fiatalokat, komplex vizsgálat és a szülővel való megbeszélés alapján javasolhatnak: korai fej-
lesztést, óvodát, iskolát, az arra rászorulókat pedig tanácsadásban részesítik. 

A komplex vizsgálat során a szemész szakorvos megállapítja a gyermek szemészeti megbetegedését és látás-
teljesítményét; a gyógypedagógus funkcionális látásvizsgálatot végez, s a pszichológussal együtt felméri a gyer-
mek értelmi- és készség szintjét. 

Az így kialakított szakértői vélemény tartalmazza: 
– a gyermek személyi adatait,
– anamnesztikus adatainak lényegesebb elemeit,
– szemészeti diagnózisát, látásteljesítményét (V),
– a BNO kódot,
– a funkcionális látásvizsgálat módját, eredményeit és a fejlesztési javaslatokat,
– a gyógypedagógiai – pszichológiai mérés, megfigyelés eredményeit – a fejlesztés javasolt területeit, feladatait
– s kijelöli azt a fejlesztési, nevelési-oktatási formát, intézményt, ami az adott gyermek, tanuló számára a legi-

deálisabb(nak tûnik) – a szülõkkel egyetértésben.

Szakértői véleményre minden alkalommal szükség van, amikor: 
– a gyermek gondozásba vételére, 
– korai fejlesztésére, 
– nevelési-oktatási intézménybe történõ felvételére, 
– fejlesztõ felkészítésre, fejlesztõ iskolai felvételre,
– iskolaváltásra, 
– értékelés, minõsítés alóli mentességre kerül sor. 

A habilitációs, rehabilitációs fejlesztés szakirányú gyógypedagógiai tanár/terapeuta (régebbi elnevezéssel: tif-
lopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár) kompetenciája. A gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta a gyermek
életkorához, meglévő képességeihez, ismereteihez igazodva, a szakértői bizottság javaslatait figyelembe véve se-
gíti a fejlesztési terv elkészítését, de közvetlen fejlesztő foglalkozásokat is vezet a látássérült tanuló számára. Az
integrált nevelésben, oktatásban részt vevő látássérült gyermek, tanuló fejlődését, tanulmányait, beilleszkedését
az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények utazótanárai is segítik. 

A rehabilitáció főbb területei: az ép érzékszervek intenzív fejlesztése, beszédhiba-javítás,  intenzív mozgásfej-
lesztés (tapintás, finommozgás, kézügyesség fejlesztése, testtartási hibák (pl. fejlógatás, túlmozgások) javítása,
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súlyosabb esetekben gyógytestnevelés biztosítása, a közlekedést, tájékozódást segítő ismeretek konkrét élet-
helyzetekben történő alkalmazása (képzett mozgástréner segítségével a fehér bot technikájának elsajátítása), sze-
mélyiségzavarok megelőzése, ha szükséges, pszichológus segítségével (helyes önértékelés, önelfogadás, alkal-
mazkodási képesség fejlesztése, megfelelő társas kapcsolatokra felkészítés), a helyes viselkedéskultúra kialakítása. 

A későbbi életkorban bekövetkezett látásromlás, vakság alapján járó jogosultságok megállapítása az Országos
Orvosszakértői Intézet szakvéleménye alapján történik.

2.2. Az ellátás leggyakoribb helyszínei és tartalmai
2.2.1. Korai fejlesztés – bölcsődei ellátás
„A korai fejlesztés és gondozás megvalósítható otthoni ellátás, bölcsődei gondozás, fogyatékosok ápoló, gondozó
otthonában nyújtott gondozás, gyermekotthonban nyújtott gondozás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fej-
lesztés és gondozás keretében biztosított fejlesztés és gondozás, konduktív pedagógiai ellátás keretében”9

A szakértői bizottságnak kell megtalálnia azt a formát, amely igazodik a gyermek adottságaihoz, lehetősége-
ihez valamint az ellátás megszervezésének lakóhelyi feltételeihez. A korai fejlesztésben való részvétel biztosítása
a szülő számára nem kötelezettség, hanem jog. Ezt is figyelembe véve a pedagógiai szakszolgálatokon belül a
korai fejlesztés az a terület, ahol kiemelkedő fontosságú a gyermekorvos, a szakorvos, a védőnő, az illetékes szak-
értői és rehabilitációs bizottságok illetve a korai fejlesztést biztosító intézményhálózat közötti jó munkakapcso-
lat, a gyakorlati együttműködés, a gyermekkel és a szülőkkel való közös törődés.

A korai fejlesztés minimális heti óraszámát – a gyermek életkora és a foglalkoztatás formája alapján differenci-
áltan – heti kettő és hat óra között határozza meg a jogszabály. A bölcsődébe járó gyermekek is részesei lehetnek
a korai fejlesztésnek helyben, vagy egyéb korai fejlesztést nyújtó intézményben. A harmadik életévet betöltött
gyermek – legfeljebb öt éves korig – akkor részesül a korai fejlesztésben és gondozásban, ha nem jár óvodába. 

2.2.2. Látássérült gyermekek óvodai nevelése gyógypedagógiai intézményben 
és integrált körülmények között – módszertani különbségek, eszközhasználat
Ha gyermek már óvodába jár, a korai fejlesztés és gondozás, mint ellátási forma megszűnik. Az óvodai nevelés
azonban kiegészül mindazokkal az egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások-
kal, melyeket addig a korai fejlesztés biztosított.

Ha a súlyosan fogyatékos gyermek az óvodai nevelés keretében nyújtott iskola-előkészítésbe nem tud bekap-
csolódni, akkor az ötödik életévének betöltését követően fejlesztő felkészítésben vesz részt.  Óvodai felvétel a
szülő kérésére, a szakértői bizottság véleménye alapján történik. Gyengénlátó gyermekek számára nincs speciá-
lis óvoda, tehát ők csak integrált körülmények között nevelkedhetnek, míg a vak gyermekek szülei választhat-
nak a speciális óvodai és az integrált forma között. 

A gyermekcsoport létszámánál a látássérült gyermek 3 főnek számít. Az óvodában a nevelőmunka az Óvodai
nevelés országos alapprogramja alapján folyik, de a Közoktatási törvény óvodára vonatkozó paragrafusait és a
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveit (2/2005.(III. 1.) OM-rendelet) is figyelembe kell
venni. Az óvodába járó látássérült gyermek joga, hogy az egész nevelési idő alatt sajátos állapotához, igényeihez,
egyéni képességeihez igazodó gondozást, fejlesztést kapjon. A nevelési program többek között tartalmazza a ne-
veléssel kapcsolatos célkitűzéseket, a nevelési alapelveket, azokat a sajátos feladatokat, amelyek segítik a vak
vagy aliglátó kisgyermekek fejlődését, a közösségi életre történő felkészítését, továbbá a gyermekvédelmi fel-
adatokat is. A differenciált, egyéni fejlesztés lehetőségei segítik a látássérült kisgyermek sikeres óvodai nevelését
és iskolára történő felkészítését. 

Biztosítani kell a látássérült gyermek állapotához, fejlettségéhez igazodó egyéni fejlesztő programot és tevé-
kenységeket, a speciális segédeszközöket (megfelelő író- rajzeszközöket, nagyítást, kontrasztfokozást, speciális
asztalt, megvilágítást, vak gyermekek esetében pedig elsősorban az olvasás-írás előkészítésének eszközeit: nagy
hatrekeszes doboz, kis hatrekeszes doboz, gombás tábla, érzékszervi fejlesztés eszközei, közlekedés – tájékozó-
dás eszközei – a szakirányú végzettségű gyógypedagógussal történő konzultáció alapján) és módszertani eljárá-
sok alkalmazását, valamint a jól érzékelhető, akadálymentes, biztonságos környezetet.

Az óvodában a gyengénlátó/aligátó gyermek számára külön foglalkozások keretében, szakember bevonásá-
val biztosítani kell a számára nélkülözhetetlen speciális eszközök használatának megtanulását és a látásnevelést
is (a vizuális megfigyelőképesség, memória, differenciálóképesség, lényegkiemelés, képzelet fejlesztése). A re-
habilitációs foglalkozáson a nagy- és finommozgásokat, a szem- és kézmozgások összerendezését, a gyermek tér-
beli tájékozódását is fejleszteni szükséges.
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2.2.3. Látássérült tanulók iskolai nevelése-oktatása a speciális illetve többségi iskolákban 
– az oktatás sajátosságai (speciális módszerek, eszközök)
Az utóbbi években a gyógypedagógia központi kérdésévé vált az elkülönített iskoláztatás és a fogyatékosok tár-
sadalmi integrációja közötti ellentmondás feloldása, megszüntetése. A törvény adta lehetőségekkel élve, első-
sorban a szülők kezdeményezésére az országban egyre több látássérült tanuló vesz részt integráltan az alapfokú
(vagy 6 ill. 8 osztályos gimnáziumi) oktatásban. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a korai fejlesztéssel, bölcső-
dei, óvodai integrációval, a megfelelő tájékoztatással, felkészítéssel (fogadópedagógusok), szakasszisztenciával,
utazótanári megsegítéssel, tanfolyamok tartásával képesek jól működni – ezek a modell-értékű megoldások. A
családi háttér és az integrálásra javasolt gyermek személyisége is nagyon fontos szempontok e tekintetben. A lá-
tássérült gyermek társadalmi beilleszkedése szempontjából nagy jelentősége van a család mindennapi életében
való részvételnek, a látó gyermekekkel, felnőttekkel való kapcsolatoknak. A látó társak, a tanárok és a szűkebb-
tágabb környezet ily módon lesz képes arra, hogy reális ismereteket szerezzen a látássérült gyermekekről: is-
merje korlátaikat, képességeiket, erősségeiket.   

A látássérült gyermekek számára fő cél: az általános alapműveltség elsajátítása. A tananyag – bizonyos mó-
dosításokkal – a látó általános iskolai tanulók számára előírtakkal azonos. A nevelési-oktatási feladatok megter-
vezésekor, a módszerek választásakor azonban a pedagógusnak figyelnie kell arra, hogy a látássérült gyermek
ismeretszerzése más, a külvilág iránti látó beállítódás helyett elsősorban vak gyermekek esetében a haptikus (bőr-
és mozgásérzékelés) és a hallási beállítódás jellemzi, míg a gyengénlátó gyermekek a vizuális információkat is ké-
pesek hasznosítani megfelelő módszerek és eszközök alkalmazásával. Ezért fontos minél korábban megkezdeni
az ép érzékszervek gyakoroltatását, a hallás, tapintás, szaglás, ízérzékelés fejlesztését, illetve a látásnevelést. 

A látássérült személyek olvasása, írása tapintható pontrendszer, a Braille-ábécé segítségével történik. Braille
kódrendszerében 6 pontos konstellációt alkalmaz. A 6 pont két oszlopban és 3 sorban helyezkedik el. A latin bra-
ille kódrendszer 26 betűből, 10 nemzetközileg elismert írásjelnek megfelelő konfigurációból áll, a maradék 28 jel
pedig a különböző nyelvek sajátos betűinek kifejezésére ad lehetőséget. Amennyire lehetséges, a különböző nyel-
vekben az azonos betűvel írt hangokra többnyire azonos pontírású jeleket használnak. A pontírás előállítása le-
hetséges braille táblával, pontírógéppel és braille nyomtatóval. A Braille-írásnak kézírásos változata úgy készül,
hogy egy keretbe foglalt papírlapra stylussal (pontozóval) beütik a pontokból álló karaktereket. A szöveget a
papír hátoldalára kell írni jobbról balra haladva, ezután a lapot megfordítva a színén kidomborodik az írás, amit
ezután szokásos módon, balról jobbra haladva lehet “leolvasni”. Az íráshoz a legalkalmasabb a rajzlap vagy Bra-
ille papír – ma már elsősorban rövidebb jegyzet készítéséhez használják. A pontírógépeken való írás kisebb fizi-
kai erőkifejtést igényel a pontozóval történő íráshoz viszonyítva – javul általa az írás minősége, kevesebb hiba for-
dulhat elő – ezzel a géppel tanulnak írni a gyermekek, s ezt használják későbbi tanulmányaik során is. 

Ma már a Braille-rendszert alkalmazó nyomtatóval ellátott számítógépek segítségével gyorsabb az olvasható
anyagok előállításának lehetősége. A Braille kijelzők pedig a számítógép monitorán megjelenő tartalom leolva-
sását teszik lehetővé.

A látássérült ember korlátozott a tájékozódásban, közlekedésben, az önkiszolgálás különféle területein. Mindez
pszichésen megterhelő lehet számára, ezért esetleg személyiségzavar (pl. önállótlanság, passzivitás, önbizalom-
hiány, vagy túlzott önérvényesítés, indulatosság) alakulhat ki. A pedagógus csak fokozott odafigyeléssel, egyéni
bánásmóddal korrigálhatja mindezt. 

A matematika oktatás speciális eszközei vak gyermekek oktatásában: abakusz, mértani testek, speciális kör-
zők, vonalzók, függvénytábla stb. A földrajz és a történelem oktatásában használatos domború térképeken, föld-
gömbön történő tájékozódás sok gyakorlást igényel. Az ő esetükben módosításra szorult a testnevelés és az élet-
vitel és gyakorlati ismeretek szaktárgy tananyaga. Speciális tananyaga van a rajz és ábrázolás tantárgynak, a gép-
írás és szövegszerkesztésnek, a számítástechnikai alapismereteknek. “Beszélő számítógépek“ kezelésének elsa-
játítása hasznos és fontos az önálló ismeretszerzés szempontjából, egyben speciális segédeszköz a vak emberek
számára. A tehetséggondozás terén két műveltségi terület felkarolása a fiatalok továbbtanulása, munkalehetősé-
geinek bővítése szempontjából fontos feladat: az idegen nyelvek oktatása, a számítástechnikai képzés. Különféle
speciális segédeszközök (Braille-kijelzők, Braille-jegyzetelők stb.) megismerését, használatuk elsajátítását is le-
hetővé kell tenni. Fokozott figyelmet kell fordítani a gimnáziumi felkészítésére. Biztosítani kell a zenetanulás és
a sportolás lehetőségét is a gyerekek számára. A speciális eszközök a vakok általános iskolájában, illetve a Ma-
gyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége szakboltjában szerezhetőek be. Módszertani kiadványokat a
vakok iskoláján belül működő Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény biztosít.

A gyengénlátó/aliglátó gyermekek esetében a szem megfelelő körülmények közötti használata azt nem káro-
sítja. A szakorvos által felírt szemüveg és egyéb optikai segédeszköz jó alap a szem kíméletéhez.

„Egy új optikai eszköz – pl. nagyító, távcsőszemüveg használatának megtanulása sok időt és a gyermektől
nagy erőfeszítést kíván. 
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Az állandó közelhajolás miatt a gerincdeformitások kialakulásának veszélye is nagyobb, mint a jól látó gyer-
mekeknél. Írásnál és olvasásnál a gyermek kénytelen közel hajolni a füzetéhez, könyvéhez, ami állandóan meg-
görbült hátat eredményez. A tartási hibán kívül ez a kényszerhelyzet a keringésére is rossz hatással van, kifára-
dáshoz és végső soron a teljesítmény romlásához vezet. Ezt a problémát az emelhető tetejű paddal vagy egy
könyvtartó állvánnyal szükséges kezelni, ami a megfelelő dőlésszög beállításával megakadályozza a görnyedést. 

A látási erőfeszítés megelőzése érdekében a megfelelő világítást is biztosítani kell, nemcsak a tanteremben,
hanem minden olyan helyiségben is, ahol hosszabb ideig tartózkodik a gyermek. Ez az igény esetleg egyéni meg-
világítás felszerelését is szükségessé teheti. Az emelhető padhoz célszerű hozzárögzíteni a lámpát, így az akár 70
fokra megemelt asztallap is jól bevilágítható, és ha a fénysugár irányítható, akkor mindig éppen a legszüksége-
sebb területen. Amennyiben ezek valamelyike hiányzik vagy csak részben megfelelő, az egész idegrendszer ki-
fáradásával kell számolni. Nagyon körültekintően, szinte egyedileg kell kiválasztani a gyengénlátó gyermek szá-
mára a tankönyveket, munkafüzeteket.

A legfontosabb szempontok:
– A fölösleges erőfeszítéstől való megkímélés: elég nagy méretű betű, egyszerű betűtípus.
– A lap ne legyen fényes, jól lehessen bele írni: legyen elegendő hely, a tinta ne tegye olvashatatlanná a másik

oldalt.
– Vizuálisan emelje ki, támassza alá a tananyagot.
– A képek, ábrák mérete, elhelyezése megfeleljen a gyermeknek. Ebben az optikai segédeszköz fajtája is jelen-

tős tényező, hiszen egy túl nagy méretű betűvel írt szóból a nagyító segítségével már csak 1-2 betű fog lát-
szani, ami erősen visszafogja az olvasási tempót. Az olvasótévén dolgozó gyerek viszont bármekkora betűből
képes saját méretűt varázsolni, itt a túl sok rövid sor (gyakori sorváltás) okoz tempócsökkenést.

– Az írástanítás kezdetén, az 1–4. évfolyamon, de a látáscsökkenéstől függően később is ajánlott a speciális füze-
tek használata. Ez a kereskedelmi forgalomban is megtalálható nagyobb vonaltávolságú, illetve különböző
nagyságú négyzethálós füzetcsalád nagyon jól bevált gyengénlátó (és mozgáskorlátozott gyerekek) tanulásában.

Az állapotához igazított optimális feltételek mellett a gyengénlátó tanuló is kitartó munkára képes, noha tőle a
tanulás fokozott erőfeszítést, figyelmet, több kitartást igényel.”10 

„Az iskoláskorú gyengénlátó, aliglátó tanulót arra neveljük, hogy az információk megszerzésében egyre ön-
állóbb legyen. A látásnevelés keretében tovább folytatjuk a vizuális ismeretszerző képesség fejlesztését, a látási
funkciók gyakoroltatását. Egyéni szükséglete szerint megtanítjuk az optikai eszközök (távcsőszemüveg, olvasó-
készülék, nagyítók) használatát. A kültéri tájékozódásban felhasználható távcsövek, a térképolvasást segítő lupék
közül ki kell választani az egyén által legjobban használhatót, s meg kell tanítani alkalmazását. Hozzáértő tiflo-
pedagógus ugyancsak rehabilitációs keretek között taníthatja meg az önálló közlekedést és a speciális informa-
tikai kiegészítő programok (pl. nagyító, felolvasóprogramok) használatát”11

2.2.4. Látássérült fiatalok a középiskolában
A középiskolai tanulmányaikat a látássérült fiatalok – értelmi képességüknek megfelelően – speciális szakisko-
lákban, vagy integráltan – szakiskolákban, szakközépiskolákban, gimnáziumokban folytathatják.

„A látássérült fiatalok középiskolai továbbtanulásának és pályaválasztásának két nagy problémája van. Az
egyik, hogy a középiskolák a technikai fel tételek terén és a látássérültek oktatására és beilleszkedésének segíté-
sére vonatkozó szükséges ismeretek vonatkozásában felkészületlenek, és a diák ottléte alatt is kevés szakmai se-
gítséget kapnak. Ennek következtében sok esetben  de különösen a súlyos fokú látássérültek esetében  kiéleződ-
het a konfliktus a diák befogadását illetően, mivel a középiskolai tanárok úgy érzik, hogy ez a tanulójuk nem
képes társaival együtt haladni a tanulásban. A másik lehetőség, amellyel jóindulattól vezérelve sajnos sok kö-
zépiskola tanári kara él, hogy leszállítják a követelményeket minden olyan témában vagy készséget illetően,
amelynek megtanításához nem ismernek adekvát módszereket.

A másik nagy problémakör a látássérülés korlátozó tényezője a pályavá lasztásban. A fő gond a nem szellemi
pályára készülő, tehát nem gimnázi umban továbbtanulni szándékozó látássérült gyermekek esetében áll fenn. A
látássérültek számára is választható szakmák száma és változatossága nagyon csekély. Gyengénlátó gyermekek
számára a pályaalkalmasság egészségügyi követelményei szerint választható szakmák száma korlátozott, aliglátó
vagy teljesen vak személyek számára még sokkal kevesebb, jórészt csak a hagyo mányos vak mesterségek, a ko-
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sárfonás, kefekötés, telefonkezelés, amelyeket mostanában a kerámia készítéssel és a szövéssel próbálnak az or-
szágban működő két speciális szakiskolában bővíteni. Hagyományosan sok vak hall gatót befogadó képzés a
gyógymasszőr képzés is, mely ma is igen népszerű a látássérült fiatalok körében, az érettségit követőleg egyéves
szaktanfolyam elvégzéséhez kötött.”12

2.2.5. Speciális szükségletű hallgatók a felsőoktatási intézményekben
A felsőoktatásban látássérültek esetében a jogászi, az informatikusi és a (gyógy)pedagógusi pálya választása
vezet. A zenei pálya régebben sokkal kedveltebb volt, mint napjainkban. 

„A hallgató joga, hogy a felsőoktatási intézményben biztonságban, egészséges környezetben folytathassa ta-
nulmányait, továbbá tehetségétől, képességétől, érdeklődésétől függően segítséget kapjon a tanulmányaihoz, a pá-
lyakezdéshez, e körben különösen, hogy állapotának, személyes adottságának, fogyatékosságának megfelelő el-
látásban részesüljön, segítséget kapjon az intézményi közösségi életbe való beilleszkedéshez, fizikai állapotának
megőrzéséhez, egészséges, káros szenvedélyektől mentes életviteléhez, tagja legyen tudományos diákkörnek,
részt vegyen annak munkájában, részt vehessen a felsőoktatási intézmény kutató, fejlesztő tevékenységében, tu-
dományos, kutatói ösztöndíjban részesüljön, tudományos, művészeti célú pályázatot nyújtson be, tudományos,
művészeti eredményét közzétegye, a szakdolgozatának, diplomamunkájának témáját megválaszthassa, a tanul-
mányi és az életpálya-tanácsadást részére megszervezzék, és a szolgáltatásait igénybe vegye, szüneteltesse hall-
gatói jogviszonyát, vendéghallgatói jogviszonyt létesítsen, kérje az átvételét másik felsőoktatási intézménybe, to-
vábbi (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt létesítsen.”13

Látássérült (vak, gyengénlátó) hallgató esetében az alábbi előnyben részesítéseket teszi lehetővé a felsőoktatási
törvény:
– az írásbeli vizsgák helyett a szóbeli vizsga lehetőségét, illetve az írásbeli számonkérés esetén speciális techni-

kai eszközök használatát biztosítani kell,
– aki fogyatékossága miatt nem képes az államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga írásbeli követelményeinek

teljesítésére, felmentést kaphat a „B” típusú (írásbeli) nyelvvizsga letétele alól,
– a fogyatékossága miatt egyes gyakorlati követelmények teljesítése alól felmentést kaphat, illetve a gyakorlati

követelmények teljesítése megfelelő (nem gyakorlati) követelmények teljesítésével helyettesíthető,
– a hallgató mentesíthető a geometriai, szerkesztési feladatok alól, de szóban a szabályok ismerete megkövetelhető,
– a kérdések, tételek hangkazettán, lemezen, pontírásban vagy nagyításban történő hozzáférhetőségét, megfe-

lelő világítást, személyi segítőt, illetve szükség esetén a nem fogyatékossággal élő hallgatók esetében megál-
lapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési időt kell biztosítani.”14

A Speciális Szükségletű Hallgatókat Segítő Testületet működésének alapjául a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény 74.§-a (1) a pontja alapján, az oktatási miniszter 29/2002. (V. 17.) OM rendelete szolgál, s a felső-
oktatásban tanuló diákok számára nyújt segítséget. 

Ennek ellenére az alábbi problémák mindennaposak:
– Nehézségek adódnak abból, hogy a nyomtatott tankönyvekhez, egyetemi jegyzetekhez nem férnek hozzá

olyan formátumban, amely lehetővé tenné számukra a tanulást. A tankönyvkiadók egy része elzárkózik a kéz-
iratok kiadásától a szerzői és kiadó jogokra hivatkozva.

– A speciális tárgyi eszközök beszerzéshez, az egyéni szükségleteknek megfelelõ akadálymentes tananyagok
biztosításához az intézmények nem rendelkeznek megfelelõ anyagi háttérrel. 

– Gyakori, hogy a felsõoktatási intézmények honlapjai nem használhatók látássérült személyek által – pedig a
számítástechnika fejlettsége ma már ezt lehetõvé tenné.

Látássérült hallgatók esetében a pozitív diszkrimináció alkalmazására az alábbi esetekben kerül(het) sor:
– A kötelező és ajánlott irodalmat, a tananyagot, a vizsgák írásos anyagait a hallgató számára elérhetővé kell

tenni – Braille írású, vagy nagyított formában, számítógép nagyító vagy beszélő szoftverrel vagy olvasógép,
stb. alkalmazásával.

– Az írásbeli vizsga alól felmentés adható, illetve szóbeli vizsgával helyettesíthetõ, ha az átírás vagy a technikai
feltételek nem szolgálnak alapul

– Önkéntesek segítségével a látássérült hallgató képes részt venni a testnevelés és nyelvi órákon, képes eljutni
az egyes helyszínekre (más épület, gyakorlati helyszín, stb.)

– Az önálló tájékozódást és közlekedést térképekkel (hangos, domború), a hallgató számára olvasható felira-
tokkal kell biztosítani. 
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– A hallgatónak a tantárgyak, gyakorlatok teljesítése alól felmentés csak abban az esetben adható, ha módosító
intézkedések ellenére is lehetetlen azok teljesítése. 

– A hallgató számára szükséges, személyi tulajdonban nem lévõ speciális eszközök kikölcsönzését, használatba
adását biztosítani kell az érintett hallgatóknak.

– A látássérült hallgatók jogosultak: 
· diktafon használatára, 
· az oktató által az előadás tartásához használt diák felhasználására, 
· az írásbeli vizsgákon többletidő biztosítására, 
· nagyított tesztlap használatára, 
· szóbeli vizsgákon hosszabb felkészülési idő igénybevételére és jegyzet készítésére.
· írásbeli vizsgák szóbeli vizsgával történő kiváltására. 

– A hallgatók számára biztosított szolgáltatások:
· akadálymentesített környezet – vezetősáv, piktogramok, braille feliratok, térképek 
· személyi segítő 
· eszközbeszerzés 
· egyedi számítástechnikai oktatás
· mozgásnevelés 
· tanácsadás
· braille nyomtató
· ingyenes fénymásolás. 

Az új technológiák közül elsősorban a számítástechnikai eszközök – hordozható számítógép, lapolvasó, digitá-
lis diktafon, pendrive, képernyő-felolvasó programok, digitalizált tananyagok, hangoskönyv, online-szolgálta-
tások, stb.), segítik a társadalmi beilleszkedést az élet több területén (oktatás, munka, szabadidő, stb.) 

3. A LÁTÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLőSÉGE A MINDENNAPOKBAN 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényt15 az Országgyűlés 1998. már-
cius 16-i ülésnapján fogadták el. Eszerint „A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú
tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem
képesek élni.” Az esélyegyenlősítés célterületei között szerepel az oktatás, képzés is: „Abban az esetben, ha az –
az e célra létrehozott szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint – a fogyatékos
személy képességeinek kibontakoztatása céljából előnyös, a fogyatékos személy az óvodai nevelésben és okta-
tásban a többi gyermekkel, tanulóval együtt – azonos óvodai csoportban, illetve iskolai osztályban vesz részt.”
(III. fejezet, 13.  (2) ) A. VIII. fejezet Zárórendelkezések címszó alatt szól arról is, hogy „A fogyatékos személy a
13.  – ban szabályozott speciális oktatásának tárgyi, személyi feltételeit fokozatosan, de legkésőbb 2005. január 1-
jéig kell megteremteni.” (VIII. fejezet. 29.  (3)) 

A VIII. fejezet 29. § (1) bekezdése alapján „A kihirdetéskor már működő közlekedési rendszereknek, tömeg-
közlekedési eszközöknek, utasforgalmi létesítményeknek – beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket – fo-
kozatosan, de legkésőbb 2010. január 1-jéig kell a 8. §-ban foglalt feltételeknek megfelelniük.”

Az Országgyűlés a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének megteremtéséhez szükséges intézkedések meg-
alapozása érdekében Országos Fogyatékosságügyi Programot határoz meg. A Program tartalmazza: „a) a fo-
gyatékossággal élő népesség társadalmi helyzetének bemutatását;  b) a rehabilitációval kapcsolatos célok meg-
határozását; c) a fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához szük-
séges tennivalókat; d) a fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javításához szükséges feltételek meg-
határozását; e) a fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvételét elősegítő terveket;...”

A fogyatékos emberek esélyegyenlőséget, azaz egyenlő hozzáférést 
szeretnének minden társadalmi erőforráshoz:
1. a befogadó oktatáshoz  
2. az új technológiákhoz  
3. az egészségügyi és 
4. szociális szolgáltatásokhoz  
5. a fogyasztási javakhoz  
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6. a termékekhez és 
7. a szolgáltatásokhoz
8. a munkához.

A látássérült személynek is joga van ahhoz, hogy az alap-, középfokú, a felsőoktatás vagy a  felnőttképzés aktív
résztvevője legyen, tanuljon. A törvényi szabályozás, a különböző rendeletek meghatározzák a teendőket, lehe-
tővé teszik az integrációt – de nem ellenőrzik azt, hogy a személyi és a tárgyi feltételek milyen szinten biztosí-
tottak. 

3.1. Látássérült személyek által használt segédeszközök, életvitelt könnyítő eszközök – röviden
Közlekedést segítő eszközök közül a vényre felírható fehér botok szerepelnek a gyógyászati segédeszközök listáján.
– A mindennapos tevékenységeket segítő eszközök közül a beszélő háztartási, tisztálkodási- és egészségügyi

eszközök könnyítik meg a látássérült emberek életét – pl. órák, hőmérők, számológépek, lázmérő, lépésszám-
láló pánikriasztóval, konyhamérleg, vérnyomásmérő, vércukormérő, személymérleg, füttyre visszasípoló
kulcstartó, tojássárga elválasztó, automata tűbefűző, fokhagyma tisztító henger szilikonból, és még sorolhat-
nánk tovább.

– A szabadidős tevékenységekhez beszerezhetőek társasjátékok, kártyák és sporteszközök (speciális asztalite-
niszhez ütő, csörgőlabda, stb.). 

– A gyengénlátó, aliglátó személyek számára az optikai segédeszközök jelentik a segítséget: szemüveg, nagyító;
korszerű olvasástechnikai eszközök közül kiemelkedő jelentőségű az „olvasó-televízió” (felvevőkamerával
összekapcsolt monitor vagy TV),  hasznos segítő a nagyító fénymásoló és a számítógép (a tanulás, majd a
munka eszköze lehet, olvasástechnikai segédeszközként nagyításra, kontrasztfokozásra, stb alkalmas). 

– A számítógép, megfelelő kiegészítésekkel, alkalmas arra, hogy vak emberek is használják (JAWS Professio-
nal, Magic Professional, OmniPage/Fine Reader, Prizma CCTV (Ash Technologies), Braille sor) .

Az eszközök többsége beszerezhető a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségében (1146 Budapest,
Hermina út 47.) segédeszköz üzletében és a Dokusoft Kft-nél. A szövetség az esélyegyenlőség jegyében már sok
év óta harcol azért, hogy a fentebb felsorolt és még sok eszközökért ne kelljen többet fizetniük a látássérülteknek,
mint a hagyományosakért a látóknak. Sajnos, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egyik eszköz beszerzését
sem támogatja. 

3.2. Néhány gondolat a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségéről
Elsősorban a látássérült emberekre vonatkozó jogszabályok véleményezésében, illetve önálló jogszabályi javas-
latok kidolgozásában nyilvánul meg tevékenysége. A vakok szövetsége jelenleg huszonkét egyesületet tömörít.

„A Szövetség alaptevékenysége és szolgáltatásai
– A szövetség feladata a látássérült emberek számára olyan lehetőségek keresése, megteremtése, amelyek az

esélyegyenlőséget hivatottak biztosítani. Érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenységének megvalósulása
során részt vesz a különböző, a látássérültekre vonatkozó jogi rendelkezések előkészítésében, figyelemmel kí-
séri azok megfelelő érvényesítését, e célból szoros kapcsolatot tart fenn a végrehajtásért felelős állami és tár-
sadalmi szervekkel.

– Rendezvényeivel, kiadványaival és a tömegkommunikációs eszközök felhasználásával megfelelő propagan-
dát fejt ki a vak és gyengénlátó emberek megismerése, illetve társadalmi beilleszkedése érdekében. Az
MVGYOSZ tagegyesületeinél megvalósul a személyre szabott érdekképviselet, biztosítják a tagság igénye
szerint az egyesületi élet területén a különböző szakmai, ill. kulturális csoportok megalakulását és működési
feltételeit.

– A szövetség működése során sok olyan feladatot lát el, és szolgáltatást biztosít, amely a tagságot állampolgári
jogon illeti meg. Fenntartja a hangfelvevő stúdiót, az ország egyetlen Braille – nyomdáját, mely pontírású köny-
veket, folyóiratokat állít elő. Ennek természetes következményeként működteti a hangos- és Braille könyvtá-
rat. Lehetőségeihez mérten biztosítja a középiskolások számára szükséges tankönyveket, ill. a felsőfokú ok-
tatási intézményekben tanulók részére tanulmányi segélyt folyósít. Megoldja a vakügyi segédeszközök be-
szerzését és árusítását, további erőfeszítéseket tesz a segédeszközök választékának bővítésére. Üzemelteti az
ország egyetlen olyan üdülőjét, amelybe kizárólag látássérült tagjai és kisérőik utalhatók be, emellett szervezi
a tagság egyéb formában történő üdültetését is. Üzemelteti a Vakvezető Kutyaképző Iskolát, ezzel biztosítva
a jól kiképzett kutyát azon tagjai számára, akik közlekedésüket ilyen formában tudják megoldani. Megyei szer-
vezésben kedvezményes vásárokat szervez tagjai számára.

– A szövetség és tagegyesületei igyekeznek – mindenekelőtt pályázati forrásból – olyan tanfolyamokat szer-
vezni a látássérült emberek számára, melyek segítségével nagyobb sikerrel találnak állást a nyílt munkaerő-
piacon.
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Szociális juttatások
Magyarországon a látássérültekről való gondoskodás 1949 óta alapvetően állami feladat. A szociális juttatások
célja, hogy lehetővé tegyék a vak és gyengénlátó emberek számára a társadalomba való mind teljesebb beillesz-
kedést. A pénzbeni szociális juttatások rendszeresek, ill. esetiek lehetnek. A támogatások közül leglényegesebb
a vakok személyi járadéka, mely havonta minden vak embert megillet. Ennek összege változó, annak figyelem-
bevételével, hogy jogosult nyugdíjas vagy aktív dolgozó. 1998-ban bevezetésre került a fogyatékossági támoga-
tás, melyet a súlyosan fogyatékos (így tehát a súlyosan látássérült személyek) is igényelhetnek. 
– A látássérült munkavállalók, állapotukra való tekintettel 5 munkanap pótszabadságban, illetve személyi jö-

vedelemadó kedvezményben is részesülnek.
– Amennyiben a jogosultság fennáll, a látássérült személyek rokkantsági nyugdíjban vagy rokkantsági járadék-

ban részesülhetnek. A rokkant nyugdíjas vak emberek ingyenes közgyógyellátást igényelhetnek.
– A súlyosan látássérültek számára a helyi közlekedés teljesen díjmentes, a helyközi utazáshoz 90%-os kedvez-

ményt kapnak.
– Bizonyos feltételek mellett minden munkáltató részesülhet dotációban, amennyiben megváltozott munkaké-

pességű személyeket alkalmaz.
– A fizikai munkát végző vak emberek csökkentett munkaidőben dolgoznak.

Magyarországon a látássérültek nagy része integráltan a társadalomban él és dolgozik. Mintegy három százalék
az intézeti elhelyezést veszi igénybe. Az országban öt ilyen intézmény működik. Intézeti férőhelyek létesültek:
diákok, munkavállalók, időskorúak és halmozottan fogyatékosok részére. Szövetségünk az intézetek megfelelő
működéséhez szakmai segítséget nyújt.

Az eredményes érdekképviselet megvalósulása érdekében a szövetség napi kapcsolatot tart fenn a különböző
meghatározó szerepet betöltő állami és társadalmi szervezetekkel.

Vakvezető kutya-kiképző iskola
A Szövetség Vakvezető kutya-kiképző iskolát is működtet Csepelen. A kutya-kiképzés célja, hogy a látássérült
emberek életminősége javuljon – elősegítse rehabilitációjukat. A kutya segítségével több ember képes arra, hogy
munkát vállaljon, önálló életet éljen – a kutya segíti őket a balesetmentes közlekedésben. Miskolcon, a Baráthe-
gyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola munkatársai is képeznek ki kutyákat.

Kulturális és szabadidős tevékenység
– A látássérült emberek szabadidejük eltöltésére igényeiknek és érdeklődésüknek megfelelően különböző cso-

portokat hoztak létre. A szövetség feladata, hogy ezeknek az igényeknek keretet biztosítson, megteremtse a mű-
ködésükhöz szükséges anyagi feltételeket.

– Nagy sikerrel működik LANDINI együttesünk, melynek tolmácsolásában középkori hangszeres zenét hall-
gathat a közönség. Az amatőr zenészeket tömörítő együttes, előadásaival Magyarországon a vak emberek
társadalmi elfogadásához tevékenyen járul hozzá.

– A különböző szakmákban dolgozó vak emberek szabadidejüket szakcsoportban is szívesen töltik. Így alakult
meg a masszőrök és telefonkezelők szakcsoportja.

– Szabadidejükben a látássérült emberek is szívesen sportolnak. A szövetség keretében működik a Wesselényi
Sportkör, melynek szakosztályai a következők: túrista, sakk, goalball, atlétika. A magyar vak és gyengénlátó
sportolók a nemzetközi versenyeken évtizedek óta kiemelkedően szerepelnek és tevékeny szervezői a torn-
áknak.

– A turista szakosztály biztonságos lehetőséget nyújt az utazást és túrázást kedvelő látássérült embereknek Ma-
gyarország és a környező országok megismerésére.”16

4. A LÁTÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK RÉSZÉRE SZERVEZETT
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény szerint a szociális alapszolgáltatások
körébe az alábbiak tartoznak:
a) „a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás (a továbbiakban falugondnoki szolgáltatás)
b) a szociális információs szolgáltatás
c) az étkeztetés
d) házi segítségnyújtás
e) családsegítés
f) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
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g) a közösségi ellátások 
h) a támogató szolgáltatás
i) azt utcai szociális munka
j) nappali ellátás

A fentiek közül emeljük ki a támogató szolgáltatás lehetőségeit17

Támogató szolgáltatás célja a látássérült személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kí-
vüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli
speciális segítségnyújtás biztosítása.

Feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése), az
általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, va-
lamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, információnyújtás,
ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzá-
jutás biztosítása, segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatai-
nak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz, egyes szociális alapszolgáltatási részfel-
adatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan, segítségnyújtás a fogyatékos em-
berek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős
kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, a fogyatékos személy munkavég-
zését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.

Személyi segítő szolgálat működtetése, a fogyatékos ember személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szük-
ségleteinek kielégítéséhez (a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez, az önálló munkavégzéshez, tanul-
mányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, sport,
szabadidős tevékenységek végzéséhez), szállító szolgálat működtetése az alapvető szükségletek kielégítését se-
gítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében, a tanácsadás. 

A látássérültek munkaerő-piaci integrációját az érintettek szakmai képességeinek megismerése is jelenti (pálya-
választási tanácsadás, a szakképzésben való részvétel és a különböző munka- erőpiaci szolgáltatás igénybevétele).

5. A LÁTÁSSÉRÜLT EMBEREK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE, TÁRSADALMI HELYZETE

A vak emberek iránti társadalmi magatartás ma általában véve pozitív – muzikálisnak, finom lelkűnek tartják őket
a látók, s a legtöbb ember meggyőződése az, hogy amikor csak lehet, segíti, támogatja őket. A felszínen elfoga-
dott sérült ember azonban elutasított lehet a valóságos élethelyzetekben, mint pl. a társ-, barát- párválasztás, ta-
nulás, munkavállalási lehetőség. 

A fogyatékos ember sikeres beilleszkedését erősen gátolják a közgondolkodásban jelenlévő előítéletek – a vak
személy elnevezése a köznyelvben még ma is élő: világtalan, vagy A vak. Az emberi reakciók változatosak: saj-
nálat, az önértékelést csökkentő függő-helyzetet teremtő segítőkészség, a rejtett elutasítás, a problémásság hang-
súlyozása, az elkerülés, a túlzott csodálat, az állandó aggódás. 

A látássérült emberek értelmes segítségre várnak, hogy tanulhassanak, dolgozhassanak, gyermekeket nevel-
hessenek, és hasznosan élhessék le az életüket. A társadalom szemlélete lassacskán változik a fogyatékos em-
berek irányában, de sok még a tennivaló – mindkét fél részéről – annak érdekében, hogy az esélyegyenlőség ma-
radéktalanul megvalósuljon.

Az esélyegyenlőségi törvény – elvileg – azt célozza meg, hogy a társadalom „ép” tagjai ugyanolyan ember-
nek fogják tekinteni a látássérült társaikat. 

„Alapvetően úgy gondolják, hogy aki nem lát, az nem is tud munkát végezni. Gyakran hangoznak el a vak
ember számára “ostoba” kérdések: pl. hogyan főz? hogyan vásárol be? Természetesen ugyanúgy, mint aki lát,
csak másféle információk (hallás, ízlelés, szaglás, tapintás) alapján, ha pedig kell, látó segítséget kérve. A társa-
dalom látó tagjai azon is megrökönyödnek, ha egy vak ember televíziót néz, moziba és színházba jár. A látás-
sérült emberek számára mindez teljesen normális, hiszen a hallott információkból az agy alakítja ki a képet. A
vak- és a gyengénlátó emberek túlnyomó többsége családban él, önálló háztartásban. Gyermekeket nevelnek és
iskoláztatnak. Nem minden esetben “bírja ki” a házasság, ha egyik vagy másik házastárs felnőttként látását ve-

Földiné Angyalossy Zsuzsánna
Ismeretek a látássérült személyekről. A látás sérülései

96

17 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról, 2008

II_Ismeretek a fogyatekos akadalyozott szemelyek_Layout 1  2011.02.17.  9:21  Page 96



szíti. Amennyiben erős kötelék volt a két fél között, úgy együttes erővel feldolgozzák a megrázkódtatást. A szü-
letett vak emberek párválasztását jellemzően az határozza meg, hogy saját sorstársaival kerül közelebbi kap-
csolatba. Örvendetes azonban, hogy az utóbbi években nőtt a vegyes (látó és vak) házasságok száma. Az elő-
ítéletek megszüntetésében, a tudat formálásában nagy szerepet játszik a média, de elsősorban azoknak a szem-
lélete változik, akik személyes kapcsolatba kerülnek vak- és gyengénlátó emberekkel. Erre kiválóan alkalmasak
lennének, pl. az integrált munkahelyek.” (Braun, 2007) 
Nézzünk meg egy példát a lehetőségek közül:

5.1. Rehabilitáció és sport18

A társadalmi beilleszkedést, az elismerést pl. a sportolás területén is kivívhatja magának a látássérült személy. A
sportban elért siker erősíti az önbizalmat, rangot ad a közösségben, az átlag feletti sportteljesítmény még kiug-
rási lehetőséget is biztosít (Speciális Olimpia, Paralimpia). 

A sérülés típusától és súlyosságától függően javasolt a rendszeres sportolás, versenyzés már a kisgyermek-
kortól. Felmentés a testnevelés órákon való részvétel alól csak szemészetileg indokolt esetben jogos – legalább
könnyített testnevelés, gyógytestnevelés vagy gyógytorna minden esetben szükséges. Az alábbi sportolási lehe-
tőségek biztosítottak a látássérült személyek számára is: tandem-kerékpározás, lovaglás, csörgőlabda-játékok,
úszás, atlétika, síelés, judo, speciális asztalitenisz, sakk, stb.) Látókkal közösen több programban vesznek részt,
bizonyítva azt, hogy a látássérült emberek is egyenrangú partnerek lehetnek: Fuss a fényben!; 

Akik versenyszerűen szeretnének sportolni, az alábbiak szerint tehetik azt meg:  
A Vakok Nemzetközi Sport Szövetsége (IBSA – International Blind Sport Federation) által elfogadott sportágak
két nagy csoportot alkotnak.
– adaptált sportágak, amelyek az épek sportjából kerültek át különböző szabálymódosítással, változtatással.

Ezek a következők: atlétika, birkózás, bowling, cselgáncs, erőemelés, kerékpár, labdarúgás, lövészet, sakk, tan-
dem és úszás, valamint a téli sportok (alpesi sí, biatlon, északi sí).

– speciális sportok (goalball, torball és showdown), ezeket csak a vak- illetve és látássérült emberek űzik. A ver-
senyengedélyek megszerzéséhez (legyen hazai vagy nemzetközi) mindenféleképpen szemorvosi vizsgálaton
kell átesni, ahol megtörténik a sportoló látásteljesítményén alapuló, az IBSA által deklarált kategorizálása. 

A látássérült sportolók három csoportba sorolhatók: B1, B2 és B3.
– B1-es kategória: alsó határa fényérzékelés teljes hiánya mind két szemen, felső határa az, hogy érzékeli a fényt,

de nem ismeri fel semmilyen távolságról és irányból a kéz alakját
– B2-es kategória: alsó határa a kéz alakjának felismerése, felsõhatár a 2/60 látásélesség és / vagy az 5 foknál

szûkebb látótér
– B3-as kategória: alsóhatára a 2/60-nál nagyobb látásélesség és 6vagy 5 foknál nagyobb látótér, felsõ határa a

6/60 látásélesség és /vagy 20 foknál szûkebb látótér  

Különböző látássérülések befolyásolják a sportolás lehetőségét:
– Problémát jelenthet a sporttevékenységnél az, ha az eszközök és szerek valamint a hátterük között nincs nagy

kontraszt.
– A nagyfokú myopia, vagyis a rövidlátás esetén a látássérült személynek viselnie kell a szemüveget mozgás köz-

ben is. 
– Bizonyos gyakorlatok elvégzése nem ajánlott (erõgyakorlatok, rázkódások, zökkenések és fejet érõ ütések) pl.

glaucomás, ROP-os és nagyfokú rövidlátó személyek esetében. 

6. LÁTÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS SZTEREOTÍPIÁK

„A sztereotípiák olyan képek, vélekedések, amelyeket az emberek úgy alakítanak ki a különböző társadalmi cso-
portokról, hogy összekötik a jellemző tulajdonságokat és érzelmeket a megfelelő csoportokkal. A kialakult szte-
reotípiák gyakran befolyásolják viselkedésünket és gondolkodásunkat az adott csoporttal szemben. …

A látássérült emberek is olyan csoportját képezik a társadalomnak, akikkel szemben lehetnek sztereotípiáink,
esetleg téves vélekedéseink. Gyakran összekapcsoljuk a vakság tényével a jó zenei hallást, és ha egy vak ember-
rel beszélgetünk, gyorsan azt mondjuk neki: neked akkor biztosan nagyon jó a hallásod, és szépen tudsz éne-
kelni. Az, hogy valaki vak, vagy nagymértékben látássérült, még nem jelenti, hogy attól feltétlenül jó hallással is
rendelkezik. De hajlamosak vagyunk más érzékszerveknek, mint például a tapintás, magasabb szintű működést
tulajdonítani vak- és gyengénlátó személyek esetében. Kutatási eredmények szerint a vak embereknek semmivel
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sem jobb a hallásuk, vagy a tapintásuk, csupán arról van szó, hogy esetükben ezek a fő érzékszervek, amelyekre
hagyatkozhatnak. 

Gyakran gondoljuk azt is a látássérült emberekről, hogy mivel ők nem látják otthonukban a koszt, biztosan nem
tudnak takarítani sem. Természetesen vannak olyan házimunkák, melyekhez célszerű látó segítséget kérni, de az
önálló életvitelt folytató látássérült embereknek megvannak a módszereik arra, hogyan tartsák tisztán környe-
zetüket. 

Gyakori vélekedés az is, hogy a vak emberek nem néznek televíziót, nem járnak moziba vagy színházba, mivel
úgy sem látják a történéseket. A látássérült személyek ugyanúgy űzik ezeket a tevékenységeket, mert a hangok
alapján majdnem maximálisan követni tudják a film vagy színdarab cselekményét. 

Gyakori az a fajta gondolkodás is, hogy a vak emberek nem tudják, hogy milyen színű ruha van rajtuk, sőt
egyáltalán nem foglalkoznak a színekkel, mivel nem látják őket. Nagyon is érdeklik őket, hogy mely szín áll nekik
jól, mit mivel lehet fölvenni, sőt sokuknak még kedvenc színük is van annak ellenére, hogy nem látják azt.  Mi az
álmainkat a látással kapcsoljuk össze, ezért megfordul a fejünkben, hogy talán akkor a vak emberek nem is ál-
modnak. Ők is ugyan úgy álmodnak éjszaka, mint mi, de az általuk érzékelhető formában. Álmaikban ugyanúgy
érzékelik a világot, mint a valóságban.” (Braun, 2007)

7. HOGYAN ÉS MIBEN SEGÍTHETÜNK?

A látássérült embereknek – elsősorban a vak személyeknek egész más érzékszervekre kell támaszkodniuk ahhoz,
hogy képesek legyenek az önálló életvitelre, a közlekedésre. Ismert környezetben biztosan, határozottan mennek
céljuk felé, míg ismeretlen helyen segítségre szorulhatnak. Az irányfogalmak pontos használata, megtapasztal-
tatása sokat segít az önállóság fokozásában.

A másokra utaltság, az önállóság elvesztése kritikus helyzeteket teremthet minden látássérült ember életében.
A tájékozódás- és közlekedés tanításának szakembere tanítja meg azokat a technikákat a látássérült (elsősorban
vak, aliglátó) embereknek, amelyek segítségével teljesen önállóan képes lesz eligazodni ismert útvonalakon, il-
letve idegen környezetben is feltalálja magát. 

A látássérült emberek között vannak, akik csak a vizuális mező egy részét látják, néhányuk csőlátó, mások ke-
veset látnak centrálisan, de a perifériás látásuk jó, míg vannak, akik csak fényt érzékelnek, s vannak, akik semmit
sem látnak. Ne vegye el a kedvünket, ha egyszer egy vak embernek segíteni akartunk, és ő elutasította. Megeshet,
hogy elutasítják, de ne felejtsük el, minden ember más és más, és ő dönti el, milyen segítségre van szüksége. Egy
szobába belépve a látó emberek számára rögtön világossá válik, hogy mit hol talál, merre indulhat el, míg a vak
embernek a tapintására, hallására és szaglására támaszkodva kell megállapítania, hogy hol van, s hova mehet.

Szólnunk kell arról, hogy a vak emberek hallása és tapintása fiziológiailag nem jobb, mint a látóké. Ezen ér-
zékszervek funkciói viszont mások a megismerés folyamatában. A látó ember tapintással csak kiegészítő infor-
mációkat szerez, a vak személyek haptikus érzékelésének viszont alapvető kognitív funkciói vannak.

Vak embereknél gyakran megfigyelhető, hogy hangok alapján igen jól tájékozódnak környezetükben. Szá-
mukra az olyan apró zörejek, hangok is segítséget jelenthetnek, amikre a látó emberek oda se figyelnek. A téri tá-
jékozódás során a vak ember érzékeli léptei zaját, illetve a hang visszaverődését a különböző felületekről – az aka-
dályok felé haladva és tőlük távolodva más-más hangingerek érik így a látássérült embert, segítve őket a tájéko-
zódásukban, közlekedésük során. 

Amennyiben szeretnénk segíteni a közlekedésben, először ajánljuk fel segítségünket (Segíthetek? Hova szeretne
eljutni? Megmutathatom a bejáratot? ), s csak akkor tegyük ezt, ha az illető elfogadja felajánlásunkat! Sose felté-
telezzük azt, hogy mi jobban tudjuk, hogy neki mire van szüksége, hiszen már magának a látássérülésnek is sok-
féle fajtája létezik!

Előfordulhat, hogy olyan látássérült emberrel találkozunk, aki már évek óta látássérült, s teljesen magabizto-
san viselkedik egy adott helyzetben – nem igényel segítséget. Előfordulhat azonban, hogy egy gyakorlott utazó
is igénybe veszi alkalomadtán a látó kísérést azért, hogy jobban megismerjen egy új területet, átkeljen egy számára
ismeretlen útkereszteződésben vagy egy akadály kikerüléséhez.

Találkozhatunk olyan személyekkel is, akik születésüktől kezdődően látássérültek, folyamatosan veszítik el lá-
tásukat, vagy későbbi életkorban vakultak meg, s még csak most próbálgatják az önálló közlekedést fehér bot
vagy vakvezető kutya segítségével – ők biztosan megbecsülik és elfogadják a felkínált segítséget.

A látó ember csak úgy lépjen el a vak ember mellől, ha előtte tudatja vele, hogy elmegy – s közölje azt is, ha
ismét mellette van. Kellemetlen helyzetbe hozhatjuk a vak személyt, ha még beszél hozzánk, s mi már nem is va-
gyunk mellette. Fontos, abban az esetben is, ha a látássérült személy számára az adott hely ismeretlen.
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A látó személyek utasításai, útmutatásai egyértelműek legyenek: pl. jobbra, balra, előtted, 2 lépésre, az ajtó mel-
lett jobbra, stb. Az itt, ott, erre, arra, stb. szavak értelmezhetetlenek. Mindig a látássérült személyt vegyük alapul
az irányok megjelölésénél, ne a saját magunk helyzetét.  

Sok ember elköveti azt a hibát, hogy egyszerűen megragadja a látássérült személy karját és átvezeti a túloldalra,
átvezeti egy ajtón vagy felsegíti egy járműre. Ez nem szükséges, és lehet, hogy felidegesíti és sérti a látássérült em-
bert. Ha azonban az illető igényli a segítséget, gyengéden érintsük meg kezünkkel az övét, és így meg tudja fogni
a segítő karját.

Kisebb gyermeket lehet kézen fogva vezetni (nem húzni-vonni!), nagyobbakat és a felnőtteket viszont kérjük
meg arra, hogy ők fogják meg a látó társ felső karját könyök fölött hátulról, s így közlekedjenek, ha szükség van
vezetőre. Ily módon a látó kísérő egy lépéssel előttük halad, s mozgásával jelzi a változásokat (pl. lépcső felfelé,
szűk útvonal, irányváltás, helycsere, járdaszegély, leülés, stb. – kezdetben szavakkal kísérve, majd anélkül – ha
ismerőssel közlekedünk).

A vakvezető kutya nem játszótárs – dolgozik – éppen ezért ne cirógassuk, kényeztessük, ne hívjuk, ne zavar-
juk, amikor úton van. Ha nincs a kutyán vezető hám, akkor lehet vele barátkozni – a gazdi engedélyével!

A környezet leírása sok esetben fontos – szituációtól függően több látássérült ember nem tudja helyesen meg-
ítélni a környezetében elfoglalt helyét. Ha a szabadban vagyunk, akkor célszerű leírni, hogy mi van körülöttünk,
belső (zárt) térben pedig a helyiség (épület, szoba, terem,…) méretét, bútorzatát, stb.

Ha a látássérült ember számára megszokott környezetben él, ne változtassunk rajta, de ha mégis elkerülhetetlen
– akkor mutassuk meg a változást. Mindent tegyünk vissza a helyére, miután használtuk. A csukott ajtót hagy-
juk csukva, a nyitottat nyitva, és ne hagyjunk semmit félig nyitva.

Ha egy olyan programon (konferencia, tanfolyam, továbbképzés, ünnepség, stb.) veszünk részt a látássérült
emberrel, ahol sokan vannak, tudósítsuk őt arról, hogy kik vannak még jelen, s ki hol foglal helyet. (esetleg prak-
tikus megszerezni előre a résztvevők listáját).  Beszélgetéskor is nevezzük meg a partnereinket – főleg első talál-
kozás alkalmával – ismerős társaságban ez már nem fontos.

Amennyiben a látássérült ember egyedül érkezik pl. egy nagy konferenciaterembe, ami már elég zsúfolt – se-
gítsünk neki helyet találni (egyik kezét a szék támlájára, másikat az asztalra vagy az ülésre helyezve), s közöljük
utána távozásunkat/maradásunkat. 

Ha pl. projektort használ az előadó, akkor előre értesíteni kell őt arról, hogy látássérült ember is részt vesz
rajta – így lehetőség nyílik arra, hogy számára pontírásban, nagyított formátumban vagy auditív adathordo-
zón rendelkezésre bocsássák az anyagot. A képernyőolvasó segítségével a számítógépes anyagok olvasha-
tóvá (hallhatóvá) válnak a látássérült emberek számára. Esetenként a párbeszéd alapja egy prezentáció vagy
illusztráció, s ha nem mondjuk el, hogy mi található azokon, akkor kizárjuk a látássérültet az aktív közre-
működésből.

Étteremben az étlap felolvasását és az árak ismertetését követően a tányéron lévő ételek okozhatnak gondot
– írjuk le – az óra járásának megfelelően -, hogy mi van a tányéron. Pl. a hús 6 óránál, a krumpli a 12 óránál ta-
lálható. El kell mondani, hol találja a poharát, meg kell kérdezni, hogy szüksége van-e sóra, ecetre, olajra, s hol
találja azokat. Ne érezd magad kellemetlenül, hanem mond el a látássérült személynek, ha lecsepegtette a ru-
háját, vagy belelóg a főzelékbe a nyakkendője – mondd ezt természetes hangon, és hagyd, hogy maga oldja meg
a problémát. Fizetni a vak ember is tud – általában szeparálva tartják a különböző papírpénzeket, a fémeket
pedig tapintás útján különböztetik meg. Visszajáró pénz esetén azonban segíthetünk a papírpénzek megneve-
zésével.

Mosdóban – azonos nemű ember esetén – a berendezést, a WC helyzetét mondjuk el a látássérült személynek,
ellenkező nemű személy esetében viszont az étterem személyzetének segítségét kérjük.

Ha valamilyen tárgyát (pl. kabát, tásak, fehér bot, evőeszközök, stb.) nem ő helyez el valahol, akkor meg kell
mutatni neki a helyét, azt, hogy hol találja meg. A leesett tárgyakat meg tudják keresni, ha nem gurultak el olyan
helyre, ami már hallótávolságon kívül s elérhetőség szempontjából is messze, eldugva van (pl. szekrény alá)

Minden olyan feladatot, még ha több időt is vesz igénybe, amit önállóan is képes véghezvinni a látássérült
személy, hagyjuk, hogy egyedül csinálja meg! (étkezés, közlekedés, öltözködés, tisztálkodás, vásárlás, informá-
ció kérése, stb.) 
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Minden tevékenységhez elegendő időt kell biztosítani – a tapintással történő megismerés hosszasabb, több időt
vesz igénybe az írás-olvasás, de a gyengénlátó személyek speciális eszközeinek a használata is megnyújtja az is-
meretek szerzésére fordítandó időt, stb.

Elő kell segíteni a minden érzékszervvel való ismerkedést (látás, hallás, tapintás) – ha erre mód van, s nem okoz
nagy feltűnést. Ha a látássérült személy kórházba kerül, fordítsunk figyelmet a megfelelő szoba kiválasztására.
Ha lehet, a szoba közel legyen a mosdóhoz, mellékhelyiségekhez, hogy a vak embernek ne kelljen állandóan se-
gítséget kérnie alapvető szükségleteinek elvégzéséhez. Feltétlenül mondjuk el, hol helyezkedik el a nővérszoba,
hogy szükség esetén segítséget kérhessen. A kórteremben válasszunk számára könnyen megközelíthető ágyat!

A látássérült emberek értelmes segítségre várnak, hogy tanulhassanak, dolgozhassanak, gyermekeket nevel-
hessenek, és hasznosan élhessék le az életüket.

ISMERETEK A LÁTÁSSÉRÜLÉSEKRőL

1. A látássérülések súlyosság szerinti osztályozása 

A WHO definíciója szerint vakságnak nevezzük azt az állapotot, ha a látásélesség a jobban látó szemen nem ha-
ladja meg az 5%-ot, illetve a látótér nem nagyobb, mint 20 fokos.

Aliglátás: Az aliglátó személyek az ép látás maximum 10%-ával rendelkeznek. 
– Fényérzékenyeknek nevezzük azokat a személyeket, akik meg tudják határozni a fény helyét, irányát. A köz-

lekedésben van nagy jelentősége.
– Nagytárgylátóknak nevezzük azokat a személyeket, akik mozgó hátérrel jól kiemelkedő nagyobb tárgyakat

észrevevő látásteljesítménnyel rendelkeznek.
– Ujjolvasóknak nevezzük azokat a személyeket, akik a felmutatott kéz ujjait 0-4 méterig terjedő távolságról is

észlelik.

Gyengénlátás: Gyengénlátónak tekintjük azokat a látássérült személyeket, 
– akiknek szemüveggel korrigált látásélessége a jobban látó szemen 0,1 – 0,33 között van;
– több 0,3-nál (0,4 – 0,5-ig terjedõen), de 15 – 20 fokos vagy nagyobb mértékû látótérszûkületük van; nagyfokú

progrediáló myopia vagy halmozott szemészeti megbetegedés okozza a gyengénlátást;
– 0,1 és ez alatti a látásélességûek közül azok, akiknek a közeli vízusa – optikai segédeszköz használata mellett

– a Csapody VII olvasópróbának megfelelõ; szemészeti állapotuk stacioner. 

Hangsúlyozzuk, hogy a fenti „kategóriák” nem merevek, hiszen pl. az aliglátás, gyengénlátás határa nem ha-
tározható meg biztosan, s a fenti kategóriák elsősorban pedagógia szempontokat tartanak szem előtt.

Egy másik meghatározás szerint: „Látássérülés (low vision) esetén a látásélesség kevesebb, mint 6/18 (0,33’),
de 3/60 (0,05’) vagy annál jobb, vagy a látótér szűkülete 20° vagy annál szűkebb a jobbik szemen, a lehetséges leg-
jobb korrekcióval. A vakság meghatározása a BNO 10 alapján: a látásélesség kevesebb, mint 3/60 vagy a látótér
szűkebb, mint 10° a jobbik szemen, a lehetséges legjobb korrekcióval. A látássérülés fogalmába beleértjük az alig-
és a gyengénlátást (low vision) és a vakságot is.” (Prónay, 2007. 6. o.).  a BNO kódokat a 9/1993 NM rendelet ha-
tálybalépése óta használják az egészségügyben. 

A definíciók között napjainkban már megjelennek a funkcionalitást hangsúlyozó szemléletűek is. Ezek azt
hangsúlyozzák, hogy a látószerv károsodása súlyos hatással van az emberek mindennapi életére, segédeszközök
használatát teszi szükségessé és környezeti átalakítások is fontosak. 

Éppen ezért a funkcionális látásvizsgálat célja – kiegészítve a szemész szakorvosi véleményt –azoknak a fel-
tételeknek, speciális eszközöknek és módszereknek a meghatározása, amelyekkel segíthetők a látássérült em-
berek megismerő, tanulási folyamatai. Adott esetben optimálisan kihasználható, ill. fejleszthető a látás. Ezért a lá-
tásvizsgálatot végző gyógypedagógus a látásélességen kívül egyéb szempontokat (képességeket, körülménye-
ket) is figyelembe vesz. 

A látássérült személyek előfordulási gyakorisága becsült adatokon alapul. A WHO adatai alapján a világon a
2002-es felmérés szerint 161 millió látássérült ember élt, 37 millió vak – és 124 millió low vision személy. (Prónay,
2007. 10. o.) A látássérült emberek többsége időskorú, és a nők esetében nagyobb a rizikó. A látássérült szemé-
lyek kb. 82%-a 50 év feletti (a világ népességének 19%-a). A látássérült emberek kb. 87 %-a  a fejlődő országok-
ban él, s a szürkehályog a leggyakoribb ok. A főbb okok között szerepel még a folyami vakság, a trachoma, a
gyermekkori vakság, a fénytörési rendellenességek és a low vision, a cukorbetegek retinopathiája, a glaucoma,

Földiné Angyalossy Zsuzsánna
Ismeretek a látássérült személyekről. A látás sérülései

100

II_Ismeretek a fogyatekos akadalyozott szemelyek_Layout 1  2011.02.17.  9:21  Page 100



az életkorral összefüggő maculadegeneráció, a cornea-homályok, genetikai szembetegségek. Az 5-15 éves kor-
osztálynál a fénytörési rendellenességek korrekciójával csökkenthetnék a látássérült gyermekek számát. A látás-
sérülések kb. 85%-a elkerülhető, megelőzhető lenne. (Forrás: WHO Prevention of Blindness)

2000-ben indult el az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egész Földre kiterjedő programja a Vision 2020,
melynek fő célkitűzése a megelőzhető vaksági okok felszámolása és a vak emberek számának lényeges csök-
kentése. Hazánk már a kezdetek óta aktívan bekapcsolódott ebbe a programba. Elsőként a vakság okait mérték
fel. Négy megyéből származó adatok alapján a vakság okainak összetétele hazánkban hasonló a fejlett orszá-
gokéhoz: a vezető vaksági okok között első helyen az időskori maculadegeneráció, második helyen a cukorbe-
tegség szemészeti szövődményei, harmadik helyen a rövidlátóság, negyedik helyen a zöldhályog (glaucoma)
miatt bekövetkezett vakság áll. Mind a négy területen a megelőzés, szűrés, gyógyítás országos szintű megszer-
vezése kiemelt cél.

Irodalom:
– Brooser G.: A látás védelmében, http://www.elender.hu/~pille/szoveg/latasved.htm 
– Gyakoriság – harc a látássérülés ellen (Vision 2020: The Right to Sight -

http://www.sote.hu/download/inst207/sajtotajekoztatoaszuresekrol1.doc 
– http://www.who.int/blindness/en/
– Kovács K.(2000): Látássérült gyermek az óvodában, iskolában In Illyés S. (szerk): Gyógypedagógiai alapisme-

retek. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest,
– Locsmándi A.;Losoncz M.;Kőpatakiné Mészáros M. Vargáné Mező L. (2008): Sajátos nevelési igény: a látássé-

rülés, a hallássérülés, a mozgáskorlátozottság, az autizmus, a beszédfogyatékosság, az értelmi fogyatékosság 
– http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=Tagulo-Kategoriak (letöltés: 2008. aug. 16.)
– Méhes J.(1990): Tiflopedagógia Főiskolai tankönyv, Budapest, Tankvk., 262 p. Nincs benne Méhes említve
– Prónay B. (2007): Látássérülés és rehabilitáció In: Prónay B. – Szabó A.(szerk.): Látássérült személyek elemi re-

habilitációja 4. ELTE GYFK, Budapest, 6. oldal
– E. (szerk.): Ajánlások gyengénlátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez – Matematika –

http://www.sulinovaadatbank.hu/index.php?akt_menu=561 (letöltve: 2009. július 20.)
– Gadó M.: Látássérült hallgatók a felsőoktatásban   

http://hok.barczi.hu/hok_data/hok_shst/shst_rol/Cs%E1nyi.doc – letöltve: 2009. július 20.  
– Mándi T.: Útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

http://www.sulinovaadatbank.hu/letoltes.php?d_id=14900 (letöltve: 2009. július 20.)
– Vakok Nemzetközi Sport Szövetsége  
– A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet különö-

sen a 8. §–14. §. 
– A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény. 
– 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos ne-

velési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, http://net.jogtar.hu  
– 2005. évi CXXXIX. Felsőoktatási Törvény
– Braun T. (összeállítása – 2007):  http://www.maltaiesztergom.hu/konferencia/masszemel.doc
– 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
– 2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
– 29/2002. (V. 17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esély-

egyenlőséget biztosító feltételekről
– OpenDocumentVision loss – meeting a visually impaired person http://www.disability.vic.gov.au/dson-

line/dsarticles.nsf/pages/Vision_loss_meeting_a_visually_impaired_person?
– Dealing with the Visually Impaired, http://life.familyeducation.com/disabled-persons/manners-and-va-

lues/49059.html  
– http://www.asb.org/aboutasb/VisionLossInfoGuide.pdf
– www.mvgyosz.budapest.hu

AJÁNLOTT SZÉPIRODALOM, FILM ÉS MÁS MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK19

– A csodatevő (1962) – amerikai filmdráma, 103 perc – A süket-néma, a külvilággal semmiféle kommunikációra
nem képes kislányhoz, Helen Kellerhez új nevelőnőt fogadnak a szülei. Annie Sullivan hihetetlen akaraterő-
vel, bátorsággal és következetességgel, a környezet – és a nézők – számára olykor szinte elviselhetetlen mód-
szerével végül megtanítja a kislányt az együttélés legelemibb szabályaira, érzelmei kifejezésére.
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– A nő illata (1974) – olasz melodráma, 99 perc – Vittorio Gassman talán egyik legmegrendítőbb alakítását nyúj-
totta a hatalomhoz, parancsoláshoz szokott katonatiszt szerepében, aki váratlanul elveszítette a látását. Vajon
képessé válhat-e arra, hogy újra elfogadja önmagát és egy nő áldozatos szerelmét?

– Egy asszony illata (Scent of a Woman, 1992) – amerikai vígjáték, dráma – 137 perc – Hálaadás hétvégéje van
New Yorkban. Frank Slade nyugállományú alezredes azért jött a városba, hogy végre élvezze az életet: a jó ét-
termeket, a gyönyörű nőket, a limuzinokat és a luxuslakosztályt a Waldorf-Astoriában. A vak férfit a fiatal
Charlie Simms vonakodva kíséri el az útra, nem is sejtve, hogy egy életre szóló leckét kap. Az együtt töltött
napok pedig mindkettejüket örökre megváltoztatják.

– Kovács Krisztina: Érzékenyítő program In: Billédi K. – Csákvári J.(szerk.): Látássérült személyek elemi reha-
bilitációja 1. Felkészülés a rehabilitációs tevékenységre, Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Bp. 2007. 65 – 78.

– http://www.lowvisionsimulators.com/Low%20Vision%20Simulator%20Activities.htm (letöltve 2008. aug. 16.)
– http://www.acbvi.org/albums/Vision/slide21.html (letöltve 2008. aug. 16.)
– http://www.abilitypark.hu/home/142/ (letöltve 2008. aug. 16.)
– http://www.lowvisiononline.unimelb.edu.au/LowVision/LowVision_simulation.htm (letöltve 2008. aug. 16.)
– Pipacsok [1998] – dokumentumfilm – 83 perc – Három kislányról szól a film. Hét évesek, ikrek, egyikük vakon

született, másikuk béna, csak a harmadik egészséges.
– Sívó Júlia és Surányi Z. András: Álom-kép (2005) – film a vakokról látóknak – 53 perc
– Szerelem első hallásra – színes magyar dokumentumfilm, 52 perc, 1999 – Almási Tamás dokumentumfilmben

dolgozta föl a filmvásznon mindig sikert ígérő témát, egy vak férfi és egy látó asszony szerelmét. Legyőzhe-
tők-e az előítéletek, az újabb betegségek, az anyagi gondok? Mennyit képes az ember adni önmagából és meny-
nyit elfogadni a másikból? Egy kapcsolat ellentmondásait, egészében talán föl sem tárható mélységeit látjuk a
derű és a boldogság percei mellett.

– Ungaria zomgoranégyes – http://www.kulturalis.tv/category/zenemuveszet/komolyzene/kamarazene
– Vaklárma (See No Evil, Hear No Evil) – amerikai vígjáték (1989) – 103 perc – Dave és Wally furcsa páros. Dave

süket és újságos, Wally viszont vak és szerencsejátékos valamint Dave alkalmazottja. Amikor az újságos stand-
nál lelőnek egy bukmékert, ők lesznek az első számú gyanúsítottak. Mivel a süket Dave háttal állt az esemé-
nyeknek, a vak Wally viszont csak arról tud beszámolni, amit hallott, ketten együttesen is csak csekély infor-
mációval tudnak szolgálni. Dave látott egy lábat, Wally pedig egy Shalimar nevű parfüm illatát érzi. Kiderül,
hogy az áldozatnál volt egy pénzérme, amelyet beledobott Dave borravalós dobozába, amelyet most Wally
cipel magával. És ebben az érmében egy olyan microchip van elrejtve, amelyre sokaknak fáj a foga.

– Vakvagányok – színes magyar filmszatíra, 119 perc, 2001 – Egy nap Ede és Zaki, a két sikertelen rockzenész
elcsíp egy pályázatot – egy zenés darabot kell írniuk vakoknak, a Vakok Intézete jubileumára. Mivel más je-
lentkező nem akad, megkapják a megbízást. Két éjszaka összedobják a musicalt. De legnagyobb csalódásukra
csak akkor kapják meg az ígért összeget, ha be is tanítják a vak gyerekeknek. Így hát kénytelenek elmerülni a
vakok világában. Ahogy a film nézői is... Miközben Zaki egy stúdióban a musicalen dolgozik, Ede elkezd pró-
bálni a vak fiatalokkal. A színjátszó csoportban különös versengés veszi kezdetét a vak lányok között... Egytől-
egyig beleszeretnek Edébe, sőt a szőke Edit elhatározza, hogy minden áron a közelébe férkőzik. De a rockzenész
rendezőként csődöt mond. Fogalma sincs, hogy kell bánni velük, úgyhogy hamar feladja. Az igazgatónője ja-
vaslatára azonban megkeresi Imolát, egy vak kisfiú balett-táncos mamáját, s a fele gázsiját felajánlja neki a se-
gítségéért. A nő egyedül él, szüksége van a pénzre. Imola eleinte viszolyog a vakoktól, a saját hatéves vak kis-
fiát sem szereti. Ede mindjárt a próbák elején lelép, Imola egyedül marad a vak fiatalokkal. És a velük való mun-
kában, lassan leküzdi irtózatát a saját kisfiától... Ez a film vakoknak készült – és mint ilyen az első a mozgókép
történetében. Sajátos narráció segíti a vakokat a történet követésében, amely a látó nézőknek is izgalmas felfe-
dezést nyújt a kép újraértelmezésében.

– Így látnak ők: http://www.acbvi.org/albums/Vision/index.html

Látássérült személyek ábrázolása az irodalomban:
– Sheila Hocken: EMMA MEG ÉN Fekete Sas Könykiadó Bt.
– Helen Keller: Csöndes, sötét világom, Egy siket-néma-vak leány önéletírása, Pont Kiadó, 1997
– Molnár Gábor: Éjbe zuhant évek, Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1973. – 1932. máricus 7-én délután négy óra

tájban, a barzíliai Ford-ültetvényen, valahol a Tapajos folyó mentén a huszonnégy éves Molnár Gábor kezé-
ben felrobban egy gyutacsokkal teli bádogdoboz. Bekövetkezik a tragédia: a nagyreményű fiatal gyűjtő szeme
világát veszíti.

– Szántó György: Fekete éveim Révai, Budapest, 1935
– Romanek Inka: Szívtõl a keresztig a csillagokon át, Uránusz Kiadó
– Reményik László művei:

Akik a sötétben is látnak (2000)
Életbajnokok (2002)
Kicsivel könnyebb (2003)
Ezermester kutyák (2004)

Földiné Angyalossy Zsuzsánna
Ismeretek a látássérült személyekről. A látás sérülései
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Neked könnyű... (2005)
Felvert por (2006)
Feketeleves (2007)

– Sacks, Oliver: Antropológus a Marson, Osiris, Bp. 2000.
– MVGYOSZ kiadványok: 

Bognár János: Életmorzsák
Garamvölgyi E.: Hogy ne fájjon annyira
Óda a fényhez
Pálhegyi F.: Hangjelzés útkeresőknek

Látássérült személyek számára is hozzáférhető művek beszerezési lehetősége:
– Braille könyvtár (Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége)
– Hangoskönyvek a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) hangos könyvtárából,

egyéb könyvtárakból
– Elektronikus könyvek (MEK – Magyar Elektronikus Könyvtár) 
– Vakok Digitális Könyvtára (A könyvtárat kizárólag látássérült személyek használhatják, más személyek belé-

pése jogellenes!)

Földiné Angyalossy Zsuzsánna
Ismeretek a látássérült személyekről. A látás sérülései
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1. MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁG, MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK

1.1. A mozgás szerepe és jelentősége a személyiség harmonikus alakulásában
Életünk nagy része mozgással telik. A sejtek anyagcseréjétől az emberi járásig, az első lépésektől a gépjárműve-
zetésig, az első firkától a kézírásig, az önellátástól a tanulásig és a munkavégzésig minden tevékenységünket a
mozgás határozza meg.

Születésünk után nagyon kevés mozgásformát tudunk végrehajtani. A kisgyermek általában abban a test-
helyzetben marad, amelybe helyezték, hátán vagy hasán fekszik, úgy tűnik, hogy nem is mozog. Ez persze csak
a látszat, hiszen már a méhen belüli életben is sokat mozog: nyújtózkodik, forog, ujját a szájába veszi. A meg-
születés után a kezdeti rugdalózástól hatalmas utat tesz meg fejlődésében, míg 12-15 hónapos koráig eljut a hu-
mánspecifikus két lábon járásig. Az élet első évében tehát a fejlődés egész folyamatát jelentősen meghatározza a
mozgás ép vagy akadályozott fejlődésmenete. A mozgásfejlődést ugyanakkor jelentősen meghatározza az érzé-
kelés-észlelés fejlődése, hiszen a mozgásformák kialakulásához és egyre differenciáltabb végrehajtásához meg-
felelő testi érzékelés szükséges. A mozgásfejlődésre mindemellett ösztönzően hat a vizuális és akusztikus érzé-
kelés és észlelés. A mozgásfejlődés és az érzékelés-észlelés tehát nem választható el egymástól, ezért is nevezzük
ezt az időszakot a gyermek életében a szenzomotoros tapasztalatszerzés időszakának. 

Vázlatosan tekintsük át, hogy milyen “kölcsönhatások” jelennek meg a személyiségfejlődésben, ha a mozgás-
fejlődés legfontosabb mérföldkövei nem felelnek meg az ép fejlődésmenetnek. Az idegrendszer éréséhez hason-
lóan a mozgásfejlődés is feji-farki (kraniális-kaudális) irányban zajlik.

Az első nagymozgásbeli jelenség a fej és nyak területén megjelenő feszítő-nyújtó (extenziós) működés, vagyis
a fej megemelése (pl. ha az arcára fektetjük a babát, akkor fejét elfordítja) – ez az első kontrollált mozgás. Ezután
következik a veleszületetten magunkkal hozott “tömbös” mozgások eltűnése, látszólag szétesik a mozgáskép,
ám erre feltétlenül szükség van ahhoz, hogy a kontrollált és differenciált, egyénre jellemző mozgásformák kiala-
kulhassanak. A méhen belüli (intrauterin) életből hozott statikus helyzeteket a dinamikus helyzet váltja fel, ez-
által a csecsemő feszessége csökken, izmai lényegesen lazábbak lesznek. Hasonfekvésben a fejemelést követően
fej- és vállemelést tapasztalunk, melyben a nyakizmok mellett a hátizmok felső szakasza is aktívan részt vesz. Há-
tonfekvésben is javul a testhelyzet szimmetriája, hiszen elkezd kialakulni a hajlító (flexiós) mozgás, a fej középre
kerül, a karok már többször találhatók lazán a törzs mellett. A fejemelés, illetve a fejkontroll stabilizálódása le-
hetővé teszi a baba számára, hogy ha felültetjük, fejét meg tudja tartani, előrenéz, könnyebben tudja tekintetét fi-
xálni, szívesen nézi a mozgást, és megpróbálja a mozgó személyeket, tárgyakat szemével követni. Ha valami-
lyen ok miatt nem alakul ki vagy nem elég stabil a fejemelés, vagyis a fejtartás kontrolljának hiánya figyelhető
meg, ez befolyásolja és nehezíti a vizuális képességek optimális fejlődését, s a későbbiekben a mozgásfejlődésben
nem számíthat a baba a látás kontrolláló szerepére sem. Beindul tehát az a circulus vitiosus (“ördögi kör”), mely
a mozgásfejlődés lelassulásának következtében alakul ki és hatással van az egész személyiségre. Az érzékelési-
észlelési funkciók nem tudnak optimális szintet elérni, s nem tudnak a további mozgásfejlődés szolgálatába állni.
A mozgáskorlátozottság okozta hátrányok következtében emiatt az ép fejlődéstől való egyre nagyobb lemaradás
tapasztalható, különösen akkor, ha nem avatkozunk be kellő időben.

A fiziológiás mozgássorban ezután párhuzamosan jelenik meg az extenzió (feszítés, nyújtás) illetve a flexió (haj-
lítás), a szimmetria egyre javul, a törzs izomzatában kialakul a feszítő és hajlító izomzat dinamikus erőegyensú-
lya. Nem sokáig marad meg a szimmetrikus helyzet, hiszen az alkartámasz javulásával egyidőben az aszimmet-
ria is teret kap: egy kézzel nyúlni kezd a baba, miközben súlypontját a másikra helyezi – ebből következik aztán
az első (még véletlenszerű) átfordulás hátonfekvésbe – az első helyzetváltoztató mozgás.

Márkus Eszter
Ismeretek a mozgáskorlátozott személyekről 

és rehabilitációjukról, valamint 
a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyekről

és rehabilitációjukról
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A törzsizomzat erőegyensúlyának dinamikus jelenléte, vagyis a törzskontroll javulása teszi lehetővé az egyre
biztonságosabb ülést. A fokozottabb megemelkedés miatt tágul a látótér, szemével hosszabb ideig tudja követni
a mozgást, a fixáció javul és nagyobb távolságban is működik, a hallási ingereket is fejfordítással, fordulással
tudja követni. A mozgásfejlődés így segíti az érzékelés-észlelés (szenzoros funkciók) kialakulását és fejlődését. A
hajlítás már hátonfekvésben a gravitációval szemben is elég erős, így kezeit arca elé emeli, azokkal vagy tár-
gyakkal játszik. Amennyiben a fejkontrollt nem követi a törzskontroll optimális megjelenése, a gyermek jelentő-
sen akadályozottá válik az érzékszervi – vizuális, akusztikus, taktilis, stb. – ingerek felvételében, az ingerforrá-
sok keresésében, a környezetében bekövetkező jelenségek, események ok-okozati összefüggéseinek felismerésé-
ben, vagyis a megismerő képességek (kognitív funkciók) fejlődésében komoly akadályok jelentkeznek.

Az aszimmetrikus alátámasztás jelenti az aktív helyváltoztató mozgás – kúszás – kialakulásának alapvető és
legfontosabb feltételét. A kúszás során kezdetben a karok működése hangsúlyozott, majd fokozatosan a lábak is
szerephez jutnak. Fontos, hogy kúszás közben a lábak felváltva mozognak, hiszen ez a különválasztás (disszoci-
áció) az emberre jellemző járás egyik lényeges összetevője. Amíg nem tapasztalható a lábak váltott (alternáló)
hajlítása-nyújtása, addig igen nehezen képzelhető el a járás kialakulása. Azonban a járáshoz az előre-hátra illetve
oldalra irányuló súlypontáthelyezés is ugyanolyan fontos, s ezt “készíti elő” a négykézlábra állás, a négykézláb
helyzetben végzett előre-hátra hintázás, majd a mászás. Az aktív helyváltoztatás megjelenésétől kezdve a gyer-
mek legtöbb energiáját a járás kialakulására és fejlődésére fordítja, illetve ezzel párhuzamosan a tágabb környe-
zet megismerésére. Egyértelmű, hogy ha valami miatt nem tud kialakulni az önálló helyváltoztatás, akkor a kör-
nyezet megismeréséhez elsősorban a látási és hallási érzékletekre kell támaszkodnia, ezek segítségével tudja meg-
ismerni szűkebb és tágabb környezetét. Ám nem lehet mindent megismerni csupán a látás és hallás útján, így a
szerzett tapasztalatok és ismeretek hiányosak lesznek.

Amikor a nagymozgások elérik a humánspecifikus járás szintjét, a mozgásfejlődés kissé lelassul. Az eddig
megszerzett mozgásképességet ugyan tovább csiszolja a gyermek, ám sokkal inkább a személyiségfejlődés kü-
lönböző területein állítja azt a fejlődés szolgálatába. A biztonságos testhelyzetek – ülés, állás – jó alátámasztást biz-
tosítanak az önálló étkezés, a beszéd, a játék és manipuláció feladatainak elvégzéséhez, energiáit nem a mozgás
végrehajtása köti le, hanem koncentráltan tud az adott tevékenységgel foglalatoskodni. Szociális kapcsolatai is
harmonikusabban alakulnak, ha ép a mozgásfejlődés és eléri az aktív helyváltoztatás szintjét, hiszen ebben az
esetben már a kisgyermek is képes lesz kezdeményezőként részt venni a szociális kapcsolatokban, s ez a kölcsö-
nösség egyik alapfeltétele.

Természetesen nem lehet a mozgás mindenhatóságát hangsúlyozni, hiszen számos külső (szenzoros, kom-
munikációs, szociális stb.) hatás is kell ahhoz, hogy a mozgásfejlődés a megfelelő “kerékvágásban” haladhasson.
Miután a kisgyermek fejlődése komplex és bonyolult folyamat, így nem is lehet egyik vagy másik területet mes-
terségesen kiemelni. A többi terület nélkül értelmezhetetlen lenne bármelyik funkció fejlődése. A mozgás számos
esetben megteremti egy-egy funkció feltételeit – például: hasonfekvésben a gyermek előre tud tekinteni, ha képes
fejét megemelni, vagy megtapasztalja a távolság fogalmát, ha tud aktívan helyet változtatni. Emellett számos
külső inger és motiváció szükséges ahhoz, hogy a gyermek mozgása optimálisan fejlődhessen – például: ha egy
játéktárgy kerül a látóterébe, gyakorolni fogja az utánnyúlást, vagy ha a nevén szólítják, hívják, arra törekszik,
hogy fej- és törzsfordítással keresse a hangforrást. 

A fentieket összefoglalva láthatjuk, hogy a gyermek harmonikus fejlődéséhez elengedhetetlen a mozgás épsége,
hiszen ellenkező esetben a többi funkció sem tud optimálisan fejlődni, s ezzel további nehézségek várnak a moz-
gásfejlődésre is. A funkciók egymástól való kölcsönös függőségi viszonyaként kell tehát ezt a folyamatot elkép-
zelni (Hippel-Jones-Kieran-Connor, 1994; Márkus, 1997b).

1.2. A mozgáskorlátozottság meghatározása és értelmezése; a szocializációs folyamat feltételeinek
megváltozása; a mozgáskorlátozott személyek sajátosságai 
A harmonikus mozgás alapvető feltétele a mozgásszervrendszer strukturális és funkcionális épsége, melyet a
tartó (csont- és ízületi rendszer) és mozgató (izom- és idegrendszer) szervrendszer egymással szorosan össze-
függő, egységes működése biztosít. Ha ez a funkcionális egység a mozgásszervrendszer bármely részének fejlő-
dési rendellenessége, betegsége vagy sérülése miatt megbomlik, különböző tartási és mozgási elváltozások, za-
varok alakulnak ki. Ez a strukturális és/vagy funkcionális változás a mozgáskárosodás (Kullmann, 1990, 2000a;
Benczúrné, 2000a,b).

“A gyógypedagógia a mozgáskárosodásnak a személyiség egészét befolyásoló hatásait, következményeit veszi
figyelembe. Szomatopedagógiai szempontból azokat a személyeket tekintjük mozgáskorlátozottnak, akiknél a
tartó és/vagy a mozgató szervrendszer veleszületett vagy szerzett sérülése, károsodása és/vagy funkciózavara
következtében a mozgásos tapasztalatszerzés, a szocializáció jelentős és maradandó akadályozottsága áll fenn.”
(Benczúrné, 2000a, 538.o.)

Márkus Eszter. Ismeretek a mozgáskorlátozott személyekről és rehabilitációjukról, 
valamint a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyekről és rehabilitációjukról
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Értelmezzük ezt a meghatározást! 
Az első lényeges szempont az, hogy szomatopedagógiai20 szemszögből próbálja megragadni a mozgáskorlátozott
emberek egész személyiségét, képességeinek összességét. Nem tüneteket, kórformákat ír le, hanem az egész
ember figyelembe vételével, a szocializációs folyamat feltételeinek megváltozására utal. Lényegében tehát nem
játszik szerepet, hogy milyen diagnózisról, milyen kórformáról, milyen tünetekről van szó, fontos azonban, hogy
hogyan változik meg a személyiségfejlődés folyamata. 

A második szempont a tapasztalatszerzési és szocializációs feltételek megváltozásának okait magyarázza. A
definíció a tartó és/vagy mozgató szervrendszer sérüléséről, károsodásáról, funkciózavaráról beszél. Ez a káro-
sodás bármely életkorban bekövetkezhet, lehet veleszületett (genetikai eredetű, születés körüli: pre-, peri- vagy
posztnatális) vagy szerzett (betegség, baleset). A bármely okból kialakult mozgáskárosodás különböző mérték-
ben befolyásolhatja a tartási és mozgási funkciókat. Az egyénileg változó mozgási funkciók összességét, az egyén
aktuális mozgásképességét mozgásállapotnak nevezzük. A mozgásállapot lényegében azt írja le, hogy a meg-
változott mozgási funkciók hogyan befolyásolják aktuálisan az életkori sajátosságoknak megfelelő tevékenysé-
gek végrehajtását.

Különbséget kell azonban tennünk a mozgásszervi megbetegedések és a mozgáskorlátozottság között. Ami-
kor valakinek eltörik a keze, akkor is akadályozottá, korlátozottá válik a mozgása, életkorára jellemző tevékeny-
ségeit nem tudja elvégezni: nem tud autót vezetni, nehezére esik az önálló tisztálkodás, öltözködés vagy éppen
étkezés. Ez az állapot átmeneti jellegű, a csont összeforrása és a gipsz levétele után hamarosan helyreáll a baleset
előtti ép állapot. A mozgásszervi megbetegedés – a fenti példa alapján – egy teljes gyógyulással végződő folya-
mat, ezzel szemben a mozgáskorlátozottság: állapot. Jól szemlélteti ezt az is, ha azt mondjuk, hogy az ép ember
is lehet egészséges vagy beteg, s ugyanúgy az akadályozott ember is lehet egészséges vagy beteg. Vannak ezen-
felül olyan enyhe fokú tartási vagy mozgási funkciózavarok, melyek ugyan állapot jellegűek, vagyis beavatko-
zás nélkül nem szűnnek meg, nem gyógyulnak meg, ám nem is befolyásolják lényegesen az egyén képességst-
ruktúráját. Ezek az enyhébb mozgásszervi elváltozások (tartás-rendellenességek, enyhébb végtagdeformitások
vagy hiányok, koordinációs zavarok) bár igényelnek rehabilitációt (pl. preventív vagy korrekciós orvosi kezelés,
gyógytorna, gyógytestnevelés), szomatopedagógiai szempontból nem tekintjük őket mozgáskorlátozottaknak.
Ugyanígy nem soroljuk a mozgáskorlátozottak körébe azokat a gyermekeket sem, akiknek valamilyen belgyó-
gyászati megbetegedés következtében (szívbetegség, cukorbetegség, elhízás, asztma stb.) csökken a fizikai telje-
sítőképességük vagy terhelhetőségük, ám mozgásszervrendszerük nem érintett közvetlenül. Az ő mozgásreha-
bilitációjuk a gyógytorna és a gyógytestnevelés kompetenciakörébe tartozik, ez utóbbi a közoktatási rendszerben
a könnyített testnevelés illetve gyógytestnevelés foglalkozások keretében valósul meg.

A mozgásszervi elváltozás és a mozgáskorlátozottság közti különbség szemléltetésével valójában a meghatá-
rozás harmadik szempontját, a következmény jellemzőit érintettük, mely egyértelműen hangsúlyozza, hogy a
mozgásszervi sérülés, károsodás vagy funkciózavar miatt a mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció fo-
lyamata alapvetően megváltozik, s ezért a személyiségfejlődés jelentős és maradandó akadályozottsága alakul ki,
mely tartósan befolyásolja az érintett embert az életkorának megfelelő tevékenységek végrehajtásában. 

Az életkorra jellemző tevékenységeket egy egyszerű példával könnyen szemléltethetjük: ha egy egyéves kis-
gyermek még nem tud önállóan járni, de négykézlábjárásban tökéletesen helyet változtat, nyilvánvalóan nem te-
kinthető mozgáskorlátozottnak, hiszen abban az életkorban még nem is “követelmény” a járás. Ha ezzel szem-
ben egy nyolcéves gyermek önállóan nem járóképes, vagy csak segédeszközzel (háromlábú bottal, műlábbal)
képes ezt végrehajtani, akkor ő mozgáskorlátozott, hiszen ebben az életkorban már “követelmény” az önálló és
biztonságos helyváltoztatás két lábon, segédeszköz nélkül. Említhetjük a kézfunkciót is példaként, ha egy óvo-
dáskorú gyermek nem tud folyóírással írni, akkor nem mozgáskorlátozott, ám ha valaki felnőtt korában egy bal-
eset következtében négy végtagra kiterjedően lebénul és elveszti írásképességét, akkor ő mozgáskorlátozott.
Mindezért fontos, hogy a gyermekkel kapcsolatba kerülő szakemberek pontosan ismerjék az adott életkorra jel-
lemző és adott életkorban elvárható tevékenységek körét, mert csak így fogják időben észlelni az esetleges elté-
réseket, hiányosságokat, lemaradásokat, funkciózavarokat.

A mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció akadályozottsága számos következménnyel járhat, különö-
sen veleszületett vagy korai életkorban szerzett károsodásoknál. Vázlatosan tekintsük át ezeket a következmé-
nyeket, mivel ezek alkotják a fogyatékos, akadályozott állapot fő összetevőit, és befolyásolhatják a gyermek pszi-
chés tulajdonságait (funkciók), cselekvésbeli tulajdonságait (képességek, kompetenciák) valamint szociális tulaj-
donságait (hozzáférés, részvétel, elfogadottság) (Illyés, 2000; Benczúrné, 2000a).
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– A mozgásszervrendszer károsodása miatt a mozgásfejlődés menete megváltozik, eltérések jelentkeznek az
életkorra jellemző alapmozgások végrehajtásában, s ezáltal elsősorban a magasabb szintű, összetett mozgás-
formák kialakulása nehezített, vagy lehetetlen (pl: ha valamilyen károsodás miatt a kéz fogóképessége válto-
zik, nehezebben alakul ki a magasabb rendűnek tekinthető írásképesség).

– Miután ismereteink a személyi és tárgyi környezetünkből felvett információk sokaságából állnak össze, így a
mozgásos tapasztalatszerzés megváltozása nehezítheti az információ-felvételt és ezáltal az ismeretszerzést. A
mozgásfejlődés mérföldköveinek megfelelően egyre tágul az a mozgástér, ahonnan újabb és újabb informáci-
ókat szerezhet a gyermek. A mozgáskorlátozott gyermek a tevékenykedés és a mozgásképesség csökkenése kö-
vetkeztében mennyiségét tekintve kevesebb információt szerez. Vagyis minél súlyosabb fokú a mozgáskorlá-
tozottság, annál kevesebb lehetősége lesz az önálló tapasztalatszerzésre. Nemcsak mennyiségileg, hanem mi-
nőségileg is megváltozik a tapasztalatszerzés folyamata (pl. ha nehezen tudja szájához emelni a kezét a kis-
gyermek, kimaradhat a tárgyak szájjal történő felfedezésének szakasza, s a tárgyakról alkotott képzetei sze-
gényebbek lesznek, – nem tudja milyen az ízük, a felszínük, anyaguk, stb.).

– Nehezítetté válik a kommunikáció, ami eredhet közvetlenül a mozgásos akadályozottságból: vagyis nem képes
végrehajtani azokat a mozdulatokat, melyek a beszéd előtti, vagy a beszédet kiegészítő – ún. nonverbális –
kommunikációhoz szükségesek. A beszédszervek motoros sérülése (főként a központi idegrendszer sérülése-
iből eredő különböző kórformáknál fordul elő) akadályozhatja a beszéd kialakulását, késve jelentkezik, hibás
lesz vagy egyáltalán nem lehetséges. Ilyenkor a szóbeli kommunikáció nehezített, mely nemcsak az informá-
ciócsere lehetőségét korlátozza, hanem jelentősen befolyásolja az egyén szociális kapcsolatait is. Mindez izo-
lációhoz, elszigetelődéshez vezethet.

– Megváltozik az interakció folyamata, ami szorosan összefügg a kommunikációs problémákkal, de elsősorban
a mozgásbeli akadályozottság okozza. A tapasztalatszerzés nehezítettsége miatt a környezethez való alkal-
mazkodás nehezített, a mozgásos és kommunikációs nehézségek a környezetre való aktív ráhatás lehetősé-
geit változtatják meg. A mozgáskorlátozott gyermek fokozottan szorul környezete segítségére. Sok esetben
előfordul az is, hogy nem tudja önálló akaratát kinyilvánítani, s így gyakran nem az történik, amit ő szeretne,
hanem amihez hozzátartozói hozzásegítik. Pszichológiai szempontból függőség tapasztalható, s nem követ-
kezik be a szülőről, családról való leválás, az önálló életvitel kialakulása. 

– A fenti változások következtében az egész szocializációs folyamat nehezítetté válik és ez az ép gyermek fej-
lődésétől eltérő fejlődésmenetet, személyiségstruktúrát is eredményezhet, ami pedagógiai szempontból spe-
ciális nevelési szükséglet formájában manifesztálódik. A fejlődési folyamat módosulásának megelőzése, kor-
rekciója, kompenzációja éppen ezért speciális fejlesztési, nevelési, oktatási, képzési eljárásokat kíván (Benc-
zúrné, 2000a).

Látható tehát, hogy a mozgáskorlátozottság nagyon sokrétűen és komplexen hat a személyiségre, illetve annak
fejlődésére. Amennyiben valóban “egyenlő esélyeket” szeretnénk biztosítani mozgáskorlátozott gyermekeink
számára, szükséges, hogy a lehető legkorábban beavatkozzunk, és különböző segítő eljárásokkal elejét vegyük a
személyiség további károsodásának. Ezt csak akkor tudjuk megvalósítani, ha időben felismerjük a mozgáskorlá-
tozottságot, s a gyermekek részére már a nagyon korai életkorban is megfelelő egészségügyi és gyógypedagógiai
(nevelési és terápiás) megsegítést, ellátást biztosítunk.

1.3. A leggyakrabban előforduló kórformák rövid jellemzése és a legfontosabb teendők
A mozgáskorlátozott gyermekeket nagyon sokféle szempont szerint lehet osztályozni, csoportosítani: pl. a moz-
gáskárosodás keletkezésének ideje és helye, a fogyatékosság oka szerint, a vezető tünet jellege és súlyossága sze-
rint, vagy éppen a párhuzamosan előforduló (többszörös), vagy következményesen kialakuló fogyatékosságok
szerint. Jól “bevált” a gyógypedagógiai munkában a pedagógiai szempontok alapján történő csoportosítás. Így a
vezető tünet(ek) jellege alapján négy fő csoportra oszthatjuk a mozgáskorlátozott gyermekeket (Benczúrné, 2000b,
Bernolákné 1992):

1. Végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett végtaghiányok
2. Petyhüdt bénulást okozó kórformák
3. Korai agykárosodás okozta (spasztikus, atetotikus, ataxiás jellegű) mozgás-rendellenességek
4. Egyéb, maradandó mozgásállapot-változást, mozgáskorlátozottságot okozó kórformák

Az alábbi táblázat összefoglalóan mutatja be a mozgáskorlátozottságot okozó leggyakoribb kórformák okait, tü-
neteit, a megsegítés fő feladatait illetve színtereit.
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Kategória, 
diagnózis Okok Tünetek Megsegítés Színterek

végtagredukciós fej-
lődési rendellenessé-
gek és szerzett vég-
taghiányok

méhen belüli 
károsodás

ízületek vagy 
végtagok részleges
vagy teljes hiánya

m o z g á s n e v e l é s ,
csonk tornája, mű-
végtag-ellátás, kie-
sett funkciók kom-
penzációja, hely- és
helyzet-változtatás

korai fejlesztés, böl-
csőde, óvoda, speci-
ális iskola, együttne-
velés, közép- és fel-
sőfokú oktatásbaleset vagy beteg-

ség miatti amputáció

petyhüdt bénulást
okozó kórformák

gerincvelő motoros,
érző vagy mindkét
idegpályájának sérü-
lése

izomzat tónusa, mű-
ködőképessége csök-
ken

mozgásnevelés
izomerő megőrzése
segédeszköz-ellátás
kiesett funkciók 
kompenzációja
hely- és helyzet-
változtatás
orvosi, egészségügyi
ellátás
folyamat lassítása
meglévő képességek
megőrzése
kímélő életmód

korai fejlesztés 
bölcsőde, óvoda

speciális iskola

együttnevelés

közép- és 
felsőfokú oktatás

myelodysplasia 
(spina bifida) és a 
gerincvelő 
harántléziója

csigolyaív záródási
rendellenesség 
baleset

petyhüdt izomzat
inkontinencia
érzéskiesés
társuló tünetek

izomsorvadás (myo-
pathiák) (dystrophia
musculorum prog-
ressiva, spinális izo-
matrófiák)

izom eredetű 
megbetegedések

progrediális 
izomsorvadás 
a vázizomzatban

szülési felkarbénulás
(paralysis obstetrica)

felkari idegfonat 
sérülése

felső végtag 
petyhüdt bénulása

izomerő fejlesztése
érintett végtag funk-
cióinak beépítése

Heine-Medin kórt
követő bénulás 
(járványos 
gyermekbénulás)

vírusos 
megbetegedés

petyhüdt 
izombénulás, 
izomgyengülés

segédeszközök

–

Kategória, 
diagnózis Okok Tünetek Megsegítés Színterek

korai agykárosodás
okozta mozgás-
rendellenességek
(cerebrális parézis)

koragyermekkori
(születés előtt, 
alatt, után) 
agykárosodás

mozgás-rendellenesség,
percepciós zavar, beszéd-
zavar, társuló tünetek (vi-
selkedési zavar, epilep-
szia, stb.)

komplex 
mozgásnevelés

mozgáskedv 
motivációja

önellátás, 
önkiszolgálás 
tevékenységei

finommotorika 
fejlesztése

helyes 
testhelyzetek

hely-és 
helyzetváltoztatás

járás

foglalkoztató terá-
pia

beszédfejlesztés

korai fejlesztés
bölcsőde, óvoda

speciális iskola

együttnevelés

közép- és 
felsőfokú
oktatás

spasztikus piramispálya 
sérülése

fokozott izomtónus
fokozott saját reflexek
kóros reflexek, együtt-
mozgások, másodlagos el-
változások

atetotikus extrapiramidális 
károsodás

akaratlan, inkoordinált,
nagy amplitúdójú, 
lassú mozgások
izomtónus-zavarok
társuló tünetek

ataxiás kisagy sérülése

súlyos koordinációs zavar
renyhe reflexek
intenciós tremor
egyensúlyzavar
beszédzavar

kevert idegrendszeri 
károsodás átfedései

a fentiek közül bármely
tünetek kombinációja
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1.3.1. Végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett végtaghiányok
Amint az a csoport meghatározásából is kiderül, a végtagok elváltozása lehet veleszületett vagy szerzett. A ve-
leszületett kórformák oka valamilyen méhen belüli károsodásra enged következtetni. Az 1960-as évek második
felében Nyugat-Európában a thalidomid nevű hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek mellékhatásaként sok vég-
taghiányos gyermek született, később a gyógyszer várandós édesanyáknak adását betiltották. Magyarországon
ez a tömeges előfordulás nem jelentkezett, napjainkban évente 20-30 gyermek jön végtaghiánnyal a világra, me-
lyek kialakulásának oki tényezői nem minden esetben feltárhatók. A tünetek között leggyakrabban részlegesen
vagy teljesen hiányzó végtagokat ismerhetünk fel, ízületek hiányozhatnak, egyes csontok lehetnek rövidebbek,
csontos összenövéseket láthatunk. A szerzett végtaghiány általában valamilyen baleset vagy betegség következ-
ménye, melynek során amputálni kell egy-egy – esetleg több – végtagot, vagy azok részeit. 

A végtagok fejlődési rendellenességei könnyen felismerhetők, a veleszületett formákat rögtön a születés után
regisztrálja a szülészorvos, valamint az újszülött ellátást végző gyermekgyógyász. Életük korai szakaszában or-
topéd szakorvos veszi őket gondozásba, aki gondoskodik az orvosi rehabilitációs ellátásról: szükség esetén elvégzi
a műtéteket (pl. ujjösszenövés esetén az ujjak szétválasztását), valamint felírja a művégtagot, illetve a szükséges
gyógyászati és/vagy rehabilitációs segédeszközöket. 

A végtagredukciós gyermekek ellátását és gondozását jelentős mértékben meghatározza az, hogy a felső, vagy
az alsó végtagok sérültek-e. A felső végtag sérülése elsősorban a kézhasználat, a manipuláció képességét befo-
lyásolja. Ebben az esetben azt kell mérlegelni, hogy egy-vagy kétoldali-e a végtaghiány, illetve milyen hosszúak
a csonkok. Amennyiben a csonkok összeérnek, a gyermek könnyen megtanul ezekkel manipulálni. Ilyenkor azon-
ban mindig szem előtt kell tartani a gyermek gerincének és szemének veszélyeztetettségét. Hasonlóan veszé-
lyeztetett lehet a gerinc egyoldali felső végtag hiány esetén is, hiszen a gyermek fokozottan terheli az ép oldalt.
Ha a csonkok nem érnek össze, feltétlenül szükség lesz a minél korábbi művégtaggal való ellátásra. A művégta-
got mindig a kezelő ortopéd szakorvos írja fel, a nevelő – vagy szülő– feladata a használat megtanítása. Nagyon
fontos, hogy minél korábban kezdi a gyermek a művégtag használatát, annál jobban beépül a testsémájába, va-
gyis annál ügyesebben és differenciáltabban fogja tudni használni. Hosszútávon csak akkor lesz hatékony az esz-
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Kategória, 
diagnózis Okok Tünetek Megsegítés Színterek

egyéb, maradandó
mozgásállapot-vál-
tozást, mozgás-kor-
látozottságot okozó
kórformák

ortopédiai, reuma-
toid vagy egyéb ere-
detű mozgáskorláto-
zottság

– mozgásnevelés

korai fejlesztés
bölcsőde, óvoda

speciális iskola

együttnevelés

közép- és 
felsőfokú
oktatás

csípőficam (luxatio
coxae congenita)

veleszületett rendel-
lenesség

csípőízület 
fejletlensége
járásproblémák

izomerő 
fejlesztése
járáskorrekció
segédeszköz

gerinc betegségei
izomgyengeség
vagy ismeretlen 
eredetű

tartási problémák gerinctorna
helyes testtartás

láb ortopédiai elvál-
tozásai

veleszületett, szer-
zett vagy ismeretlen

láb deformitások
járás problémák

segédeszköz-ellátás
járás fejlesztése

chondrodystrophia
(törpenövés)

spontán mutáció kö-
vetkeztében kiala-
kuló csontfejlődési
zavar, ami 50%-ban
tovább örökíthető 

rövid végtagok
szögletes fejforma
lapos orrgyök
törpenövés

korrekciós eszközök

kézfunkció javítása
helyváltoztatás, járás
mindennapos tevé-
kenységekarthrogryposis mul-

tiplex congenita ismeretlen
izom és kötőszöveti
merevség
deformációk

krónikus sokízületi
gyulladás (polyarth-
ritis chronica)

ismeretlen gyulladásos 
folyamat

orvosi ellenőrzés
gyógyszerelés
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közhasználat, ha a felső végtag megmaradt részeinek izmai erősek maradnak, ezért gondoskodni kell a cson-
kok megfelelő edzéséről, a meglévő izmok erősítéséről, valamint az ízületek mozgékonyságának biztosításáról.
Kétoldali teljes felső végtag hiány esetén kompenzációs megoldásokat kell keresni, ilyen lehet a szájjal vagy a
lábbal végzett manipulációs tevékenység megtanítása, mely szintén akkor lesz igazán hatékony, ha minél ko-
rábban elkezdjük.

Az alsó végtag sérülése esetén elsősorban a helyváltoztatás, különösen a járás képessége válik nehezítetté,
vagy lehetetlenné. Ha veleszületett végtagredukcióról van szó, akkor addigra kell az első művégtagnak elké-
szülnie, mire a gyermek a mozgásfejlődés menetében a felálláshoz ér. Természetesen ilyen esetben is a kezelő
orvos feladata a megfelelő művégtag (műláb) felírása. Amikor a gyermek elkezd járni, mindig figyelni kell arra,
hogy a művégtag megfelelő méretű legyen (sem a túl rövid, sem a túl hosszú nem jó). Ez a harmonikus járás-
kép, a járás közbeni egyensúly kialakulása, valamint a különböző gerincproblémák megelőzése miatt szüksé-
ges. A korai segédeszköz ellátás lehetővé teszi, hogy a gyermek részt vehessen az életkorának megfelelő tevé-
kenységekben, és minél tökéletesebben megtanulja használni műlábát (Benczúrné, 2000b; Kullmann 1990,
2000c,d).

A veleszületett végtagredukciós kórformáknál gyakran előfordul, hogy valamilyen belgyógyászati elválto-
zás is társul hozzá, ezért szükséges a gyermeket rendszeres belgyógyászati vizsgálatra hordani, állapotát ebből
a szempontból is nyomon követni.

1.3.2. Petyhüdt bénulást okozó kórformák
A petyhüdt jellegű bénulások legfontosabb tünete, hogy az izomtónus és az izomerő jelentősen csökken, s emi-
att válik nehezítetté a mozgás. Sokféle különböző kórkép okozhat petyhüdt bénulást, ám általában a központi
vagy környéki idegrendszer (a mozgató vagy érző idegpályák) sérülése okozza, és ide soroljuk az izomrendszer
progresszív megbetegedése következtében kialakult mozgáskárosodásokat is. 

1.3.2.1. Nyitott gerinc vagy harántbénulás (myelodysplasia)
A nyitott gerinc (spina bifida) ismeretlen eredetű veleszületett fejlődési rendellenesség, mely a csigolyák cson-
tos záródásának következtében alakul ki, leggyakrabban a gerinc alsó szakaszán: az ágyéki, keresztcsonti csi-
golyák magasságában fordul elő. A csontos záródás zavarai következtében többé-kevésbé sérül a gerincvelő, ami
mozgászavart okoz. A sérült csigolyák helye és a gerincvelő sérülésének súlyossága a legkülönbözőbb tünet-
együttest alakíthatja ki. Általában az izmok petyhüdt bénulása a jellemző, ritkább esetben azonban görcsös
(spasztikus) bénulás is előfordulhat. Ha a gerincvelőben található érzőpályák és vegetatív idegek is sérülnek, to-
vábbi társuló tünetekkel találkozhatunk: érzéskiesés, vizelet- és – ritkábban – székletürítési zavarok (inkonti-
nencia), a rehabilitációt nehezítheti az érintett végtagok keringési és anyagcsere zavarai, melyek gyakran fel-
fekvéseket (decubitus) okoznak. Ha a nyitott gerinc mellett vízfejűség (hydrocephalus) is kialakult, az a gyer-
mek értelmi képességeit is kedvezőtlen irányban befolyásolhatja, s később fokozott görcskészséggel (gyakran
epilepsziával) is számolnunk kell.

Amennyiben a nyitott gerinc nemcsak csontos elváltozás formájában jelentkezik, hanem a lágy részek is nyi-
tottak, közvetlenül a születés után műtétet hajtanak végre, hogy a gerincvelő további sérülését, illetve a súlyos
fertőzéseket elkerülhessék. A lágy szövetek által fedett spina bifida tüneteit nehezebb észrevenni, de minél sú-
lyosabb a gerincvelő sérülése, annál korábban alakulnak ki az első gyanújelek, tünetek. 

A spina bifidán kívül kórtani szempontból a myelodysplasiák körébe soroljuk a gerincvelő harántlézióját.
Általában a gerincoszlopot érő baleset következtében alakul ki, melynek során a gerincvelő is sérül. Ez a sérü-
lés lehet teljes (amikor minden fel- és leszálló idegpálya elszakad) vagy részleges (ilyenkor az adott szegmen-
tumon áthaladó bizonyos pályák sérülnek meg). A tünetek hasonlítanak a nyitott gerinc tüneteihez, ezért tár-
gyaljuk ezt a két kórformát együttesen.

A myelodysplasia kórképével bíró gyermekek komplex rehabilitációjának folyamatát a gyermek állapotá-
nak súlyossága, a társuló tünetek jelenléte határozza meg. A mozgásfejlesztés legfontosabb feladata a meglévő
állapot megőrzése, a mozgásképesség javítása – azaz a korrekció, a másodlagos károsodások (kontraktúrák, de-
formitások) megelőzése – vagyis a prevenció. Mindenképpen szükség van ehhez a megfelelő mozgásfejlesztés-
sel foglalkozó szakember tanácsára és irányítására. 

A gerinc megbetegedésénél elsősorban arra kell figyelni, hogy soha ne végeztessünk a gyermekkel olyan te-
vékenységet, ami megterheli a gerincoszlopot. A családi gondozás során külön oda kell figyelni a felfekvések
megelőzésére, ezt a testhelyzetek gyakori változtatásával, a keringés javításával érhetjük el. Így egyben meg-
előzhetjük a decubitus következtében létrejövő fertőzéseket. Az inkontinens gyermekeknél nagyon fontos a
megfelelő higiénia, mert fennállhat a vese és a hólyag gyulladásának veszélye. Ezért a vizelet- és székletürítési
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tréning mellett a vizelet rendszeres ellenőrzése is szükséges (Beetz, 1999; Ermert-Lixin Xu-Schroeter, 1999).
Amennyiben a gyermek járóképessége nem veszett el teljesen, segédeszközzel megtartható az önálló helyvál-
toztatás képessége. A két- vagy négykörsínes járógépet – esetleg medencekosárral kiegészítve – az ortopéd szak-
orvos írja fel. A járógép használata közben figyelni kell a gerinc elváltozásainak megelőzésére, és arra, hogy a já-
rógép a támaszkodási pontokon ne törje fel az érintett végtagot. A gyermek ugyanis az érzéskiesés miatt nem tudja
időben jelezni, ha a járógép valahol nyomja. Az alsó végtag kétoldali súlyos érintettsége esetén a gyermek gyak-
ran használ kerekesszéket, azonban fontos, hogy – amennyire lehetséges – őrizzük meg az önálló járást. Ne üljön
folyamatosan a kerekesszékben, mert az tovább ronthatja fizikai állapotát, mozgásképességét kedvezőtlen irány-
ban befolyásolja, ezáltal még nehezebbé válik az önállóság elérése.

1.3.2.2. Izomsorvadás (dystrophia musculorum progressiva, spinális izomatrófiák)
Izomsorvadás (myopathia) esetében nem a központi vagy környéki idegrendszer, hanem az izomrendszer sérül,
vagyis izomeredetű (myogén) megbetegedésről van szó, mely genetikai eredetű (autoszomális recesszív vagy
nemi kromoszómához kötött öröklődés). Az elváltozás az izomrostokban jön létre, a vázizomzat különböző te-
rületein. Miután a folyamat progresszív, a gyermek fokozatosan veszti el izomerejét, s a tudomány mai állása
szerint nem tudjuk, hogyan lehetne gyógyítani, vagy megállítani a folyamatot. Az izomsorvadásnak sokféle vál-
tozata létezik, leggyakrabban azonban két formával találkozhatunk: 
– az infantilis alakkal (az alsó végtagon kezdődik kisgyermekkorban, progrediálása viszonylag gyors – 5-10 év

alatt járásképtelenséghez vezet), valamint 
– a juvenilis alakkal (később kezdődik, lefolyása lassabb, s a folyamat hosszabb időn keresztül stagnálhat, álta-

lában a vállöv és a felső végtag táján figyelhetők meg az első tünetek). 

Az izomsorvadás felismerése nehéz feladat, ezért ha a szülők a gyermek fáradékonyságára panaszkodnak, vagy
arról számolnak be, hogy nagyon gyakran elesik, azonnal orvosi vizsgálat szükséges. 

A mozgásnevelés elsődleges és legfőbb szempontja, hogy nem szabad a gyermeket túlterhelni, mert az eset-
leg gyorsíthatja az állapot romlását. Mindenfajta mozgásfeladatot, szabadidős és sport jellegű tevékenységet sza-
bad végeztetni, de a kímélő életmód szem előtt tartásával. Ugyanakkor szükség van a mozgásra, hogy a meglévő
képességeket meg tudjuk őrizni (jó szolgálatokat tehet pl. a vízben végzett mozgás), s ameddig lehetséges minél
önállóbban élhessen, tevékenykedhessen a gyermek.

1.3.2.3. Paralysis obstetrica (szülési felkarbénulás)
Ebben az esetben a felkar idegfonata sérül meg általában a születés során. Általában az egyik felső végtag érin-
tett, a felkarfonat (plexus brachialis) részleges vagy teljes szakadása következtében különböző súlyosságú pety-
hüdt jellegű bénulás alakul ki. A mozgásterápia célkitűzései és feladatai megegyeznek a Heine-Medin kór utáni
bénulások kezelésével, csak itt a felső végtagra kell “kitűzni” a célokat és feladatokat.

1.3.2.4. Heine-Medin kórt követő bénulás (status post poliomyelitidem, járványos gyermekbénulás)
A Sabin-csepp általános elterjedése óta ritkán fordul elő, a járványszerű vírusos megbetegedés megszűnt, mégis
találkozhatunk egy-egy ilyen esettel. A betegséget egy vírus okozza, mely a gerincvelő mellső szarvában található
mozgató sejteket (motoros neuront) támadja meg, így az izmokat beidegző idegeket károsítja, s ezért alakul ki
petyhüdt bénulás. A vírusos fertőzés kiterjedésétől függően alakul ki különböző súlyosságú mozgáskorlátozott-
ság. Az akut gyulladásos folyamat után a mozgásképesség javulása várható. A mozgásszervi rehabilitáció fő fel-
adata elsősorban a izomrövidülések és deformitások megakadályozása, a megfelelő gyógyászati segédeszköz –
általában járógép – biztosítása, valamint a mozgás javítása. A segédeszköz használata során itt is figyelni kell
arra, hogy a gyermek növekedésével egyidőben a járógép is “növekedjen”, mert a túl kicsi járógép könnyen kom-
penzációs gerincferdülést okozhat.

1.3.3. Korai agykárosodás okozta (spasztikus, atetotikus, ataxiás jellegű) mozgás-rendellenességek 
Túlzás nélkül állítható, hogy napjainkban szinte könyvtárnyi szakirodalma van a koragyermekkori agykároso-
dás következményeként kialakult különböző típusú mozgás-rendellenességeknek (korábban elterjedt nevén in-
fantilis cerebralis paresis – ICP; ma már inkább a CP – cerebralis paresis elnevezést használjuk). Itt és most csak
rövid jellemzést adunk az egyes típusokról. 

Ismert, hogy a korai agykárosodást valamely pre-, peri- vagy posztnatális időben bekövetkezett, különböző ere-
detű ártalom okozza, mely a fejlődésben, érésben lévő agyat éri. A legtöbb esetben ez mozgás-rendellenességet
okoz, ám a központi idegrendszer károsodása miatt egyéb társuló funkciózavarokkal is találkozhatunk (pl. ér-
zékelési-észlelési zavar, beszédzavar, viselkedési zavarok, tanulási vagy értelmi akadályozottság, epilepszia, stb.).
Lényegében tehát a funkciózavarok komplex rendszerével állunk szemben, mely komolyan befolyásolja a gyer-
mek személyiségfejlődését, és olyan komplex speciális eljárásokat tesz szükségessé, melyeket csak az összes funk-
ciózavar együttes figyelembe vételével lehet hatékonyan alkalmazni.
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A kialakult mozgás-rendellenesség szerint többféleképpen is osztályozhatjuk a gyermekeket (pl. a motoros tü-
netek alapján – így beszélünk spasztikus, atetotikus, ataxiás vagy kevert formákról, vagy az érintett testrészek
száma alapján beszélünk mono-, di- vagy para-, hemi-, tetra- vagy quadriplégiáról, attól függően, hogy hány vég-
tagra terjed ki a bénulás). 

A spasztikus jellegű bénulások esetében megváltozik az izomerő eloszlásának egyensúlya, az izomzat feszes
(az izomtónus fokozott), a saját reflexek is fokozottak, valamint megfigyelhetünk kóros reflexeket. Kóros együtt-
mozgások is jelen vannak. Mindezek következtében a feszes izomzat hatására másodlagosan izomzsugorodások
(kontraktúrák), ízületi elváltozások (deformitások) alakulhatnak ki.

A atetotikus jellegű mozgászavarra leginkább az akaratlan, koordinálatlan és kontrollálatlan úgynevezett túl-
mozgások jellemzők. Sok esetben az arcizmok érintettsége miatt nehezítetté válik az evés és ivás koordinált vég-
rehajtása, valamint erősen korlátozódik a humánspecifikus kommunikáció – a beszéd – kialakulásának lehetősége
is. Az atetotikus gyermekek körében gyakran előfordul különböző súlyosságú hallássérülés, mely tovább nehe-
zítheti a szocializáció folyamatát.

Az ataxia legfőbb jellemzője a súlyos koordinációs zavar, mely általában az izmok hipotóniájával jár együtt.
Ezáltal a gyermek célmozgásai nehezítettek, a mozgások tér- és időbeli rendezésének hiánya miatt eldőlés, irány-
tévesztés, komoly egyensúlyzavar lép fel. Az izomtónus szabályozásának zavara miatt pedig a mozgásindítás
során intenciós tremor (kis amplitúdójú remegés) figyelhető meg. 

Ritkán fordulnak elő ezek a kórformák “tisztán”, önmagukban. Sokkal gyakrabban figyelhetjük meg a külön-
böző tünetek keveredését, párhuzamos előfordulását, melyek az ún. kevert formákat hozzák létre (pl: spasztikus-
atetotikus forma).

A korai agykárosodás okozta mozgászavarok felismerése nagyon nehéz feladat, hiszen a tünetek lassan, fo-
kozatosan alakulnak ki. Ha komolyan vesszük a születés körül bekövetkezett veszélyeztető tényezőket (rizikó-
faktorokat), és rendszeres gyermekneurológiai kontrollt biztosítunk az érintett gyermekek számára, a tünetek
időben észlelhetők. Korai neurohabilitációs beavatkozással a tünetek egy részének kialakulása megelőzhető (ld.
még „A hazai rehabilitációs ellátórendszerek bemutatása, a különféle fogyatékosságokhoz és súlyosság szerinti
igényekhez illesztett intézmények típusai, az ellátás tartalma, módszertani kínálat, szakemberek team munkája,
külső és belső kapcsolatok” című fejezetet). 

A cerebrál paretikus gyermekek 90%-a kezdetben hipotóniás tüneteket mutat, s csak a mozgásfejlődés külön-
böző stádiumaiban kialakuló kompenzációs mozgások megjelenése adhat okot a gyanakvásra (Katona, 1990,
1999). Természetesen minél súlyosabb a sérülés, annál előbb jelentkeznek a tünetek, így annál korábban kezdhető
meg a célzott fejlesztés. Nagy jelentősége van tehát a CP-s gyermekek esélyeinek növelésében a korai felisme-
résnek és az időben alkalmazott terápiának. Ne nyugtassuk a szülőket azzal, hogy a gyermek lusta, majd be-
hozza a lemaradást, stb., – különösen, ha mi magunk is gyanakszunk a mozgáskorlátozottság esetleges jelenlé-
tére. Célszerűbb, ha gyanú felmerülése esetén alapos kivizsgálásra irányítjuk a gyermeket. Inkább legyen néhány
“fölösleges” vizsgálat, mellyel kizárjuk a mozgáskorlátozottságot, mint későn felismert akadályozottság, mely a
meglévő károsodás mellett kialakuló másodlagos, harmadlagos – következményes – tünetek megjelenése miatt
a gyermek és szülei számára is nehezen vagy szinte egyáltalán nem leküzdhető korlátozottsághoz vezet (Katona,
1986, 1990, 1999; Benczúrné 2000b; Fekete, 2000).

Említést kell tennünk a cerebrál parézishez társuló fogyatékosságokról is. Ezek nem a mozgáskorlátozottság
következtében jelentkeznek, hanem a központi idegrendszer sérülése miatt kezdettől fogva fennállnak a moto-
ros tünetek mellett. Lényegében a legkülönbözőbb értelmi, érzékszervi, érzelmi és akarati tünetek figyelhetők
meg (pl. tanulási vagy értelmi akadályozottság, látássérülés, halláskárosodás, beszédsérülés, érzékelési-észlelési
zavarok, indítékszegénység, stb.). Minden egyes gyermek esetében egyénileg kell feltárni a mozgáskorlátozott-
ság mellett a társuló tünetek jelenlétét, valamint tisztázni kell, hogy ezeket a következményes tünetek vagy a
többszörös (halmozott) fogyatékosság jelenléte eredményezi-e.

A CP-s gyermekek diagnosztikáját és fejlesztését mindezek alapján nagyon körültekintően kell végezni, a sok-
féle tünet egyidejű figyelembe vételével, komplex vizsgálat elvégzésével és rehabilitációs terv készítésével. A
mozgásrehabilitációra többféle koncepció és módszer alakult ki – pl. Bobath és NDT koncepció, korai neuroha-
bilitáció (Katona), Vojta-terápia, PNF technika, konduktív pedagógia (Pető-módszer), korai komplex szomato-
pedagógiai fejlesztés, stb. A mozgásterápia szakszerű ellátására mindenképpen célszerű megfelelően képzett
szakember segítségét igénybe venni (Benczúrné, 2000b; Fekete, 2000).

A családi nevelésben számos olyan lehetőség rejlik, mellyel megkönnyíthetjük a gyermek számára a mozgás-
korlátozottságból eredő nehézségek leküzdését, a megmaradt funkciók optimális fejlődését, a kompenzációs moz-
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gások kialakulását. Az egyik legfontosabb feladat az indíték- és mozgásszegénység leküzdése, vagyis a gyermek
motiválása. Ha a környezet kellőképpen biztatóan és ösztönzően hat a gyermekre, akkor könnyebben ér el moz-
gásos sikereket, mely tovább fogja motiválni (Benczúrné-Bernolákné, 1991; Finnie, 1986).

Mindig érdemes szem előtt tartani az ép mozgásfejlődés egyes állomásait – ld. korábban Fritz táblázatát – a kü-
lönböző mozgásformák éphez közelítő kialakítását, illetve a kialakulás feltételeinek biztosítását. Hangsúlyozot-
tan kell említeni a kézhasználat, valamint a helyváltoztatás, járás fontosságát. Ezen funkciók fejlődése érdekében
is mindig a fiziológiás fejlődés szolgál vezérfonalként, s csak akkor gondolkozunk kompenzációs megoldásokon,
vagy segédeszközök alkalmazásán, ha valamely funkció kialakítása szinte reménytelennek látszik. 

Minden funkció kialakulásában döntő szerepe van a megfelelő kiinduló testhelyzetnek – legyen szó evésről,
ivásról, beszédről, nagymozgásról, manipulációról, stb. Az otthoni gondozási feladatok könnyítése érdekében
érdemes a szakember tanácsát kérni, különösképpen a különböző tevékenységekhez szükséges megfelelő test-
helyzetekre vonatkozóan (Benczúrné-Bernolákné, 1991; Kálmán, 1994; Müller, 1996a,b; Márkus 1997a, 1999, 2000c;
Petus-Szabó, 1994; Schwarzbach-Walter, 1987).

A szocializáció folyamatát jelentősen nehezíti a kommunikáció, a beszéd sérülése, ezért a beszédszervek fej-
lesztését és a helyes légzés kialakítását is idejében el kell kezdeni. A beszédszervek tréningjében nagyon jól al-
kalmazhatók a Müller (1996a,b) által kidolgozott etető-terápiás eljárások, melyek nemcsak az étkezési nehézsé-
gek leküzdését, hanem a beszédszervek optimális fejlődését is elősegítik. A későbbiekben súlyos beszédzavar
esetén alternatív és augmentatív kommunikációs eljárások és eszközök alkalmazásával tehetjük elérhetővé az
önkifejezés megfelelő szintjének elérését (Fótiné, 1994; Müller, 1996a,b).

1.3.4. Egyéb, maradandó mozgásállapot-változást, mozgáskorlátozottságot okozó kórformák
Az előbbi kategóriákba nem sorolható, különböző eredetű, mozgáskorlátozottságot okozó kórképek tartoznak ide:
elsősorban ortopédiai, csontrendszeri, ízületi eredetű megbetegedések, fejlődési rendellenességek (Benczúrné,
2000b; Kullmann 2000c,d).

1.3.4.1. Csípőficam (luxatio coxae congenita)
Megjelenésében szerepet játszhatnak örökletes tényezők, de létezik ismeretlen eredetű formája is. A korai– több-
ször megismételt – szűrés és orvosi rehabilitációs ellátás miatt napjainkban szerencsére gyógyítható, a legtöbb
esetben nem alakul ki belőle maradandó mozgáskorlátozottság. Gyakran kialakulhat azonban a csípőficam spasz-
tikus, vagy petyhüdt bénulás következtében másodlagos tünetként, mely feltétlenül orvosi ellátást igényel. A
megelőzésben és a már kialakult csípőficam kezelésében is a legfontosabb, hogy a csípő körüli izomzatot erősít-
sük, és kerüljük a csípőízületet fokozottan igénybe vevő mozgásformákat.

1.3.4.2. A gerinc betegségei
Különbséget kell tennünk a tartási rendellenességek és a gerinc deformitásai között. Tartási rendellenességnek
azokat az elváltozásokat tekintjük, ahol a gerinc fiziológiás görbületei megváltoznak, ám strukturális elváltozás
nem tapasztalható. Ha a tartás-elváltozás aktív izomerővel nem korrigálható, ha visszafordíthatatlan elváltozás
tapasztalható a gerinc izom- vagy csontrendszerében, akkor beszélünk gerincdeformitásról. 

A tartási rendellenességek nem mozgáskorlátozott gyermekeknél is kialakulhatnak (pl. hirtelen megnyúlt ka-
maszok esetében gyakori). Leggyakoribb okai: a mozgásszegény életmód, a törzsizomzat gyengesége, a kénye-
lemszeretet, pszichés tényezők vagy környezeti tényezők (pl. nem megfelelő ülőbútorzat). Formái a következők:
lapos hát (fiziológiás görbületek hiánya), kifolordotikus hát (fokozott kifolordózis), nyerges hát (fokozott ágyéki
lordózis), domború hát (fokozott háti kifózis). A tartási rendellenességek kezelése a gyógytestnevelés és a gyógy-
torna kompetencia körébe tartozik. 

Mozgáskorlátozott gyermekeknél gyakoriak a másodlagosan kialakult tartási rendellenességek, mert a meg-
változott statikai-dinamikai viszonyok kompenzálására igen alkalmas a gerinc. A végtagok tartási vagy mozgási
akadályozottságait gyakran a gerinc aszimmetrikus terhelésével vagy mozgásával kompenzálhatja a mozgás-
korlátozott gyermek. Ezért a mozgáskorlátozottak mozgásnevelése során – bármilyen diagnózissal állunk is szem-
ben – mindig fokozott figyelmet kell szentelni a gerincelváltozások prevenciójának és korrekciójának.

A gerinc különböző megbetegedései, strukturális elváltozásai azonban okozhatnak tartós és maradandó elvál-
tozást, mozgásos akadályozottságot. Leggyakoribb formái a Scheuermann-féle kifózis (egy vagy több csigolya vér-
keringési zavara, mely ék alakú csigolyák kialakulását okozza, s ezáltal domború hát – kifózis jön létre), valamint
a gerincferdülés (scoliosis), mely a gerinc különböző eredetű (veleszületett, vagy valamely bénulás következtében
kialakult kompenzációs jellegű) oldalirányú görbülését jelenti. A funkcionális (másodlagos) scoliosis esetén döntő
jelentőségű a kiváltó ok megszüntetése (pl. alsóvégtag-rövidülésnél annak kiegyenlítése) és ezzel párhuzamosan
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a preventív gerinctorna. Strukturális scoliosis esetén a legfontosabb cél a kompenzált testtartás elérése a megfelelő
gerinctornával illetve konzervatív kezelési eljárásokkal (pl. korrekciós ültetés, megfelelő fekhely, gyógyászati se-
gédeszközök alkalmazása). A gerincdeformitások mozgásszervi rehabilitációjához gyógytornász vagy szomato-
pedagógus segítségére van szükség. Mind a megelőzésben, mind a kezelés során szem előtt kell tartani a helyes
testtartás motoros feltételeinek biztosítását, valamint a gerincet túlzottan megterhelő mozgásformák kerülését.

1.3.4.3. A láb ortopédiai elváltozásai
A pes planovalgus (lúdtalp) önmagában nem tekinthető mozgáskorlátozottságnak, ám gyakran előfordul kö-
vetkezményes károsodásként. A lábboltozat ellaposodik, s amennyiben az a csontos boltozatot is érinti, boka-
süllyedésről beszélünk. A pes equinovarus congenitus (veleszületett dongaláb) fejlődési rendellenesség. Ha csak
egyedüli tünetként van jelen, ma már műtétileg – és megfelelő utókezeléssel – szinte teljesen megszüntethető, s
ilyenkor nem alakul ki maradandó károsodás. Gyakran azonban ez a kórforma is másodlagos deformitásként je-
lentkezik a mozgáskorlátozott gyermekek körében. A mozgásrehabilitáció legfontosabb feladata a deformitás
korrekciója, a jó vagy jobb statikai helyzet kialakítása, a lábszár és a talp izomzatának erősítése, valamint – szük-
ség esetén – a megfelelő segédeszköz (leggyakrabban ortopéd cipő) biztosítása.

1.3.4.4. Törpenövés (chondrodystrophia, achondroplasia)
Rendszerint örökletes eredetű fejlődési zavar, mely a csontok hosszirányú növekedésének zavaraként észlelhető:
a testmagasság kisebb lesz, különösen a végtagok maradnak aránytalanul rövidebbek, mivel az elváltozás foko-
zottan érinti a hosszú csöves csontokat. A mozgásrehabilitáció szempontjából a csontok esetleges elgörbülésének,
és a gerinc elváltozásainak megelőzését és korrekcióját kell elsősorban szem előtt tartani.

1.3.4.5. Veleszületett izom- és kötőszöveti rendellenesség (arthrogryposis multiplex congenita)
Ismeretlen eredetű, veleszületett izom- és kötőszöveti rendellenesség és ízületi mozgáskorlátozottság formájában
megjelenő kórkép. A korlátozott mozgás miatt az izmok sorvadhatnak. Az alsó végtag általában nyújtott helyzetű,
a hajlítás csak nagyon kisfokú, a felső végtag könyökben vagy nyújtott, vagy hajlított, csuklóban rendszerint erő-
sen hajlított. A mozgásfejlesztés szempontjai közül ki kell emelni a felső végtag használatát: jelentős ugyanis az
akadályozottság az önkiszolgálás és az iskolai munka területein. Egyénileg kell eldönteni, hogy milyen speciális
kompenzációs technikákat, segédeszközöket szükséges alkalmazni.

1.3.4.6. Krónikus sokízületi gyulladás (polyarthritis chronica)
Kezdeti tünetként egyes nagyízületek (pl. térdízület) gyulladása tapasztalható ennél az ismeretlen eredetű rend-
szerbetegségnél. A betegség lezajlása szakaszos, az akut gyulladásos szakaszokat hosszabb gyulladásmentes idő-
szakok váltják fel. A folyamat progresszív jellege miatt mindenfajta mozgásfejlesztés csak folyamatos orvosi (re-
umatológiai) ellenőrzés mellett folytatható. A túlterhelés, a hőmérséklet változása fellobbanthatja a gyulladást. 

Számolni kell azzal, hogy az egyes akut szakaszokat követően fokozatosan korlátozódik az ízületek mozgé-
konysága, ezért a gyermeket fel kell készíteni a megváltozott életmódra. Mindig figyeljünk arra, hogy az orvosi
ellenőrzés rendszeres legyen, s a gyermek szedje a gyógyszereit.

2. A mozgáskorlátozott személyek rehabilitációja; a komplex rehabilitáció értelmezése; a rehabilitáció
objektív és szubjektív feltételei mozgáskorlátozott személyek esetén
A mozgáskorlátozott személyek rehabilitációjában résztvevő hazai intézmények és tevékenységi körük. Tanulás,
munka, szabadidő, sport. 
Akadálymentesség, környezeti adaptáció. 
Gyógyászati és rehabilitációs segéd- és segítő eszközök a mozgáskorlátozott személyek szolgálatában. Érdekvé-
delmi szervezetek, egyesületek. Érdemes pár szót szólni az érdekvédelemről, hiszen a mozgáskorlátozott sze-
mélyeket, vagy a mozgáskorlátozott gyermekek szüleit számos kedvezmény, illetve különböző szociális jellegű
juttatás illeti meg (pl. meghosszabított gyes, megemelt családi pótlék, ápolási díj, közgyógyellátás, gyógyászati
segédeszköz-ellátás, közlekedési kedvezmények, stb.). A juttatásokról, az igénylés módjáról a Mozgássérültek
Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) rendszeresen megjelentet tájékoztató füzeteket, melyek az éppen
érvényben lévő jogszabályokat ismertetik. A MEOSZ-nak 37 tagszervezete van, minden megyében van megyei
egyesület, illetve több nagyvárosnak saját helyi szervezete is van. Alapítványok, egyesületek is alakultak az ér-
dekvédelmi feladatok ellátására, – a legkülönbözőbb tevékenységeket végezhetik – anyagi támogatástól, tábo-
roztatáson keresztül rendezvények szervezéséig. Küldjük nyugodtan a szülőket, vagy érdeklődjünk mi magunk –
biztosan nem fognak bennünket elutasítani, s biztosan kapunk felvilágosítást és konkrét segítséget ahhoz, hogy
a mozgáskorlátozott gyermekek és családjuk életét könnyebbé tehessük. A fenti témakörök részletes kifejtését
lásd a A hazai rehabilitációs ellátórendszerek bemutatása című fejezetben.
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2. SÚLYOS-HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁG, 
SÚLYOSAN-HALMOZOTTAN FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK

2.1. A súlyos-halmozott fogyatékosság meghatározása 

A súlyos és halmozott fogyatékosság az egész élet során fennálló állapot, amelyre jellemző, hogy a testi struktú-
rák károsodása következtében a speciálisan humán funkciók – mint a kommunikáció, a beszéd, a mozgás, az ér-
telem és az érzékelés-észlelés – minimálisan két területén súlyos vagy legsúlyosabb mértékű zavar mutatható ki.
Ennek következtében az érintett személy pszichofizikai teljesítményei extrém mértékben eltérnek az átlagtól, így
tevékenységeiben erősen akadályozottá válik, és társadalmi részvételében jelentősen korlátozott lehet. A súlyos
és halmozott fogyatékosság hátterében rendszerint a korai életszakaszban bekövetkező, a központi idegrend-
szert érintő komplex károsodás áll. A fogyatékosságok a legkülönfélébb kombinációkban és súlyossági fokoza-
tokban, esetleg eltérő időben jelenhetnek meg. A fejlődés eltérése és a tevékenység akadályozottsága a motoros,
a kommunikációs funkciók és e kettővel szoros kapcsolatban álló értelmi funkciók területén a legszembetűnőbb. 

A motoros (mozgás-) funkciók területén a fejkontroll és a tekintés kontrolljának hiánya, a felegyenesedés, állás,
helyváltoztatás képességének súlyos nehézségei, vagy hiánya, a végtagok (kar, kéz, láb) működésének súlyos za-
varai, a komplex mozgásminták koordinációjának zavarai és a beszédszervek funkciózavarai fordulnak elő. A mo-
toros funkciózavarok következtében minden mozgásaktivitást feltételező tevékenység területén akadályozott-
ság figyelhető meg.

A kommunikációs funkciók területén a kifejező (hangzó) beszéd hiánya, a nonverbális és/vagy metakommu-
nikatív jelzések alkalmazásának bizonytalanságai, a beszédértés nehezen megítélhető szintje a kölcsönös kom-
munikációs megértés zavarát, akadályozottságát vagy hiányát okozzák. Ebből következően a környezettel való
kapcsolatfelvétel és az együttműködés nehezített, ami a társadalmi beilleszkedés szempontjából jelent hátrányt.
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Mivel a súlyos és halmozódó funkciózavarok miatt a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek aktivitásuk-
ban a személyiségfejlődés kezdeti szintjét mutatják, az értelmi funkciók eltéréseit elsősorban az érzékelési-észle-
lési (szenzoros vagy szenzomotoros), továbbá az érzelmi-akarati (emocionális) és szociális funkciók területén ész-
lelhetjük.

Az érzékelési-észlelési (szenzoros, szenzomotoros) funkciók területén az érzékelés-észlelés organikus és pszi-
chés jellegű kiesései, az ingerek felfogásának és feldolgozásának alacsony szintű képessége, az érzékletek és a
mozgásminták, illetve viselkedésformák összehangolásának hiányos képessége, a túlérzékenység, vagy az ala-
csony ingerküszöb okozhat nehézséget. 

Az érzelmi-akarati (emocionális) és szociális funkciók területén külön megfogalmazást nyer több feltűnő ma-
gatartásforma (agresszív/ön-agresszív viselkedés), a túlérzékenység, a személyektől és tárgyaktól való elvonat-
koztatás képességének hiánya vagy zavara, a hangulati labilitás, és a nem megfelelő érzelmi kitörések (pl. neve-
tés/sírás). 

Mindezekhez az eltérésekhez társulhatnak még különböző krónikus betegségek, fokozott görcskészség (epi-
lepszia), tartós gyógyszerszedés és egészségügyi terápiás szükséglet, megnövekedett balesetveszély és halálo-
zási rizikó. Ezek további súlyosbító, személyiségfejlődést nehezítő feltételeket teremthetnek (Márkus, 2005)

A fenti fejlődésbeli eltérések és tevékenységbeli akadályozottságok a pedagógiai megsegítés, nevelés, oktatás,
fejlesztés szempontjából sajátos nevelési igényként jelentkeznek. E tanulók speciális segítséget igényelnek szük-
ségleteik kielégítése, egészségük megtartása, az emberi, a dologi és természeti világhoz való viszonyuk kialakí-
tása és a társadalom életében való aktív részvétel érdekében. Egész életükben a környezet fokozott mértékű és fo-
lyamatos, komplex segítségére, támogatására utaltak; személyiségük kibontakoztatása és életminőségük javítása
érdekében fejlesztő iskolai oktatásra van szükségük. A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek sajátossá-
gai; a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek akadályozottsága és fejlődésének eltérése (funkciózavarok:
motoros, kommunikációs, értelmi, érzékszervi funkciók, egyéb rendellenességek, társuló betegségek).

2.2. A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek 
tevékenységének és tevékenységtanulásának sajátosságai 
Bármilyen rehabilitációs beavatkozás, a fejlődés elősegítésére irányuló eljárás vagy törekvés az érintett személy ese-
tében tanulási folyamatokat feltételez, hiszen a komplex személyiségfejlődés megsegítése a tapasztalatok megszer-
zését, ismeretek, képességek és készségek elsajátítását célozza meg. Éppen ezért tisztában kell lennünk azzal, hogy
hogyan tanulnak és tevékenykednek a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek, hiszen ez fogja meghatározni
nevelői tevékenységünk tervezését, szervezését és mindkét fél számára sikeres végrehajtását (Márkus 2003).

2.2.1. Kötődés a tárgyhoz és a jelenhez
A súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek figyelmét és érdeklődését elsősorban azok a tárgyak és jelenségek
kötik le, melyek térben és időben közel vannak, tartalmilag pedig „testközeliek” vagyis leginkább közvetlenül
rájuk vonatkoznak. Ez abból adódik, hogy a tárgyakról és személyekről közvetlenül képesek leginkább hatékony
tapasztalat- és ismeretszerzésre, valamint aktív cselekvések végrehajtására. A segítő szakembereknek tehát el-
sődleges feladata, hogy a világ tárgyait, jelenségeit és személyeit „elérhető” közelségbe vigyék, a különböző te-
vékenységeket pedig a fogyatékos személy számára értelmessé, jelentőségteljessé tegyék, hogy ezáltal megte-
remtsék a tevékenység végrehajtásához elengedhetetlen motivációs szintet.

2.2.2. Cselekvéses tanulás és komplex (totális) kommunikációs beágyazottság
A súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek tanulása és tevékenykedése sikeresebb lesz, ha a tartalmakat nem
elsősorban szavakkal, vagyis nem verbális úton, hanem cselekvésbe ágyazottan közvetítjük. Minden élethely-
zetben és minden tevékenység során biztosítani kell számukra az aktív nagymozgásos vagy finommotoros rész-
vétel lehetőségét, hogy a szemléletes-cselekvéses tanulást lehetővé tegyük. Nem-fogyatékos gyermekek és fel-
nőttek is alkalmazzák a cselekvéses tanulást; gondoljunk csak arra, hogy milyen nehéz lenne karosszékben ülve,
tankönyvből megtanulni úszni, vagy gépkocsit vezetni. 

Az aktív, cselekvő részvétel mellett nagyon fontos, hogy a tanulási szituációt és tartalmakat több oldalról meg-
erősítő, szemléltető – nem – verbális, metakommunikációs és verbális – jelzésekkel egészítsük ki. A tevékenysé-
gek rögzítése és emlékezetbe idézése lényegesen hatékonyabb, esetleg gyorsabb lehet, ha olyan komplex kom-
munikációs stratégiák alkalmazásával támasztjuk alá az adott helyzetet és tartalmat, mely az érintett személy
számára érthetőbbé, megragadhatóbbá, felfoghatóbbá teszi a tevékenységet. Az egyénileg kialakított gesztus-
vagy hangjelzésektől kezdve, a különböző kép-, jel-, szimbólumrendszereken keresztül a verbális kommuniká-
ció bármely formáját használhatjuk. A cél az, hogy a tevékenységek tanulása közben is fenntartsuk a személyközi
kommunikációt, ami általában motiválja a partnert, fenntartja figyelmét és együttműködését.
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2.2.3. Tevékenységtanulás kis lépésekben
Minden magasabbrendű, összetett tevékenység – mint például az önkiszolgálás és önellátás különböző tevé-
kenységeinek – kivitelezése komoly követelményeket támaszt a motoros valamint intellektuális képességekkel
szemben. A különböző tevékenységeket éppen ezért analizálni kell és apró lépésekre bontani. Egy-egy tevé-
kenység elsajátítása során a gyermekek olyan apró részleteken akadhatnak el, ami számunkra sokszor jelenték-
telen, elhanyagolható. Az ő esetükben ez az apró elakadás lehetetlenné teheti az egész tevékenység kivitelezését.
A tevékenységek alapmozzanataira bontásával megtalálhatjuk az elakadás okát és ott adhatunk segítséget, ahol
az igazán szükséges. Természetesen nem sok értelme van az egyes mozzanatok izolált gyakoroltatásának (pl. a
villa-használat előkészítése érdekében heteken át szurkálunk egy szivacsot egy villával, hogy a fogyatékos ember
elsajátítsa a mozdulatot), hiszen a szituációhoz és a tárgyhoz való kötődés miatt nem fogja tudni célzottan és tu-
datosan beépíteni a mindennapos tevékenységekbe az izoláltan elsajátított funkciót. 

A mindenkori tevékenység-láncolatot teljes egészében tanítjuk, s ebből kiemelhetünk egy-egy részletet, amit
aktuálisan célzottan gyakoroltatunk. Később erre tudjuk majd felépíteni a tevékenység többi elemét: vagyis elő-
ször gyakorolhatjuk közösen a kanál megfogását, ami szem-kéz koordinációt és a fogás-megtartás képességét
követeli meg, s ha ez biztonságosan megy, akkor térhetünk át a kanál szájhoz vezetésének célzott gyakorlásához,
ami már bonyolultabb szem-kéz illetve száj-kéz koordinációs képességeket feltételez. Ugyanakkor a teljes folya-
matot látnia és tapasztalnia kell a fogyatékos személynek, hogy a tevékenység ne veszítse el értelmét, jelentését
és összefüggéseit.

2.2.4. Tevékenységtanulás segítséggel
Az egyes tevékenységek kis lépésekre történő bontása mellett segítséget jelent a tanulási folyamat sikerében, ha
a nehézséget vagy elakadást jelentő lépésekben speciális irányítást és vezetést biztosítunk. Ez nem azt jelenti,
hogy bizonyos mozzanatokat helyette végzünk el, hanem azt, hogy megkönnyítjük a problémás tevékenység-
elem aktív végrehajtását. Különösen fontos, hogy csak és kizárólag annyi segítséget nyújtsunk, amennyi feltétle-
nül szükséges. Ezt úgy tudjuk megvalósítani, ha nagyon pontosan figyeljük a fogyatékos embert és a tevékeny-
ségi kompetenciájában bekövetkezett legapróbb előrelépéseket és változásokat, így lehetővé tehetjük, hogy a már
elsajátított tevékenységeket vagy tevékenység-mozzanatokat folyamatosan gyakorolhassa, ami egyben kompe-
tencia érzését is erősíteni fogja, s az apró sikerek további erőfeszítésekre ösztönzik. 

A segítségadás módját leginkább a hátulról-oldalról való „terelgetéshez” hasonlíthatjuk, vagyis csak ott és
akkor avatkozunk be, amikor és ahol az feltétlenül szükséges, hogy túlzott beavatkozásunkkal és segítségnyúj-
tásunkkal ne akadályozzuk az önálló, aktív cselekvést. A segítő egyik legnehezebb feladata annak megítélése,
hogy aktuálisan hogyan és mennyi segítséget kell adni: vagyis mi a túl kevés és mi a túl sok. Ha a fogyatékos sze-
mély valamilyen tevékenységet nem tud végrehajtani, először mindig verbális segítségadással kell próbálkozni,
esetleg kiegészítve nonverbális jelzésekkel (gesztusok stb.). Ezután következik az egyes lépések bemutatása és az
utánzásra ösztönzés. A komolyabb motoros problémák (súlyos mozgáskorlátozottság) esetén a bemutatás utáni
próbálkozás már kiegészül motoros segítségadással, ami leginkább a vezetett aktív mozgáshoz hasonlítható. A
vezetett aktív tevékenységen belül is vannak fokozatai a segítségnyújtásnak a határozott mozgásvezetéstől az
„emlékeztető” jellegű kontrollig. A személyes segítségadás mellett döntő jelentősége van a rehabilitációs segéd-
és segítő eszközöknek. Ezek kiválasztása személyre szabottan, a cselekvési kompetenciát és a tevékenység jelle-
gét szem előtt tartva történik. Ha a fogyatékos személy mindig ugyanolyan segítséget kap, soha nem válik önál-
lóvá az egyes tevékenységek során, ezért a segítségnyújtást fokozatosan le kell építeni. A cél ez esetben az, hogy
a cselekvés-láncolatot képes legyen néhány verbális vagy egyéb kommunikációs jelzésre végrehajtani.

2.2.5. A motiváció jelentősége a tanulásban
Az életút kezdeti szakaszától tapasztalt számtalan tanulási kudarc, az érzékelés-észlelés zavarai, valamint a kom-
munikáció nehezítettsége következtében a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeknél gyakran megfigyel-
hető a spontán tanulási szándék, vagyis a tanulási motiváció gyengesége. Ezért fokozott jelentőséget nyer a meg-
felelő tanulási motiváció kialakítása (Richter, 1983).

Az együttműködés egyik legfontosabb feltétele a fogyatékos személy és a segítő közötti jó kapcsolat. Így le-
hetővé válik, hogy alaposan megismerjük egymást, reálisan felmérjük fogyatékos partnerünk hiányosságait és ké-
pességeit, és azok alapján reális célkitűzéseket támaszthassunk. A túl alacsony elvárások ugyanis lassítják a ta-
nulást, a túl magas követelmények viszont frusztrálhatják a fogyatékos embert, ez tanulási kudarcokhoz vezet-
het, s ez a sikertelenség a segítőt is nehéz helyzetbe hozza.

A rehabilitáció külső körülményeinek is komoly motivációs hatása lehet, hiszen egyikünk sem szeret egyes te-
vékenységeket csupán a tevékenység kedvéért végezni. Célszerűbb tehát, ha a különböző tevékenységeket cél-
irányosan, értelmes szituatív összefüggésekbe helyezve gyakoroltatjuk, például a kézmosást étkezés előtt vagy
után, az öltözést pedig a közös séta előtt. A tanulási és cselekvési motivációt ezáltal úgy biztosítjuk, hogy a tevé-
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kenység elvégzésének kellemes következménye van, ami nem valamilyen tárgyi vagy szóbeli jutalom, hanem
például egy várva várt újabb tevékenység. Ha megérti az összefüggéseket – „minél gyorsabban felöltözöm, annál
hamarabb kimehetek az udvarra”, vagy „minél előbb befejezem a kézmosást, annál előbb kanalazhatom a le-
vest” – ez olyan motivációt fog jelenteni, amit szinte semmi mással nem tudunk kialakítani és elérni. Ha mind-
ehhez társul még a segítőtől kapott pozitív megerősítés (tárgyi, szociális vagy tevékenység jellegű), akkor sike-
rült hatékonyan fejlesztő tevékenység-tanulási környezetet létrehoznunk. A megerősítésnek közvetlenül a tevé-
kenység-mozzanat sikeres befejezése után kell következnie.

A szociális jutalmazásnak mindig valódinak kell lennie, a súlyosan fogyatékos személyek ugyanis roppant ér-
zékenyen meg tudják állapítani, hogy odafordulásunk, dicséretünk mikor valóságos és őszinte és mikor csak egy
megszokásból, félvállról odavetett „jól van, ügyes vagy”. Ügyeljünk tehát verbális megnyilvánulásainkhoz kap-
csolódó nem-verbális és metakommunikatív (például: intonáció, hangszín, tekintet, arckifejezés, térköz-szabá-
lyozás, testtartás stb.) jelzéseink összhangjára. A megerősítésnek kezdetben intenzívnek kell lennie, hogy moti-
váljon a tevékenység gyakorlására, később – amikor már a tevékenység végrehajtása sikerélményhez juttatja a fo-
gyatékos partnert – fokozatosan le lehet építeni a külső megerősítést, és csak a befejezés után kell nyugtázni a si-
kert – amit egyébként a súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek ugyanúgy érzékelnek, mint mi.

2.3. A személyiségfejlődés szükségleteinek 
kielégítése súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek esetében 
Amikor megismerünk egy súlyosan-halmozottan fogyatékos embert, mindig figyelembe kell vennünk, hogy
egész életútja befolyást gyakorolt jelenlegi személyiségére. Emellett fontos azt is tudni, hogy minden, amit tőlünk
és rajtunk keresztül átél, tapasztal, szenzomotoros és kommunikatív élményei, emlékei stb. beépülnek a szemé-
lyiségébe, hiszen ezek együttesen alkotják azt, amik vagyunk. A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek
rendszerint életük első percétől fogva különleges élményeket szereznek, rendkívüli és extrém krízis- és határ-
helyzeteket élnek át szomatikus, pszichoszociális és pszichoemocionális értelemben egyaránt. Az elválás-élmé-
nyek, vagyis a szociális depriváció, az egészségügyi ellátás „tárgyaként” való kezeltetés mind otthagyják nyo-
mukat a személyiségen és magatartáson. Ugyanígy a tapasztalati repertoár részét képezik az „elszenvedett” te-
rápiák is, melyek során előfordulhat kellemetlenség, fájdalom, félelem és bizonytalanság.

A gyermekek által átélt negatív élmények mellett fontos megemlíteni a szülők elbizonytalanodását gyermek-
ükhöz fűződő kapcsolatukban, hiszen a kezdeti elválás-élmények, gondozási problémák és kommunikációs ne-
hézségek alapjaiban nehezítik a szülő-gyermek kapcsolat kialakulását és fejlődését. Ehhez társulhat a szülők saját
kompetenciájában vetett hitének megrendülése, amit az egészségügyi, szociális vagy pedagógiai szakemberek to-
vább mélyíthetnek azzal, hogy nem mindig adnak megfelelő felvilágosítást, információt a gyermek ellátására,
gondozására, nevelésére és fejlesztésére vonatkozóan. Így a szülőkben az az érzés alakul, ki, hogy súlyosan-hal-
mozottan fogyatékos gyermekük valami „különleges, speciális gyermek”, aki olyan különleges és speciális ellá-
tást igényel, amihez ők nem értenek, amit ők nem képesek teljesíteni. Ez az elbizonytalanodás rányomja a bélye-
gét a család mindennapjaira, tovább nehezítve a legegyszerűbb, hétköznapi tevékenységek (pl. etetés, fürdetés,
kommunikáció stb.) végrehajtását. Pedig pontosan ezek azok a tevékenységek, melyek a súlyosan-halmozottan
fogyatékos gyermekek életében és fejlődésében már a korai életkortól kezdve döntő szerepet játszhatnak, mivel
naponta rendszeresen ismétlődnek, sok időt vesznek igénybe, s olyan szükségleteket elégítenek ki, melyek nél-
külözhetetlenek a személyiségfejlődés szempontjából.

A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek rehabilitációja szempontjából nem szükséges elsősorban je-
lentősen eltérő, speciális tevékenységekre, „más” fejlesztő eljárásokra gondolni. Tulajdonképpen ugyanúgy kell
őket nevelni, fejleszteni, képezni, mint bármely más gyermeket, fiatalt vagy felnőttet, meg kell tanulnunk együtt
élni és együttműködni velük, a hétköznapokban való eligazodás és a mindennapos tevékenységek jelentik az
alapvető szükséglet-kielégítést, amire az ő fejlődésük is alapul. 

Érdemes ezért megvizsgálni, hogy melyek az egészséges gyermek személyiségfejlődésének legfontosabb alap-
szükségletei, azok hogyan módosulhatnak a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek esetében, illetve kielé-
gítésükben milyen szempontok játszanak fontos szerepet.

2.3.1. Elemi életfunkciók, alapvető biológiai szükségletek kielégítése 
(éhség, szomjúság megszüntetése, fájdalom elkerülése, testi higiénia biztosítása stb.)
A kisgyermekek általában sírással jelzik, ha komfort-érzetükben valamilyen hiányosság jelentkezik, ha éhesek,
szomjasak, fáznak, melegük van, ha tele a pelenkájuk vagy fáj a hasuk. Az édesanya pár nap alatt megtanulja a
sírás különböző változatait megkülönböztetni, értelmezni, és azoknak megfelelően cselekedni. A súlyosan-hal-
mozottan sérült gyermeknek lényegesen kevesebb jelző vagy elhárító lehetősége van, s tovább nehezedik a hely-
zet, ha már a korai életkorban sérült az anya-gyermek kapcsolat. A gyermek kommunikációs kezdeményezése-
ire nem megfelelő választ kap (pl. melege van, és az édesanya étellel kínálja, vagy valamilyen fájdalom esetén kü-
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lönböző játékokkal kezdi szórakoztatni stb.), így a gyermek igen hamar csökkenteni kezdi a biológiai szükségle-
tek kielégítésére „felszólító” kommunikációs jelzéseket. Mindez akár néhány hét alatt étkezési problémák kiala-
kulásához vezethet, ami azután krónikus alultápláltságot okoz vagy éppen a túletetés kóros testsúlynövekedést,
mint ahogyan a kevés folyadék krónikus szomjazást eredményez. Fájdalom esetén sem egyértelműek a gyermek
jelzései, a gyakori félreértelmezésekből egyenesen következik, hogy nem szűnik meg a fájdalom, ez pedig be-
szűkíti az ingerek felvételének lehetőségét vagy a mozgásos tapasztalatszerzést. 

A biológiai szükségletek kielégítése a fejlesztő gondozás keretében történik, ami magában foglalja a táplálás,
a testi higiénia biztosításának különböző tevékenységeit (fürdés, fogmosás, vizelet- és székletürítés, pelenkázás
stb.). A mindennapos tevékenységek – gyakoriságuk és rendszeres ismétlődésük miatt – igen sok fejlesztési le-
hetőséget rejtenek magukban a motoros funkciók fejlődésétől,a kommunikáción keresztül egészen a szülő-gyer-
mek kapcsolat harmonikusabb alakulásáig.

2.3.2. Ingerek, változatosság, aktív mozgásos tevékenység
A gyermek fejlődése komplex és bonyolult folyamat, így nem is lehet egyik vagy másik területet mesterségesen
kiemelni. A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek többsége súlyos mozgászavarral is küzd, a mozgás ál-
talános fejlődésben betöltött szerepének részletei a mozgáskorlátozott személyek bemutatásánál olvashatók.

Súlyosan-halmozottan fogyatékos embereknél – még akkor is, ha nem kifejezetten mozgáskorlátozottak – a
mozgásfejlődés lelassulása és megváltozott menete miatt a motoros aktivitás csökken. Ha kevésbé aktív az ember,
akkor csökken az önmegélés, aminek az lesz a következménye, hogy kevésbé ismeri a testét és kevésbé képes azt
célzottan és kontrolláltan „bevetni” bizonyos célok elérésére. Így lényegesen később jelentkezik önmaga elhatá-
rolása a környezet tárgyaitól és személyeitől. A hiányzó aktivitás okozta lemaradás csökkentéséhez mindig kell
egy másik személy, aki közvetít a gyermek és a világ között, aki pótolja a hiányzó tapasztalatokat, aki – szó sze-
rint – testközelbe hozza a világot.

A súlyosan-halmozottan fogyatékos ember csökkent aktivitása megnehezíti az ingerfelvétel és -feldolgozást,
vagyis az érzékelés-észlelés folyamatát, ami szenzomotoros deprivációhoz vezet. Az ingerek felvételének és fel-
dolgozásának megváltozása miatt gondoskodni kell számukra a megfelelően strukturált ingerek biztosításáról,
hogy el tudjanak igazodni az őket körülvevő tárgyi és személyi környezetben. Embertársaikhoz hasonlóan azon-
ban ők is jól jellemezhetők az elemi emberi képességek alapján:
– más embereket bőr- és testi kontaktuson keresztül érzékelnek-észlelnek;
– testükkel közvetlenül tudnak tapasztalatokat gyûjteni és feldolgozni;
– saját magukat, más embereket és a környezet tárgyait közvetlen emocionális érintettséggel élik meg; 
– teljes testiségüket használják, hogy kifejezzék magukat és közvetítsék belső tartalmaikat (Fröhlich, 1996a). 

Vagyis testük képezi azt a bázist, amire felépítik az emberekről, tárgyakról és eseményektől kialakított foga-
lomrendszerüket. Ehhez a környezettel intenzív testi kontaktust kell felvenniük, a tanulás, a fogalomalkotás és a
gondolkodás kialakulása tehát csak az érzékelés-észlelésen keresztül a testtel megragadott tárgyak, ismert sze-
mélyek és megélt élethelyzetek kommunikációs talaján teljesedhet ki (Schäffer 1998b; Fikar 1996). 

A fejlődés megvalósulásához a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeknek szükségük van
– közvetlen testi közelségre, hogy közvetlen tapasztalatokat szerezhessenek;
– közvetlen testi közelségre, hogy más embereket érzékelhessenek-észlelhessenek;
– emberekre, akik a környezetet a legegyszerûbb módon közel hozzák;
– emberekre, akik a hely- és helyzetváltoztatást lehetõvé teszik számukra;
– emberekre, akik beszéd nélkül is megértik õket, megbízhatóan ellátják és gondozzák õket (Fröhlich, 1996a).

Az ingerek, változatosság és mozgás szükségleteinek kielégítése tehát rendkívül fontos minden életkorban,
éppen ezért fokozott figyelmet kell rá fordítani a nevelés és terápia során, hogy sikeresen megelőzhessük a fejlő-
dés további elmaradását, illetve megteremthessük a képességekhez mért optimális fejlődés lehetőségét. A fenti
szükségletek kielégítésének számtalan eljárása ismert, például a bazális stimuláció (Fröhlich 1996b), a bazális
kommunikáció (Mall 1995, 1996), az AST-koncepció egyes tartalmi területei (Schäffer 1998a), lényegében min-
den testorientált fejlesztő eljárás ide sorolható (Fikar 1996), beleértve a fejlesztő gondozás elemeit is (Fröhlich
1995, Márkus 2002c).

2.3.3. Biztonság, stabilitás, kapcsolatok megbízhatósága
Mindannyiunknak szüksége van arra, hogy életünkben valamilyen szinten „rend” legyen, hogy mindennapos te-
vékenységeink, rendszeresen előforduló eseményeink biztonságot sugározzanak. Ehhez stabil rendszerekre van
szükségünk, hogy energiáink ne a folyamatos tájékozódásra, orientációra menjenek el, hanem a stabil környe-
zetben maximális hatékonysággal végezhessük különböző tevékenységeinket. A saját konyhánkban gördüléke-
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nyen tudjuk elvégezni a főzés vagy mosogatás egyes lépéseit, míg ugyanaz a tevékenység sokkal fárasztóbbnak
tűnik, ha idegen helyen kell végeznünk. Évek óta megszokott munkatársainkkal nagyon hatékonyan tudunk
együttműködni, míg új munkahelyre belépve, a kezdeti időszakban nagyon sok energiánkat leköti, míg megis-
merjük a többieket, munkastílusukat, kommunikációjukat és az együttműködés lehetőségeit.

Súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek esetében a stabil környezeti rendszerek hiányának következtében
a szociális energiák a folyamatos újra-orientációra mennek el, hiszen folyamatosan tájékozódniuk kell a külön-
böző színhelyek, személyek váltakozása miatt. Ha nincs biztonsági-orientációs rendszer, az amúgy is nehezített
fejlődés még lassúbb és instabilabb lesz. Különösen fontos a személyek állandósága, rendszeresen és következe-
tesen felbukkanó ismert arcok jelenléte, hiszen ez teremti meg a bizalmas kapcsolatok kialakulásának feltételeit.
Ha például egy intézményben a munkatársak erőteljes fluktuációja miatt a kapcsolatok nem megbízhatóak, a
gyermekek nagyon hamar megtanulják, hogy nem érdemes bizalmas viszonyt kialakítani, mert a bizalmukba fo-
gadott nevelő vagy segítő bármelyik pillanatban távozhat. Ennek hatására visszahúzódás lesz tapasztalható, ami
a kommunikáció és a szociális fejlődés kialakulását jelentősen nehezíti. A biztonság és a megbízható kapcsolatok
hiánya azonban családban nevelkedő gyermekek esetében is akadályozhatja a fejlődést, a szülők korábban em-
lített pszichés bizonytalansága is nehezítheti a stabil rendszerek és a megbízható kapcsolatok kialakulását. 

2.3.4. Kötődés, elfogadottság, gyengédség
Az érzékelés-észlelés zavarai, a kölcsönös kommunikációs megértés hiánya, valamint a csökkent aktivitás kö-
vetkeztében a személyközi interakció kezdettől nehezített, akadályozott. Nem alakul ki kötődés, és a fogyatékos
ember nem tapasztalja meg a testi gyengédség jótékony hatásait. Ehhez gyakran társul az emocionális szükség-
letek kielégítetlensége, valamint a gyengédség és az emocionális odafordulás testi jelzéseinek hiánya. Emellett a
fogyatékos személy a különböző terápiák során folyamatos korrigáló kritikával szembesül: „nem jó, nem úgy
kell, szépen rakd a lábad, mondd szépen ’baba’, stb.”. Ezekből a jelzésekből kialakulhat benne az az érzés, hogy
ő bármit tesz, az mindig rossz vagy hibás. Teljesen logikusan arra fog gondolni, hogy környezete szemében ő va-
lami rossz vagy hibás, hiszen folyamatosan csak javítani próbálják tevékenységeit vagy személyiségét. Minden-
nek következtében igen nehezen alakul ki az az érzés, hogy őt valaki feltétel nélkül elfogadja és szereti, úgy,
ahogy van. Ez pedig izolációt, visszahúzódást, esetleg autisztikus tünetek, vagy különböző feltűnő magatartás-
formák megjelenését vonhatja maga után.

2.3.5. Elismerés, önbecsülés, függetlenség, önállóság, önmeghatározás
A kötődéssel és az elfogadottsággal szorosan összefügg, hogy a fogyatékos személy megérezhesse, megtapasz-
talhassa, hogy ő valaki számára fontos és értékes. Ennek érdekében nagyon lényeges, hogy folyamatosan azt ke-
ressük: ki ő?, mit tud?, mit teljesít?, hogy aztán erre az alapra építhessük fel a pozitívumokra orientált fejlesztést,
nevelést, rehabilitációt. Ugyanakkor ez szolgáltatja majd az alapot az önbecsülése kialakulásához is. 

Annak ellenére, hogy a súlyos-halmozott fogyatékosság miatt az érintett személyek extrém függőségben és ön-
állótlanságban élnek, és életük végéig külső segítségre szorulnak, mégis fontos megcélozni a relatív függetlenség
– önállóság és önmeghatározás – önrendelkezés képességét. Ezek a képességek az elismerés és önbecsülés talaján
alakulhatnak csak ki. Az önmeghatározás hiánya – vagyis az akarati jelzések gyakori félreértelmezése miatt a fo-
gyatékos személy nagyon gyorsan „rátanul”, hogy nem érdemes akarati megnyilvánulásokat közölni, hiszen azo-
kat nem veszik figyelembe vagy félreértik, ezért esélye sincs hatni a környezetre, a vele történő eseményeket nem
képes semmilyen formában vagy irányba befolyásolni. Mindez jelentősen akadályozhatja a kommunikáció és a szo-
cializáció kibontakozását. A legkorábbi életkortól kezdve komolyan kell venni a fogyatékos ember akarati meg-
nyilvánulásait, kezdeményezéseit, a környezet befolyásolására irányuló szándékát. A kezdeményezések figye-
lembe vétele mellett fontos, hogy a legelemibb fejlődési szinttől kezdve olyan élethelyzeteket hozzunk létre, ahol
a választhat, önálló döntést hozhat, hogy csökkenjen a ráutaltság, és lépésenként kialakulhasson a függetlenség.

A fenti szükségletek kielégítése nem jog, hanem szükséglet; elengedhetetlen a fejlődés beindulása vagy to-
vábbi pozitív alakulása, valamint a másodlagos, harmadlagos pszichológiai, pszichiátriai problémák megelőzése
szempontjából. A szükségletek kielégítése nem csupán a fejlesztő foglalkozásokra vonatkozik, hanem az élet min-
den területén érvényesülniük kell, beleértve az ápolási-gondozási tevékenységek, a fejlesztés, a nevelés-oktatás
és a képzés minden formáját.

2.4. Súlyosan-halmozottan fogyatékos embereknél 
gyakran tapasztalható feltűnő magatartásformák és azok értelmezése
A korábban vázolt szükségletek nem megfelelő kielégítése valamint a kölcsönös kommunikációs megértés zavara
következtében számtalan feltűnő magatartási jelenséget tapasztalhatunk és figyelhetünk meg súlyosan-halmo-
zottan fogyatékos gyermekeknél és felnőtteknél. El kell oszlatni azt a tévhitet, miszerint a különböző „nem-kí-
vánatos” magatartásformák vagy pszichiátriai jellegű tünetek a súlyos értelmi akadályozottsággal együttjáró je-
lenségek. A legtöbb esetben ugyanis ezek a jelenségek és tünetek másodlagosan alakulnak ki, és az eredeti kó-
rokkal nem állnak közvetlen kapcsolatban.
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2.4.1. Sztereotípiák és önkárosító (autoagresszív jellegű) magatartásformák – autostimuláció
Az úgynevezett feltűnő, sztereotip magatartásformák (pl. jaktálás, szálemezés, ütögetés, harapdálás, dörzsölés,
csipkedés, hajhúzgálás stb.) igen gyakran megfigyelhetők súlyosan-halmozottan fogyatékos embereknél már a
korai életkorban is. Mi magunk is gyakran tanúsíthatunk ilyen magatartásformákat, például rágjuk a tollat, te-
kergetjük a hajunkat, csattogtatjuk a szemüveg szárát, rázzuk a lábunkat, malmozunk a kezünkkel vagy rágjuk
a körmünket. Ezen tevékenységek oka a mi esetünkben általában az unalom elűzése, vagy frusztrációs helyzet-
ben a feszültség oldása. Halmozottan fogyatékos embereknél azonban gyakran előfordul az is, hogy a sztereotip
tevékenységek akár, önkárosító formát is öltenek (pl. véresre harapja, karmolja vagy csípi magát, kékre-zöldre üti
magát, foltokban kitépi a haját stb.). A korábbi értelmezés ezeket a jelenségeket „nem-kívánatos magatartás-
formáknak”, vagy önkárosító jellegük miatt „autoagressziónak” minősítette, és komoly erőfeszítéseket tett a je-
lenségek leépítése, megszüntetése érdekében.

Az önkárosító, sztereotip vagy autoagresszív tevékenységek hátterében az unalom, a feszültségoldás és a fi-
gyelem felkeltése jelenti az oki tényezőt. Ugyanakkor nem csupán az okokat érdemes keresni, hanem sokkal iz-
galmasabb kérdés, hogy mi a célja a fogyatékos személynek ezekkel a magatartási jelenségekkel. Mit üzen, mit
szeretne elérni velük és általuk? A mai értelmezés a sztereotípia vagy autoagresszió helyett autostimulációnak
(öningerlésnek) tekinti ezeket a viselkedésmódokat, ami nem más, mint a fentebb részletezett alapvető szükség-
letek kielégítésének egyik módja. Vészmegoldást jelent a szenzoros és szenzomotoros depriváció ellen. A fogya-
tékos ember kevés számú, azonos formában ismétlődő ingerhelyzetet alakít ki maga számára, ezekhez ragasz-
kodik, hiszen ingerfelvételi és feldolgozási nehézségek esetén biztonságot ad a visszatérés az ismerős ingerekhez.
A súlyosan-halmozottan fogyatékos embernek nincs széles tevékenységi palettája, hogy ezeket a szükségleteit ön-
maga változatos módon kielégítse. Az ingerfelvételi és feldolgozási nehézségek valamint a beszűkült tevékeny-
ségi repertoár miatt kiszolgáltatottnak érezheti magát, ami félelmet alakít ki benne, így hajlamos valamilyen ál-
tala megteremtett szubjektív biztonsághoz visszahúzódni, ami később elvezethet az autisztikus izolációhoz.

Az autostimulációt többféleképpen is értelmezhetjük pozitív tevékenységként. Az aktív öningerlés célja az
önstabilizálás, az autonóm individuum megélése, a saját test megtapasztalásának lehetősége. Éppen ezért örül-
nünk kell, ha ilyen jelenséggel találkozunk, mert sok esetben ez a fogyatékos személy egyetlen önindított, aka-
ratlagos és célzott tevékenysége. Nem szabad tehát megfosztanunk ettől, még akkor sem, ha mi magunk unal-
masnak, értelmetlennek, céltalannak vagy veszélyesnek tartjuk. Célravezetőbb, ha az autostimulációs magatar-
tásformákat jelzésként értelmezzük, amiből egyértelműen kiderül, hogy mely szenzoros területet részesíti előny-
ben, melyik az az érzékelési-észlelési terület, ahol igazán jól és pontosan működik az ingerfelvétel és -feldolgo-
zás. A fejlesztés szempontjából ez lesz az a terület, amin keresztül majd első lépésben – valószínűleg sikeresen –
meg tudjuk közelíteni a fogyatékos embert, és ahol az adott területre különböző ingervariációkat kínálhatunk. Ha
például egy gyermek sokat himbálja magát (jaktál, szálemezik), biztos, hogy hamar és igen jól fog reagálni a kü-
lönböző vesztibuláris ingerekre, vagyis a ringatásra, hintázásra stb.. Célszerű, ha először mi magunk csatlakozunk
hozzá az adott tevékenységben, így érezni fogja, hogy elfogadjuk és nem elítéljük aktivitását, hiszen csatlako-
zunk mi is a számára biztonságot és örömet adó tevékenységhez. A továbbiakban aztán lehet a hintázás legkü-
lönbözőbb variációival próbálkozni, így a fogyatékos ember megtapasztalja, hogy a számára fontos tevékenysé-
gen belül is számtalan változat létezik, s egyben azt is megtanulja, hogy érdemes aktívnak lenni, érdemes má-
sokkal együttműködni.

Az autostimuláció feloldásának leglényegesebb alapelve, hogy az izolációt váltsuk fel a partneri jellegű kap-
csolattal, a tevékenység monotóniája helyett kínáljunk új, megfelelő, variációkban gazdag tevékenységi repertoárt.

2.4.2. Apátia és túlizgatottság
Az ingerfelvétel és -feldolgozás nehézségei miatt a többszörösen fogyatékos ember számára az érzékszervekre egy
időben ható különböző ingerek miatt a világ kaotikus, nehezen felfogható és megragadható. Lényegében erre
kétféleképpen reagálhat: 
1. apatikus tüneteket mutat, amikor látszólag a saját világába húzódik vissza, és kevés aktivitást mutat vagy szte-

reotip tevékenységei „mögé bújik, és beléjük kapaszkodik”,
2. vagy a túlizgatottság (hiperaktivitás) jeleit vehetjük észre rajta, miközben látszólag folyamatosan figyel, ám ez

a figyelem szétszórt és csapongó, a fejlődéshez nem járul hozzá, mivel nem képes az ingerek között szelektálni,
és megfelelően koncentrálni. A túlizgatottság egyik extrém jele lehet az inger-túlterheltségből adódó, szá-
munkra időnként érthetetlen dühkitörés. 

Az apátia az aktivitási szint csökkenése, a pszichomotoros és szenzomotoros beszűkülés, a negatív pszichoe-
mocionális és pszichoszociális tapasztalatok miatt alakulhat ki, valamint a különböző terápiás, nevelési és fej-
lesztési szituációk során tapasztalható elszemélytelenedés veszélye miatt is. Nem szabad a súlyos károsodás
egyik tüneteként értelmeznünk. Feloldásának igen jó lehetősége a hordozóképes, teherbíró interperszonális kap-
csolat testi kontaktuson keresztül történő kiépítésében és az óvatos lépésekben adagolt strukturált érzékelési-
észlelési tevékenység közvetítésében rejlik.

Márkus Eszter. Ismeretek a mozgáskorlátozott személyekről és rehabilitációjukról, 
valamint a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyekről és rehabilitációjukról
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Túlizgatottság, ingerlékenység esetén a beáramló információ mennyiségét célzottan csökkenteni kell, közösen
kell koncentrálni a közösen végzett tevékenységekre, mialatt a segítő személy teste közvetítő médiumot jelent. Az
adott tárgyra vagy tevékenységre való közös koncentrációnak mindig ingerszegény környezetben kell elkez-
dődnie, ahol először szoros test-test kontaktus segítségével meg kell tanulni ellazulni, amiben jó szolgálatokat
tehet a Mall-féle bazális (elsődleges) kommunikáció alkalmazása (Mall 1995, 1996), valamint az individuális és ori-
entációs kommunikáció fokozatos kiépítése (Schäffer 1996; Schäffer-Márkus 1999, Márkus 2002c).

2.5. A komplex rehabilitáció legfontosabb területei és feladatai 
A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek speciális segítséget, támogatást igényelnek 
– szükségleteik kielégítése (alapvető emberi szükségletek), 
– egészségük megtartása (fizikai és lelki egészség, mozgás), 
– az emberi, a dologi és természeti világhoz való viszonyuk kialakítása (kommunikáció, érzékelés-észlelés, gon-

dolkodás),
– a társadalom életében való aktív részvétel területén. 

Egész életükben a környezet fokozott mértékű és folyamatos, komplex segítségére, támogatására utaltak; sze-
mélyiségük kibontakoztatása és életminőségük javítása érdekében. A sajátos szükségletek kielégítése, az egyenlő
esélyek megteremtése és a társadalmi beilleszkedés biztosítása érdekében. a következő feladatok megvalósítása
szükséges (a Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő oktatásának irányelve, 2/2005. OM rendelet 3.
sz. melléklete alapján):

A kommunikáció területén a legfőbb feladat a másik ember megértése, az önkifejezés és az interakció fejlesz-
tésének elősegítése. A súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek általában alig rendelkeznek kommunikációs
eszközökkel, gyakran elszigeteltek saját környezetüktől is, és rendkívül nagy nehézséget jelent számukra önma-
guk kifejezése. Ezért a fejlesztés elsődleges célja a fogyatékos személy és környezete közötti kapcsolat kialakí-
tása, a kommunikációs lehetőségek alapfeltételeinek feltárása és megteremtése, az önálló kommunikációs reper-
toár fokozatos kiépítése, amely által képesek lesznek kifejezni szükségleteiket és igényeiket, kapcsolatba lépni
más emberekkel és hatást gyakorolni környezetükre.

A mozgásnevelés fő feladata a testséma kialakítása, a mozgás örömének átélése és az önálló cselekvés ösz-
tönzése. A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek többsége – túlnyomó részben a központi idegrendszeri
(agyi) sérülés domináns jelenlétéből fakadóan – súlyos fokban mozgáskorlátozott. E területen a komplex rehabi-
litáció (nevelés, oktatás, fejlesztés, képzés) célja az érintett személy testsémája kialakulásának elősegítése, a moz-
gásszervrendszer optimális működésének biztosítása, a károsodott tartási és mozgási funkciók korrekciója, kom-
penzációja, az állapotromlás megelőzése, és a mindennapos tevékenységek, valamint a tanulás, játék- és mun-
katevékenységek mozgásos (motoros) feltételeinek kialakítása.

Az érzékelés-észlelés és az értelmi funkciók területén a dologi, az emberi és a természeti világjelenségeinek
megértése, az érzékelés-észlelés és az értelem fejlesztése, a valóság kognitív birtokba vétele az elsődleges feladat.
A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek dologi világhoz való viszonya sok esetben szinte csak a táplá-
lékfelvétellel, a testápolással és az öltöztetéssel kapcsolatos passzív élményekben merül ki. Kezdetben ez jelenti
a világot, melyben otthon érzik magukat, amelyet észlelni képesek és uralni tudnak. Az ebből eredő, kényszerű
befelé figyelésük megakadályozza őket abban, hogy felfedezzék a világot. Ezért a komplex rehabilitáció feladata
az érzékelhető és észlelhető világ megnyitása, a dologi és emberi világ rendjének felfedeztetése és a valóság-meg-
ismerés tágítása a magasabb rendű kognitív folyamatok bekapcsolásával. 

Kreativitásra, játékra, szabadidős tevékenységre nevelés legfontosabb feladata az emberi lét esztétikai dimen-
ziójának megtapasztalása és a kreatív tevékenységek ösztönzése. A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek
számára a műalkotások hozzáférhetővé tétele és azok önálló létrehozása, illetve az ehhez kapcsolódó feladatok
a rehabilitáció integráns részét képezik. A zenei, mozgásos, képzőművészeti és irodalmi alkotások megtapaszta-
lása és önálló alkotások létrehozása lehetővé teszi számukra a befogadás, a megértés komplex érzelmi és kogni-
tív formáinak megtapasztalását, valamint a kreatív alkotás, létrehozás lehetőségét nyújtja számukra. Fontos, hogy
a fogyatékos személyek megtapasztalják, hogy maguk is képesek pozitív módon adni valamit a világnak.

Az érzelmi és szociális rehabilitáció fő feladata az én pozitív megtapasztalása, megnyílás a közösség felé, a
kommunikáció kulturált formáinak elsajátítása. A személyes érzelmek kifejezése és a másik ember érzelmeinek
megértése, a másokkal való együttműködés kialakulásának segítése a rehabilitáció alapvető – a kommunikáció
fejlesztésével szoros összhangban álló – feladatai közé tartozik. A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek
számára a szűkebb és tágabb közösségi életben való részvétel az egyik legnehezebben teljesíthető feladatot jelenti.
Lehetővé kell tenni számukra, hogy önmagukat egyedi, autonóm lényként tapasztalják meg, és ilyenként képe-
sek legyenek belépni egy közösségbe, és részt venni annak életében.

Márkus Eszter. Ismeretek a mozgáskorlátozott személyekről és rehabilitációjukról, 
valamint a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyekről és rehabilitációjukról
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Az önkiszolgálás, egészséges életmódra nevelés feladata az önállóság és önellátás képességének elsajátítása, az
emberi szükségletkielégítés kultúrájának megismerése. A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek testi szük-
ségleteinek kielégítése, valamint az e területeken való önállóság megszerzésének elősegítése alapvető jelentő-
séggel bír, és nagymértékben hozzájárul a súlyosan-halmozottan fogyatékos személy kommunikációjának, kog-
nitív képességeinek – különösen az érzékelés és észlelés funkcióinak – fejlődéséhez. Az önkiszolgálás és az egész-
séges életmódra nevelés magában foglalja az alapvető biológiai szükségletek kielégítésének – a kommunikáció
fejlődése szempontjából alapvető jelentőséggel bíró – kezdeti lépéseit, a mindennapos tevékenységek (táplálko-
zás, testi higiénia, öltözködés stb.) tanítását és gyakorlását, valamint az emberi szükségletek életkoronként vál-
tozó jellegének elismerését és megélésének segítését, illetve azok kulturális vonatkozásainak elsajátítását. Az ön-
kiszolgálásra, egészséges életmódra nevelés célja az önellátás szintjének emelése, a személyi függőség és kiszol-
gáltatottság csökkentése, a mindennapos tevékenységekhez kapcsolódó alapvető életmódbeli ismeretek elsajátí-
tása, valamint az emberi szükségletek kezelésének, kontrolljának és kulturált kielégítésének megtanulása. E te-
rületek a megtanult készségek kitüntetett gyakorlóterepei, a rögzülés és általánosítás eszközei, s a természetes
kommunikációs helyzetek legjobb modellhelyzetei. Az önkiszolgálásra és egészséges életmódra nevelés célkitű-
zéseinek megvalósítása érdekében a testi higiénia biztosításához, az öltözés-vetkőzés, az étkezés segítéséhez a fej-
lesztő gondozásnak nevezett gyógypedagógiai tevékenység elvei, feladatai és eljárásai alkalmazhatók. 

A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek megsegítésének jogi és intézményi háttere. Gyógyászati és re-
habilitációs segéd- és segítő eszközök a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek szolgálatában. A fenti té-
makörök részletes kifejtését lásd a A hazai rehabilitációs ellátórendszerek bemutatása című fejezetben.
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Chomsky szerint a beszéd a leghumánabb funkció. „Nyelvem határai világom határait jelentik” fogalmazza meg
Wittgenstein logikai-filozófiai értekezésében. S hogy milyen végtelenül és fájdalmasan igazak e gondolatok, csak
az érti meg, aki, akárcsak átmenetileg is – gondoljunk egy szájsebészeti beavatkozásra, egy csúnya hangszalagy-
gyulladásra vagy akár arra, hogy boldogulunk gazdag magyar nyelvünkkel pl. Kínában  –, de képes beszéddel
kifejezni önmagát. A beszéd a legáltalánosabb, legrugalmasabb, leggyorsabb, leghatékonyabb kommunikációs
csatorna, s még elképzelni is nehéz azokat a végleges állapotokat, amelyekben betegség vagy baleset fosztott meg
valakit a jól érthető, könnyedén használható, ún. funkcionális beszédtől. Szerencsére a népességnek csak igen kis
százaléka érintett. Súlyos beszédzavar miatt kialakuló kommunikációfogyatékosság miatt a fejlettebb országok-
ban a teljes népesség 0,1-0,8%-a, átlagosan 0,2-0,4%-a szorul speciális kommunikációs terápiára. E speciális terá-
pia neve augmentatív (= kiegészítő) és alternatív kommunikáció (a továbbiakban AAK).

I. Az AAK-ra szoruló népesség csoportosítása több szempont 
szerint lehetséges, pl.kóreredet a beszédképtelenség megjelenésének időpontja 
– életkori kategóriák
– a beszédképtelenség várható idõtartama 
– értelmi képességek 
– egyetlen tünet vagy tünetegyüttes részjelensége  
– végleges állapotról van szó, vagy várható állapotváltozás, javulás, romlás
– nyelvi zavar is van-e vagy csak beszédzavar
– a beszédértés és beszédprodukció viszonya
– írás, olvasás jelenléte, hiánya, jellemző eltérései
– az AAK funkciója (átmeneti vagy végleges, csak output vagy input is)

II. A leggyakrabban AAK-ra szoruló betegek
A fenti csoportosítások közül gyakorlati szempontok miatt a kóreredet szerinti csoportosításnak van  a legna-
gyobb jelentősége. 
A veleszületett, végleges állapotok közül a legjelentősebb a szülési agyi károsodás (cerebralis paresis), értelmi fo-
gyatékosság, súlyos halláskárosodás, halmozott sérülés, bizonyos autizmus-formák, fejlődési apraxiák, diszfá-
ziák, afáziák. A szerzett, végleges állapotok közül lényeges a traumás agykárosodás, egyéb agyi történések (pl.
agyvérzés, agyadaganat, trombózis), előrehaladó idegrendszeri vagy a hangképző szerveket érő betegségek (pl.
gégedaganat). Átmeneti kommunikációs segítségre szorulhatnak betegek shock, arcot és szájberendezést érő tra-
umák, fogászati, valamint fül-orr-gégészeti beavatkozások kapcsán.

A klasszikus AAK-jelöltek elsősorban a szülési vagy baleseti agyi károsodott, csecsemőkori központi ideg-
rendszeri vagy előrehaladó, degeneratív idegrendszeri betegségben szenvedő személyek közül kerülnek ki.

III. A beszéd- és kommunikációfejlődés jelentősége
Mint tudjuk, a beszéd nem az első szó kiejtésével indul fejlődésnek és a kommunikáció sem a kisded és anyja kö-
zötti tudatos üzenetek cseréjével kezdődik. A beszéd és nyelv fejlődése az újszülött és gondozója (rendszerint az
anya) közötti első interakciókkal indul meg. A beszéd előtti (prelingualis) szakasz jelentősége alig eltúlozható, hi-
szen az izomtónus változásai, a különböző sírási hangok, a bőr színe, hőmérséklete, az arckifejezés stb., mind
olyan eleven kommunikációs csatornákat jelentenek, amelyek a normál anya-gyerek interakciókban megfelelő ér-
telmezést nyernek.

A beszédértés fejlődése kevésbé látványos, mint a beszédprodukcióé, de sajnos sokszorosan bizonyított ta-
pasztalat, hogy a beszédprodukció hiányosságai szinte kivétel nélkül a beszédértés (beszédpercepció) finom ele-
meinek károsodását vonják maguk után. A beszédprodukció késlekedésének vagy kimaradásának egyik legsú-
lyosabb következménye a kérdések elmaradása: nem hangzik fel a kedvvel ismételgetett mi, hol, miért. A kérdés

Kálmán Zsófia
A kommunikációfogyatékosság és 

modern terápiás lehetőségei

127

II_Ismeretek a fogyatekos akadalyozott szemelyek_Layout 1  2011.02.17.  9:21  Page 127



ugyanis egyrészt egy bizonyos nyelvértési szintet tükröz, másrészt annak realizálását, hogy a gyermeken kívül
van egy világ, s a benne élő emberek olyan dolgokról is tudnak, amiről ő nem. A kérdés mindig egyben tükröt is
jelent, amelybe tekintve megismerhetjük a gyermek gondolkodását és nyelvtudásának határait. Így, mivel a kér-
dések a nyelvfejlődés kihagyhatatlan állomásait jelentik, a beszédképtelen gyermeknél szinte biztos, hogy nem-
csak beszéd-, hanem nyelvfejlődési problémákkal is kell számolni. 

IV. A beszédképtelenség fokozatai és következményei
A beszédképtelenség tág klinikai kategória, amely a teljes beszédhiánytól a többé-kevésbé érthető beszédig terjed:
– nincs beszéd, hangképzés sincs,
– artikulálatlan hangok,
– alig érthető szókezdemények, beszédtöredékek (súlyos diszartria, anartria), amelyet csak az ért, aki meg-

szokta/ismeri,
– súlyos diszartria mellett – főleg környezeti és szituatív kulcsok birtokában –  többé-kevésbé érthető beszéd. 

A beszéd hiánya – különösképpen akkor, ha, mint az esetek túlnyomó részében, mozgászavar is társul hozzá,
tehát halmozott, súlyos fogyatékosság részjelenségeként szerepel – alapvetően befolyásolja a kommunikációs ké-
pességeket. A kommunikációfogyatékosság következményei pedig érintik a teljes személyiséget: 
– kopnak az eredeti intellektuális képeségek, és komoly kognitív részképességzavarokkal kell számolni,
– érzelmi zavarok (agresszió, depresszió, apátia) lépnek fel, 
– a kialakuló szociális ügyetlenség miatt szegregálódik,
– a WHO participációs modellje értelmében képtelenné válik a kornak megfelelő társadalmi aktivitásra,
– tanulási lehetőségek híján munkavégzésre is alkalmatlanul nő fel, tehát eleve a szegénysorsúak közé kerül,

valamint
– sérülnek emberi jogai is, hiszen a kommunikáció nem egyszerűen alapvető és elvitathatatlan emberi jog: hanem

egyben valamennyi egyéb jog realizálódásának az eszköze is. Ezért az, hogy valaki maga választotta, haté-
kony, a minél teljesebb társadalmi részvételt megengedő, általánosan elfogadott kommunikációs eszközt hasz-
nálhasson, azonos a szabad véleménynyilvánítás jogának tiszteletben tartásával (TASH állásfoglalás, 2000 ).

V. Az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK), mint terápiás eszköz
Az AAK célja megmutathatóvá tenni a kimondhatatlant... Meghatározását tekintve az AAK az érthető beszéd
hiánya következtében súlyosan károsodott kommunikációs funkció átmeneti vagy tartós pótlására szolgáló kom-
munikációs rendszerek csoportja. Az augmentatív kommunikációs rendszereknek a meglévő kifejezési eszköz-
táron kell alapulniuk, felhasználva minden beszédmaradványt és vokalizációs kísérletet, a hagyományos és az
attól eltérő gesztusokat, jeleket, jelzéseket is.

Legjellemzőbb rá az egyedi megközelítés: minden ember számára külön-külön meg kell találni azt az AAK-
fajtát és a használatnak azt a módját, amely a leghatékonyabban szolgálja az adott személy kommunikációs igé-
nyeit, legjobban serkenti a beszédfejlődését és a legnagyobb lehetőséget biztosítja belső lehetőségei kibontakoz-
tatására. Így egyénenként eltérő lehet 
– az üzenethordozó fajtája: gesztus, fotó, grafika, jelkép, betű, szó, konzerv-mondat;
– az üzenetkiválasztás módja: adott, előre elkészített üzenethordozók közül vagy a rendelkezésre álló gesztus-

tárból történő választással;
– az üzenetközvetítés módja: segédeszközökkel (pl.  papíralapú táblákon, elektronikus eszközökkel) vagy azok

nélkül (a saját testtel produkált jelek, jelzések útján).

Természetesen a gyógypedagógusnak egyénileg kell megszabnia az oktatás menetét, módját, tempóját. Külön
kell kitalálnia, hogyan motiválhatja a klienst és milyen használati stratégiákkal kell felvérteznie ahhoz, hogy va-
lóban értelme legyen az oktatásnak.  Nagy szerepet nyernek a különböző low tech és high tech eszközök: az adap-
tált billentyűzetek, a kapcsolóval irányítható elektronikus játékok, a modifikált szoftverek, a számtalan egér (óriás,
miniatűr, fej-, szem-, izom- stb.). E területen a számítógép gyógyászati segédeszközként szerepel!

Egyedi a hatékonyságmérés is. Külön-külön kell megítélni az oktatásét és a használatét is, amely sajnos ritkán
esik egybe. Míg az oktatás hatékonysága könnyen mérhető a megtanított üzenethordozók számával, az üzenet-
közvetítés sebességével, az üzenetekben észlelhető hibák számával stb. (tehát a motoros és a nyelvi készségeket
tükröző mutatókkal), addig a használat hatékonyságát igen nehéz objektív mércével megragadni. A szakiroda-
lomban változatos kísérletek olvashatók e törekvésekről, pl. az idegen személyekkel folytatott kommunikáció, a
spontán kezdeményezések felbukkanása, a használt mondatok hosszának növekedése stb., azonban egyértelmű
eredményekkel még senki nem rendelkezik.

Maga az oktatás jellegzetes teammunka: fejlesztő pedagógus, logopédus, mozgásfejlesztők (gyógytornász,
konduktor) pszichológus, orvos (fejlődéspediáter, neurológus, ortopéd szakember), rehabilitációs technikus, szo-
ciális munkás, informatikus tudatos, jól megtervezett együttműködésén alapul. Korosztályonként más a cél, de
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az alap mindenképpen a kommunikációs kedv felébresztése, a motiváltság megtartása, a megfelelő technikai esz-
közök megtalálása, használatuk megtanítása. A korosztálynak megfelelő élményekhez való hozzájuttatás, a csa-
lád mentálhigiénés támogatása szintén a szociális integrációt szolgálja a kommunikáció révén. 

VI. A beszédfejlesztés és az AAK kapcsolata
Az AAK-használat révén az illető az élekorának megfelelő ismeretekhez és élményekhez juthat, s képessé válik
ezek megosztására. Bármilyen üzenethordozót is használ, a távoli, vágyott cél mindig a betűhasználathoz, az
írás-olvasáshoz való eljuttatás, noha ez sok esetben csak álom marad. Mivel azonban az AAK használata bizonyos,
ún. „alvó” agyi rostkapcsolatok „felébresztése” révén látványosan elősegíti a beszéd fejlődését is, ha nem is jut
el az illető a betűhasználatig, azt mindenképpen remélhetjük, hogy meglévő beszéde jelentősen javulni fog. Gyak-
ran tapasztalható, hogy négy-öt év folyamatos, intenzív AAK-oktatás és -használat után egyszer csak váratlanul
megjelennek a hangok, amelyekből lassan-lassan szavak formálódnak! Így az alapszabály, hogy az AAK oktatá-
sát mindig megfelelően adaptált logopédiai terápiának kell kiegészítenie! Tehát a kérdésfeltevés, mely szerint lo-
gopédia vagy AAK, alapvetően szakmaiatlan és hamis: nem vagy-vagy, hanem és-és a helyes válasz!

S noha kétségtelen, hogy valamennyi mérhető és/vagy észlelhető területen fejlődést fogunk tapasztalni, ha
valaki kiszabadul a kommunikációképtelenség rabságából, azért a normál és az augmentált kommunikáció kö-
zötti örök távolság nem tűnik el. Az egyik jellemző különbség az aszimmetria: az AAK-használó kapcsolata min-
dig aszimmetrikus marad a beszélő partnerrel. A másik jellegzetes vonás a spontán interiorizáció helyetti tanu-
lási kényszer: ahelyett, hogy az ép kisgyerekhez hasonlóan, egyszerűen modellkövetéssel megtanulhatna kom-
munikálni, neki mindent tanulnia kell. Mindez azonban eltörpül a rendkívüli módon lelassult kommunikációs
sebesség mellett, amelyet sajnos az ép – mindig sietős, mindig türelmetlen! – beszélő társadalom igen rosszul to-
lerál. 

Hogy miért fontos mégis az AAK? Mert…
– enyhíti a kommunikációképtelenség kínjait,
– megszünteti az érzelmi és társadalmi izolációt,
– elősegíti a nyelvfejlődést, 
– erõsíti a beszédutánzást és a beszédre való motiváltságot, 
– javítja a beszédpercepciót, 
– oktathatóvá teszi a használóját,
– javítja az életminőséget és a társadalmi megítélést, 
– s mind e mellett lehetővé teszi az emberi méltóság megőrzését és az önrendelkezéshez való jog gyakorlását. 

Irodalom:
– Kálmán Zs. 2004. A gyógyító pedagógia legifjabb ága: augmentatív kommunikáció. In Gordosné dr. Szabó A.

(szerk.): A gyógyító pedagógia. Medicina, Budapest. 433–459.
– Kálmán Zs. 2006. Mással-hangzók. Bliss Alapítvány, Budapest
– TASH állásfoglalás 2000. [1992] TASH Resolution on the Right to Communicate. TASH (The Association for

Persons with Severe Handicaps)
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