
 



 
 
 
 
 
Az Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium Heves és Borsod 
Megyében végzi a hallás-, látás-, és beszédfogyatékos gyermekek 
széleskörű pedagógiai ellátását: 
 

 óvodai és iskolai ellátás hallássérült gyermekeknek 

 óvodai és iskola ellátás beszédfogyatékos gyermekeknek 

 korai gondozás és integrált megsegítés hallássérült 

gyermekeknek utazótanári szolgálat keretein belül 

 korai gondozás és integrált megsegítés látássérült 

gyermekeknek utazótanári szolgálat keretein belül 

 
Intézményünkben egy jól felszerelt audiológiai állomás működik, 
mely audiológiai szakasszisztenssel, és a gyermekek életkorához 
igazodó mérési módszerekkel végzi munkáját: 
 

 hallásvizsgálat pedoaudiológiai módszerekkel 0-18 éves korig 

 hallássérült gyermekek audiológiai ellátása és gondozása 

(hallókészülékes ellátás, szükséges segédeszközök 

biztosítása) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tájékoztató füzetünket szülőknek ajánljuk, gyermekeik fejlődésének 

figyelemmel kíséréséhez. 

Az általunk ellátott gyermekek sikeres előmenetelének alapja a korai 

felismerés, és a minél korábbi időben megkezdett szakszerű 

fejlesztés.  

Kiadványunkkal a látás, hallás és beszéd területén észlelhető 

fejlődési elmaradás korai észrevételéhez, felismeréséhez szeretnénk 

segítséget nyújtani, hogy a lehető legkorábban szakemberhez 

tudjanak fordulni észrevételükkel. 

Amennyiben kérdése van gyermekével kapcsolatban, 

felvilágosítással, tanácsadással, hallásvizsgálattal szívesen állunk az 

Ön rendelkezésére. 



 A hallás 
 

Érzékszerveink biztosítják számunkra a külvilágból érkező 
információk befogadását. Ezáltal válhat lehetővé, hogy megismerjük 
a körülöttünk lévő világot. A hallás érzékelése elengedhetetlen a 
beszéd és a nyelv fejlődéséhez, ezért rendkívül fontos már az 
újszülötteknél az esetlegesen meglévő halláskárosodás korai 
felismerése. 
 

I. Veszélyeztető tényezők a hallássérülés szempontjából  
 
 Hallássérült a családban  

 A terhesség alatt:  

 intrauterin fertőzések (pl. cytomegalovírus, herpes, 

toxoplasma, rubeola) 

 RH inkompatibilitás  

 Gyógyszerártalom  

 A szülést követően:  

 1500 g alatti születési súly  

 alacsony Apgar érték  

 több mint 48 óráig tartó újszülött intenzív osztályos 

kezelés 

 10 percnél hosszabb újraélesztés (asphyxia)  

 lélegeztető készülék  

 hyperbilirubinémia  

 fejlődési rendellenességek, craniofacialis 

rendellenességek 

 ismerten idegi vagy vezetéses halláscsökkenéshez 

vagy fülkürt működési zavarhoz társuló szindrómával 

kapcsolatos tünetek 

 

 kisgyerekkorban:  

 fertőző betegségek (agyhártyagyulladás, rubeola)  

 ototoxikus szerek (-mycin végződésűek)  

 koponyasérülések  

 legalább 3 hónapja fennálló savós középfülgyulladás 

 

Amennyiben egy gyermeknél a felsorolt veszélyeztető tényezők 

bármelyike fennáll, a később fellépő halláscsökkenés fokozott 

veszélye miatt javasolt 3 éves korig 6 havonta a hallásvizsgálat 

ismételt elvégzése.  

 



II. Az életkornak megfelelő hallási reakciók  

A táblázat összefoglalja mindazokat a hallási reakciókat, beszéd szintet, mely segíti Önt abban, hogy mire 
kell figyelnie gyermeke hallás-és beszédfejlődése során. 

Életkor Elvárható auditív reakció Elvárható hangadás, 
beszédszint 

Megfigyelési 
javaslatok 

0-3 hó • anya hangja 
megnyugtatja;  

• halk csengettyűre figyel;  
• a hangforrást 

szemmozgással keresi 

• kezd hangokat 
képezni,  

• vokalizál 

• hirtelen, erős zajra 
eleinte reflexválasz 
jön létre, később 
magatartása 
változik meg – 
pislant, sírni kezd, 
megrezzen  

3-6 hó • anya hangjára akkor is 
megnyugszik, ha nem 
látja; 

• hangforrást fejmozgással 
keresi; 

• szándékosan fordul a 
csengettyű felé;  

• kedveli a hangadó 
játékokat 

• az emberekhez 
„beszél”, gügyög – 
változatos 
magánhangzók; 

• magát szórakoztatja 
hangadásával 

reagálás finomabb 
hangokra: 
• csörgő 
• csengettyű 
• csésze+kiskanál  

6-9 hó • nevére reagál;  
• odafigyel a 

beszélgetésre; 

• dallamos hangokat ad, 
• gagyog – ciklikus 

hangsorokat képez 

egyre kifejezettebb 
hallási reakció: 

• csörgő 
• csésze + kanál 
• csengő 
• emberi hang 

 

9-12 hó • nevére biztosan figyel;  
• érti a „nem”-t;  
• ért egyszerű 

utasításokat - 
szituációtól függetlenül 

• változatos gagyogás 

12-24 hó • nevére másfél-2 
méterről is reagál 

• játékai nevét, 
családtagok nevét, 
napirendjével 
kapcsolatos 
kifejezéseket, 
utasításokat megért – 
szituációtól függetlenül 

• megindul a beszéd;  
• hangja csengő, 

dallamos 

• ismert tárgyak, 
játékok, személyek 
közül a megfelelő 
kiválasztása – a 
gyermek mellett 
ülve kérünk egy 
tárgyat, szánkat a 
gyermek nem látja 

• egyértelmű reakció 
az ún. „Ling” 
hangokra: a, i, ú, s, 
sz, m 

 



III. Vészjelzések  

Két év alatti gyermekeknél: 

 a baba nem reagál az anya hangjára és erősebb zörejekre – a 

3. hó végéig  

 ha nem látja a beszélőt vagy a hangforrást, akkor nem reagál 

halk hangokra  

 a beszédet nem érti (1 éves kortól) csak akkor, ha a szituáció 

is segíti ebben  

 beszéde nem indul vagy, 1-2 szónál stagnál  

 Beszédre, zajra gyengén, vagy nem reagál 

 Ének, beszéd, zenélő játék nem nyugtatja meg 

 Nehezen tereli el a figyelmét a hang, zörej, zene 

 Feltűnően figyeli a beszélő arcát, szájmozgását 

 Megijed egy ismeretlen személy megpillantásakor 

 Hangot adó játékokkal túl hangosan játszik 

 Hangosan kiabál, beszél 

 Gagyogása, hangadása ritkul, nem gyarapszik, alig 1-2 szót 

mond, vagy egyátalán nem beszél 

 2 éves korára még alig, vagy nem érti a hozzá intézett 

beszédet, ha arra nem következtethet a helyzetből 

 

Két év feletti gyermekeknél: 

• Nem mindig tudja, melyik irányból jön a hang 

• Nem mindig reagál normál hangerejű beszédre 

• Ha beszélnek hozzá gyakran visszakérdez 

• Zajos környezetben nehezen érti a beszédet 

• Mesélés közben sűrűn elkalandozik a figyelme 

• Egészen közel ül a TV-hez, vagy nagyon felhangosítja 

• Gyakran úgy tűnik, kikapcsol a környező világból 

• Nem megfelelően vesz részt a közös játékokban 

• Gyakran nem tud egyszerre több utasítást végrehajtani 

• Beszédhibás, szókincse szűk, mondatszerkezete egyszerű 

vagy hibás 



IV. Elérhetőségek 

Hallásvizsgálatok, hallássérülés diagnosztizálása 

Szubjektív hallásvizsgálat 
Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium 
 
Cím: 3300 Eger, Klapka u. 10. 
Tel.: 06-36-518-942 
e-mail: igazgato@mlinko-eger.sulinet.hu 
Vezető: Muraközy Andrea  
Audiológus szakasszisztens: Aradiné Fehér Hajnalka  

 
Otoakusztikus emissziós hallásvizsgálat 

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet  
 
Cím: 3300 Eger, Széchenyi u. 27-29. 
Tel: 36/411-444  

 
Otoakusztikus emissziós hallásvizsgálat, objektív hallásvizsgálat 
(BERA, ASSR), diagnózis felállítása 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató 
Kórház  
 
Dr Karosi Tamás Ph.D. főorvos  
Turi Beáta, koordinátor  
70/333-19-45 
 
Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. 
Tel.: 46/515-200 
e-mail: korhig@bazmkorhaz.hu 

 

Pedagógiai, pszichológiai vizsgálat 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló, 
Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 
Gondozó Tagintézménye 
 
Cím: 1147 Budapest, Cinkotai u. 125-137 
Tel: 06-1-422-1493, 422-3140 
E-mail: hallasvizsgalo@dsiketekbp.co.hu 
 

Fejlesztést nyújtó intézmények 

Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium 
 
Cím: 3300 Eger, Klapka u. 10. 
Tel.: 06-36-518-942 
e-mail: igazgato@mlinko-eger.sulinet.hu 
Vezető: Muraközy Andrea  
 

mailto:igazgato@mlinko-eger.sulinet.hu
mailto:hallasvizsgalo@dsiketekbp.co.hu
mailto:igazgato@mlinko-eger.sulinet.hu


 A látás 
 
A látás biztosítja a legösszetettebb érzékletünket a külvilágról. 
Ennek megfelelően a látószerv is bonyolult felépítésű. A szem 
csupán az ingerek felfogására szolgál. Tulajdonképpen nem a 
szemünkkel látunk, hanem az agykérgünkkel, ahová a látóideg 
szállítja a szemből az információkat. Ezt a hármas egységet együtt 
nevezzük látószervnek.  
A látószerv bármelyik részben következik be sérülés, elváltozás, vagy 
működési hiba, a látás károsodik. 
 
 

I. Látássérülés szempontjából veszélyeztető tényezők 
 

 családi előfordulás 

 albinizmus 

 magzati ártalmak (fertőző betegségek pl.rubeola, 
toxoplasma) 

 koraszülöttség 

 fejlődési rendellenességek 

 fejsérülés 

 szemsérülés 

 fertőzések 

 központi idegrendszer megbetegedései 

 cukorbetegség 
 
 

II. A látóképesség gyakorlati megítélése 
 
Gyakran már születés után a szem elváltozásai felhívják a figyelmet, 
hogy probléma lehet a látással, de sokszor nincs jól megfigyelhető 
elváltozás a szemen. 

A látóképességet leginkább a gyermek egyéni reakcióiból ítélhetjük 
meg. Ez nem könnyű, mert más információk is hozzásegítik a 
látássérült gyermeket a helyzetfelismeréshez. 
A csecsemőkor kezdeti szakaszában még a teljes vakságot is nehéz 
felismerni, mert bizonyos reflexek, tájékozódó és válaszreakciók 
veleszületett adottságok, így minden csecsemőnél jelentkeznek. 
Az újszülött csecsemő nem lát igazából, mert még nem képes 
koordináltan működtetni érzékszerveit. Csak 3-4 hónapos korára 
válik működőképessé éleslátása, látóidegpályája és a két szem 
összehangolt mozgása.  
A csecsemő vaksága 2-3 hónapos kortól felismerhető, de a 
gyengénlátás és a látássérülés mértéke már sokkal bizonytalanabbul 
ítélhető meg.  
A nagyfokú látásveszteség esetén gyakori, hogy a csecsemő 
kezdetben csak hangokra, illatokra és a tapintási ingerekre reagál, a 
fényingerek fel sem keltik érdeklődését, úgy tűnhet, nem lát, de 
idővel kiderül, hogy mégis. 
A gyengénlátás legjellemzőbb sajátossága, hogy az illető mindig 
jóval közelebbről nézi meg az apróbb tárgyakat, részleteket, mint az 
ép látású. Az olyan részletek, amiket messzebbről kellene 
észrevenni, számára összeolvadnak, felismerhetetlenek (pl. 
arcvonások, mimika), nem látja a tőle messze levő tárgy részleteit, 
egy bizonyos távolságon túl még a nagyobb tárgyak is 
összemosódnak. 
Az egyéb jelzőrendszerek kiküszöbölésével (hang, szagok, tapintás) a 
gyermek tárgykövető szemmozgásából, kereső, majd a tárgyon 
megnyugvó tekintetéből következtethetünk látására. 
Mivel a gyermeki figyelem szubjektív, ezért többször kell 
próbálkozni. 
A figyelmet felkeltő tárgy mérete, fényessége, színének élénksége, a 
felismerés távolsága jellemző a látásra. 
 
 



III. Vészjelzések 
 

 Elváltozások a szemen 

 Szemkontaktus hiánya, vagy csak nagyon közelről tart a 
gyermek szemkontaktust 

 Kéznézegetés elmarad, vagy jóval később kezdődik 

 Nem nyúl, vagy pontatlanul nyúl a tárgyakért 

 Mozgásfejlődés késik (fejemelés, kúszás…) 

 A gyermek arckifejezésekre nem megfelelően reagál, vagy 
nem reagál, nem utánozza azokat 

 Ha megjelenik valaki, a csecsemő elcsendesedik, nem az 

arcával, hanem a fülével fordul felé 

 Ismerősöket a hangjukról, ruházatukról, illatukról ismer fel 
messzebbről 

 Gyakran elesik, nekimegy alacsonyabb tárgyaknak, megüti 
magát, rálép a földön lévő tárgyakra 

 Mindent nagyon közelről néz meg, gyakran a szájába veszi, 
későbbi életkorban is 

 Vagy igényli az erős fényt, vagy ellenkezőleg, kerüli azt 

 Kevésbé mozgékony, szívesebben játszik ülve egy helyben, 
rajzolgat az asztalnál 

 
 

Amennyiben gyermekénél az itt leírt jelenségeket tapasztalja 
forduljon mielőbb szakemberhez! 

 
 
 
 
 
 
 

IV. Elérhetőségek 
 

 Szemészeti kivizsgálás 
 
Lakóhely szerinti szemészeti szakrendelés 
 

 Fejlesztést nyújtó intézmények: 

 

Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium 

Cím: 3300, Eger, Klapka Gy. u. 10. 

Tel.: 06/36 518-942 

Vezető: Muraközy Andrea 

e-mail: igazgato@mlinko-eger.sulinet.hu 
www.mlinkoiskola.kisbiro.hu 
 
Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete 
Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 5. 
Tel: 36/410-749  
Vezető: Majoros Kálmánné 
vakokesgyengenlatok@cheloo.hu 
 
 

 Pedagógiai, pszichológiai vizsgálat 
 
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, 
Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 
Gondozó Tagintézménye 
Cím: Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. 
Tel: 06-1-3631561  
Vezető: Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsánna 
www.latasvizsgalo.hu 

mailto:igazgato@mlinko-eger.sulinet.hu
http://www.mlinkoiskola.kisbiro.hu/
mailto:vakokesgyengenlatok@cheloo.hu
http://www.latasvizsgalo.hu/


 A beszéd 
 

A beszéd az egyik legösszetettebb funkcionális rendszer, maga a 
nyelvhasználat, társadalmi jelenség, alapja a nyelv. 
Mint cselekvés emberi alkotótevékenység, az egyén hozza létre az 
adott kommunikációs helyzetben. 
 
 

I. A beszédfejlődési elmaradás 

A nyelvelsajátítás folyamatát bármelyik szinten, és fejlődési 
szakaszban, érheti negatív hatás, amely zavart okozhat. Ha ebben a 
folyamatban zavar lép fel, a beszéd és nyelvi fejlődés megkéshet, 
akadályozottá válhat. 

Beszédfogyatékos az a gyermek, akinél veleszületett vagy szerzett 
idegrendszeri működési zavarok illetve környezeti hatások 
következtében, ép intellektus mellett, jelentős mértékű a beszédbeli 
akadályozottság, a beszéd és a nyelv fejlődése 2 éves korra sem 
indul meg.  

 

Beszédfejlődési elmaradások 

• megkésett beszédfejlődés 

• akadályozott beszédfejlődés 

• diszfázia  (nyelvi fejlődési zavar) 

 
 
 
 

II. Veszélyeztető tényezők 

A veleszületett okok között igen gyakori:  

• örökletesség 

• általános motoros fejletlenség 

• nagyothallás 

• idegrendszeri éretlenség 

• központi idegrendszer sérülése (Nem értelmi 

akadályozottság!) 

• központi idegrendszer diszfunkciója 

• auditív észlelés zavara 

• ritmus és szerialitás zavara 

 

Szerzett okok: 

• valamilyen szülés közben bekövetkezett sérülés is (enyhe 

bevérzés) 

• elégtelen oxigénellátottság (Nem sírt fel.) 

• elhanyagoló család, ingerszegény környezet 

• organikus sérülés (baleset) 

• koraszülöttség (rizikófaktor) 



III. A beszédfejlődés állomásai 
 

Életkor Beszéd megnyilvánulások 

0-6. hét Sírás 
Vegetatív zajok (szopás, nyelés, köhögés) 

6.hét után Változatos, differenciált sírás  
Megkülönböztethető: fájdalom, éhség, kisebb kellemetlenség, és unalom sírás. 

2. hónap Már a megelégedettségének is hangot ad, megjelennek a magánhangzók, lágyabb 
hangvételű lesz a hangadás. 

3. hónap A gagyogás 1. szakasza (Minden nemzetiségű baba egyformán gagyog.) 
A csecsemő elkezd játszani a hangjával, összekapcsolódnak a mássalhangzók a 
magánhangzókkal (szörcsögő, cuppogó, gurgulázó „ŐSHANGOK” vannak jelen. 

6-8. hónap A gagyogás 2. szakasza Az eddig produkált sokféle hangadásból csak az anyanyelv 
hangjai maradnak meg, amelyek megerősítést nyernek.  
Igazodik a hallott mintához. Ez már előkészíti a szótanulást! 

8-10. hónap Az utánzás kora  
Míg a gagyogás spontán, öncélú játék, addig az utánzás irányított, akaratlagos 
tevékenység. 

11-18. hónap Holofrázisok (egyszavas megnyilatkozások) kora 
Pl.: „mama” és rámutat a fogasra = A mama elment. 
Globális értés: a megértés a beszédhelyzet, a gesztus, a mimika, a hangsúly egészétől 
függ. 
Első szavak megjelenése (10-12. hónap): papa, mama, baba. tátá, vau)        (1-10 szó) 

1,5-2. év Mi ez? korszak – elkezd kérdezősködni a dolgok neve iránt, ami maga után vonja a 
szókincs rohamos növekedését. 
„Távirati stílus” 
2-3 szavas „mondatok” egymás mellé rakott szótövek                                (30-200 szó) 

2-3. év  3 és több szavas mondatok 
A mondatok a 2. év végéig telegrafikusak a létige, névelő, grammatikai morfémák 
elhagyása miatt. 
Fokozatosan megjelennek a helyes mondatformák, a főnevek, igék mellett a 
számnevek, melléknevek és a névmások is. 
Elkülönül az egyes és többes szám. 
Megjelenik a jelen és a múlt idő.                                                                   (200-1000 szó) 

3-4. év Miért? korszak 
Fürdik a kommunikáció adta biztonságban, az állandó verbális (szóbeli) 
kapcsolattartásban. 
A mondatok egyre tökéletesebbek, 5-6 szóból állnak. 
Megjelennek a pragmatika stratégiai elemei (pl. párbeszéd kezdeményezése, hallgató 
figyelmének felkeltése, fenntartása. 
Fokozatosan bővül a szókincs. 
Megjelennek az összetett mondatok.                                                        (1000-1500 szó) 

4-6. év Kialakul a feltételesség és a valószínűség nyelvi kifejezése, a középfok és a felsőfok, 
valamint az átvitt jelentés értelmezése. 
Megjelennek a mondatok tartalmi összefűzésére szolgáló nyelvi elemek, melyek 
biztosítják a szövegalkotást. (és, vagy, tehát, akkor, szóval, de ..stb.)               
                                                                                                                            (1500-2500 szó)                                                                         



Mi segíti, és mi hátráltatja a nyelvi fejlődést? 

 

Segíti 
 

Hátráltatja 
 

Valós beszédhelyzet teremtése 
 

A beszélgetés háttértevékenység 
(erős háttérzaj, sokféle inger van 
jelen) 

Helyesbítő visszajelzés 
 

Javítgatás, kritizálás 

A kommunikáció élvezetessé 
tétele 

A gyermek produkáltatása 

Jó nyelvi minta, követhető 
gondolatmenet, szünetek 
beiktatása 

A babanyelv kizárólagos 
használata, fölösleges szóáradat 

Tartalomra koncentrálás Tartalom helyett a formai, nyelvi 
hibákra való koncentrálás 

Érdeklődés felkeltése, megfelelő 
kérdésekkel a beszélgetés 
előmozdítása 

Eldöntendő kérdések használata 

Odafigyelés, szemkontaktus, 
megerősítés, csendes környezet 

Félbeszakítás, siettetés 

 
 
 
 
 
 

IV. Vészjelzések 
 

Tünetek, amelyekre a szülő már egészen korán felfigyelhet 

 csökkent beszédkészség: már csecsemőként kevesebbet 
gagyog, mint a vele egykorúak, gagyogása, hangképzése 
egyhangú, sivár 

 a beszédfejlődés elhúzódása, megrekedése: ha megtanul egy-
két szót, hosszú ideig csak ezeket használja, szókincse csak 
lassan, akadozva bővül új szavakkal, szótanulási nehézséggel 
küzd 

 szótorzítás, szócsonkítás: a szavakat gyakran egyszerűsített, 
csonkított formában használja (ká= kávé, esz= enni szeretnék) 
vagy hangutánzó szóval helyettesíti (vau-vau= kutya stb.) 

 makacs, több hangra kiterjedő, pöszeség: hosszú ideig szinte 
minden hangot rosszul képez, nem csökken a torzan ejtett 
hangok száma 

 hibás vagy hiányzó raghasználat: egy magasabb szinten, 
amikor már mondatokat is mond, nem tartja be a nyelvtani 
szabályokat, nem egyezteti az egyes, ill. többes számot, a 
ragokat helytelenül vagy egyáltalán nem alkalmazza 

 nem vagy csak részben érti a beszédet (a kéréseket hibásan 
teljesíti, válaszai nem adekvátak, gyakran visszakérdez, nem 
szereti a meseolvasást) 

 az átlagosnál rosszabb zenei kép



A beszéd- és nyelvi elmaradás jelei az első életévekben 

0-1 éves kor 1-2 éves kor 2-3 éves kor 

Nem indul be a 

gagyogás. 

Nem indul be a beszéd. Szókészlete nem vagy nagyon lassú ütemben 

gyarapodik. 

Gagyogása sivár, nem 

színesedik. 

A beszédértését nem segíti 

együttesen sem  

a beszédhelyzet, a mimika, a 

gesztus, és a hanglejtés. 

Nem kezd el 3 és több szavas mondatokat alkotni. 

Gagyogása 

abbamarad. 

Nem figyel a beszédre, 

nem kérdezősködik a dolgok 

neve iránt. 

Nem jelennek meg a helyes mondatformák, 

beszéde agrammatikus. 

Nem echolál (nem 

kezdi el utánozni a 

beszédet). 

Nem alkot több elemű 

kombinációkat. 

Nem különül el: 

az egyes/többes szám 

a jelen/múlt idő. 

 Két éves korára nem birtokol 

legalább 50 aktív szót. 

Nem érti a beszédet: 

- a kéréseket, feladatokat hibásan hajtja végre, 

válaszai nem adekvátak 

- gyakran visszakérdez 

- nem szeret verset tanulni 

- nem szereti, nem igényli a meseolvasást 

- megkésett nagy- és finommotorika  

- viselkedési problémák merülnek fel (túl 

  mozgékony, feltűnően visszahúzódó) 



Mikor kell szakemberhez fordulni? 

Ha a gyermek 2 évesen: 
 

 nem beszél 

 nem birtokol 50 aktív szót 

 nem kezd el több elemű kombinációt használni 

 
 
A fenti esetekben a korai fejlesztés elengedhetetlenül fontos, nem 
lehet 3 éves korig várni! Minél hamarabb kezdődik meg, annál 
valószínűbb, hogy az elmaradás teljesen vagy jórészt behozható, és 
a későbbi tanulási kudarcok megelőzhetőek. 
 
 

V. Elérhetőségek 

Pedagógiai-pszichológiai vizsgálat 

 Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői 

Bizottság 

korábbi néven: Heves Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság44 

Cím: 3300 Eger, Cifrakapu u. 28. 

Tel.: 06/36 312-929 

Főigazgató: Balázsné Csuha Mária 

Főigazgató helyettes: Nagyné Panthó Zsuzsanna 

 

 

 

 Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs 
Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ 
Cím: 1115 Budapest, Halmi u. 26. 
Tel.: 06/1 203-8497 
Vezető: Csabay Katalin 
Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 430 
 

Fejlesztést nyújtó intézmények 

 Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Egri Tagintézménye 

korábbi nevén: Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és 

Logopédiai Intézet:  

 Cím: 3300 Eger, Bem tábornok u. 3. 

Tel.: 06/36 411-986 

Vezető: Ludányi Balázs 

 jelentkezés a nem beszélő gyerekekkel, illetve 

vizsgálatkérés 

 

  Cím: 3300 Eger, Ifjúság út 7-9. 

Tel.: 06/36 310-835 

Vezető: Fábián Zsuzsanna (Logopédiai Intézetegység) 
 logopédiai fejlesztés 

 

 Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium 

Cím: 3300 Eger, Klapka Gy. u. 10. 

Tel.: 06/36 518-942 

Vezető: Muraközy Andrea 

e-mail: igazgato@mlinko-eger.sulinet.hu 
 

 

http://www.eutudakozo.com/partner/Beszedvizsgalo_Orszagos_Szakertoi_es_Rehabilitacios_Bizottsag_es_Gyogypedagogiai_Szolgaltato_Kozpont/
http://www.eutudakozo.com/partner/Beszedvizsgalo_Orszagos_Szakertoi_es_Rehabilitacios_Bizottsag_es_Gyogypedagogiai_Szolgaltato_Kozpont/
mailto:igazgato@mlinko-eger.sulinet.hu

