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ABSZTRAKT  

 

Háttér: A társas (pragmatikai) kommunikáció zavara (PKZ) az autizmus spektrum zavar és a specifikus nyelvi zavar határán 

álló fejlődési zavar. Vezető tünete a nyelv kommunikatív kontextusban való nem megfelelő használata más nyelvi és kognitív 

képességek relatív épsége mellett. Önálló diagnosztikai kategóriaként a DSM-5 (2013) nevezi meg a nyelvi és kommunikációs 

zavarok körébe sorolva. Bár az autizmus nélkül fennálló szociális kommunikációs zavart először 1983-ban írták le − ekkor 

még szemantikai-pragmatikai szindróma néven −, meghatározása, mibenléte és más fejlődési zavarokkal való kapcsolata 

azóta is élénk vita tárgya. 

Célok: Bevezetése óta a szakemberek kevés segítséget kaptak e fejlődési zavar célzott megismeréséhez, szűrési 

módszereihez, diagnosztikájához és terápiájához. Jelenleg hazánkban nem áll rendelkezésre magyar nyelven elérhető, 

komplex pragmatikai fejlesztést lehetővé tevő módszertan. Jelen tanulmány célja a társas (pragmatikai) kommunikációs zavar 

mint önálló diagnosztikai kategória leírásán túl egyrészt áttekintést adni a nemzetközi szakirodalomban a kifejezetten e zavar 

szűrésére és diagnosztikájára kidolgozott módszertanokról és intervenciós eljárásokról. Másrészt bemutatjuk a hazánkban 

jelenleg elérhető módszereket és gyakorlatot. 

Kulcsszavak: a társas (pragmatikai) kommunikáció zavara, szociális kommunikációs zavar, pragmatikai nyelvi sérülés, 

pragmatikai intervenció 

  

 

HÁTTÉR ÉS CÉLOK 

 

Jelen tanulmány célja a 2013-ban, a kurrens DSM-5-ben bevezetett új diagnosztikai 

kategória, a társas (pragmatikai) kommunikációs zavar szűrési, diagnosztikai és 

intervenciós lehetőségeinek bemutatása, kitérve a nemzetközi és a hazai gyakorlatra is. 

 

 

A társas pragmatikai kommunikációs zavar mibenléte 

 

A társas (pragmatikai) kommunikáció zavarát, mint önállóan is létező fejlődéses zavart 

1983-ban írták le először, ekkor még szemantikai-pragmatikai szindróma elnevezéssel 

(Rapin & Allen 1983). Az azóta eltelt évtizedekben definiálása, vezető tünetei, nyelvi, 

pragmatikai és viselkedéses jellegzetességei, önálló diagnosztikai kategóriaként való 

jogossága élénk vitát generál a szakemberek körében. A ’90-es évekre a szemantikai-

pragmatikai zavar terminus terjedt el (semantic-pragmatic disorder, Bishop & 
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Rosenbloom, 1987), majd az évtized végén kezdték széles körben alkalmazni a 

pragmatikai nyelvi zavar elnevezést (pragmatic language impairment, Botting & 

Conti-Ramsden, 1999). 

E fejlődési zavar leírása során hamar felmerült az igény a többi fejlődési zavarral való 

kapcsolatának megállapítására, helyének a diagnosztikus gyakorlatban való 

kijelölésére. A legtöbb kutató egyetért abban, hogy a − kurrens terminológia szerint − 

társas (pragmatikai) kommunikáció zavarának (PKZ) nevezett fejlődési diszfunkció 

az autizmus spektrum zavar (autism spectrum disorder – ASD)és a nyelvfejlődési zavar 

határain helyezkedik el, azokkal nemritkán átfedést mutatva, mégis bizonyos sajátos, 

csak erre a zavarra jellemző jegyekkel.
1
 Önálló diagnosztikai kategóriaként a 

Diagnosztikai Vizsgálatok Kézikönyvének legújabb, ötödik változatában jelent meg 

(social (pragmatic) communication disorder, SPCD, DSM-5, Nussbaum, 2013) a nyelvi 

és kommunikációs zavarok között. A DSM korábbi változatában (DSM-IV) a pervazív 

fejlődési zavarok között, nem meghatározott pervazív fejlődési zavar (pervasive 

developmental disorder not otherwise specified, PDD-NOS) néven találjuk a mai PKZ-

nak megfelelő tünetegyüttes leírását. A kategóriába sorolás változásaiból is jól látható, 

hogy e zavar pontos megismerése nem egyszerű: míg a DSM-IV-ben az autizmus 

spektrum zavar egyik alkategóriájaként van jelen, addig a DSM-5-ben a nyelvi és 

kommunikációs zavarok közé sorolják.  

A PKZ-val élő személyek számának becslése meglehetősen nehéz, részben a nem 

diagnosztizált esetek látenciája, részben a diagnosztika infrastrukturális nehézségei 

miatt. Egy Nagy-Britanniában 240 gyermek részvételével végzett felmérés alapján a 

vizsgált 7-8 évesek 22%-ánál merült fel valamilyen mértékű pragmatikai nyelvi zavar 

(Botting & Conti-Ramsden, 1999). Közülük a vizsgált gyermekek nagyjából 6%-ánál volt 

kimutatható a tiszta PKZ. Hazánkban e gyermekek számának megbecsülése még nem 

történt meg. Csepregi és Stefanik (2014) megállapítása szerint autizmus spektrum zavar 

Magyarországon a teljes populáció 1%-át érinti. Kas és munkatársainak munkája szerint 

a nyelvfejlődési zavarral élő gyermekek száma az 5 éves korosztályban kb. 7% (Kas et 

al., 2017). A PKZ-val élő gyermekek számát valószínűleg e két érték között kell 

keresnünk. 

Megjegyzendő, hogy más fejlődési és szerzett zavarok is járhatnak együtt 

pragmatikai zavarral, ám ezek bemutatása jelen tanulmánynak nem célja. A pragmatikai 

képesség tipikus és atipikus fejlődéséről ld. bővebben Bara és munkatársai (1999). A 

legfontosabb különbség a más fejlődési vagy szerzett zavarokban fennálló pragmatikai 

korlátozottságokhoz képest az, hogy a PKZ-ban a nyelv kontextusban való nem 

megfelelő használata a vezető, primer tünet, míg más zavarokban szekunder, kísérő 

tünetként van jelen. Pragmatikai nehézségek jelenhetnek meg számos fejlődési, 

viselkedési vagy pszichés zavarban (pl. autizmus spektrum zavar, ADHD, érzelem-

szabályozási deficitek, skizofrénia stb.), valamint a jobb félteke sérülése után. 
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  Jelen tanulmányban a gyógypedagógiai gyakorlatban leginkább használt szociális kommunikációs 

funkciózavar megnevezés helyett a DSM-5 által alkalmazott elnevezést használjuk. A magyar elnevezés 

betűszavaként a PKZ rövidítést alkalmazzuk. 



 

A pragmatikai képesség 

 

Noha a nyelvtani képességek és az egyes nyelvi szintek zavarai jól ismertek a 

gyógypedagógiai szakirodalomban, a pragmatikáról és a pragmatikai szint zavarairól 

meglehetősen kevés szó esik. Jelen tanulmány szempontjából hasznos lehet a 

pragmatikai képesség kérdésének rövid bemutatása. A pragmatikai kompetenciát itt 

mint a nyelv szociokulturális kontextusban való adekvát felismerésének és 

alkalmazásának képességét értelmezzük. A pragmatikai képesség számos, a szűken vett 

nyelvtani képességeken túli, nyelvi és nemnyelvi folyamatok működtetésére való 

képességet jelent. Ide sorolható az implicit jelentéstartalmak megértése és létrehozása 

(mint például az előfeltevések, beszédaktusok, metafora vagy irónia), a kommunikáció 

társas aspektusainak figyelembe vétele, vagyis a társalgási és udvariassági szabályok 

felismerésének és alkalmazásának képessége, a nonverbális kommunikációs eszközök 

használata, és a nonverbális jelentéstartalmak felismerése, de ide tartozik a másoknak 

való szándéktulajdonítás képessége is, más szóval a tudatelméleti vagy mentalizációs 

képesség. 

A pragmatikai képességek fejlődéses vizsgálatáról és számszerűsíthető méréséről 

elmondható, hogy jóval összetettebb feladat, mint a strukturális nyelvi szintek 

fejlődésének felmérése. A pragmatikai fejlődés vizsgálata során komplex következtetési 

és döntési folyamatok kialakulását, szociokognitív és szociokulturális ismeretek 

meglétét, hiányát vagy éppen késését, valamint bizonyos szintű metatudatosságot is 

mérnünk kell (ilyen mérési módszereket mutatunk be a következő fejezetekben). 

A pragmatikai zavar hátterében a leggyakrabban hivatkozott elméleti keret szerint a 

tudatelméleti képesség hiánya, vagy szignifikáns mértékű késése áll. Az autizmus-

szakirodalomban jól ismert elmélet, mely szerint ebben a zavarban a tudatelméleti 

képesség, vagyis a másoknak való állapot- és szándéktulajdonítási képesség általában 

korlátozottan, vagy egyáltalán nem működik (Baron-Cohen et al. 1985, magyarul ld. 

Győri, 2003 és 2014). Baron-Cohen (1989) és mások (összefoglaló tanulmány a témáról 

ld.: Baron-Cohen, 2000) későbbi kutatásaikban azonban arra a megfigyelésre jutottak, 

hogy a magasan funkcionáló autizmusban érintett személyek, valamint az Asperger-

szindrómával diagnosztizáltak képesek lehetnek bizonyos egyszerűbb, első szintű 

tudatelméleti vélekedést igénylő feladatok végrehajtására, és csak a másodszintű (azaz 

komplex mentálisállapot-tulajdonítást igénylő) feladatokban mutatnak jelentős 

korlátozottságot. A szerzők azonban annak lehetőségét vetik föl, hogy ez a képesség 

valójában nem azonos a tipikus fejlődésű gyermekeknél látott tudatelméleti 

képességgel, hanem jóval inkább egy kompenzációs stratégia eredménye. Ez a 

kompenzációs stratégia elsősorban tervezett kísérleti helyzetekben tud működni, 

spontán helyzetekben a vizsgált gyermekek nem reagálnak annak megfelelően, 

ahogyan a kialakult tudatelméleti képességgel rendelkezők. PKZ-val és magasan 

funkcionáló autizmussal élő, óvodáskorú gyermekekkel végzett két vizsgálatunkban is 

hasonló eredményre jutottunk. Azt találtuk, hogy az érintett gyermekek legtöbbjének 

általában nincsenek nehézségeik az elsőszintű tudatelméleti feladatok megoldásával 

(hamisvélekedés feladatok), azokat az életkoruknak megfelelő szinten teljesítik, 



 

 

miközben jelentős nehézségeket mutatnak a pragmatikai tudást is igénybe vevő 

komplex feladatok megoldása során (Svindt & Lukács 2018; Svindt & Surányi 2018). 

 

 

A társas pragmatikai kommunikáció zavarának meghatározása 

 

A társas pragmatikai kommunikáció zavara a verbális és nonverbális kommunikáció 

szociális, vagyis társas közegben való alkalmazásának primer deficitje. A fejlődési 

zavarban érintett személyek a hétköznapi életben és társas érintkezésekben gátoltak, 

amely kihat életük minden területére. A tünetek az alábbi nehézségekben mutatkoznak 

meg: 

„1. Nehézség a kommunikáció társas szándékú használatában. […] 2. Nehézség 

abban, hogy a kommunikációt a kommunikációs helyzethez, illetve a partnerhez 

alkalmazkodva módosítani tudja. […] 3. Nehézségek a társalgás és a történetmesélés 

szabályainak követésében. […] 4. Megértési nehézségek a nem expliciten kijelentett 

dolgok (pl. következtetések levonása) és a nem szó szerinti, vagy kétértelmű jelentések 

(pl. szólások, humor, metaforák, az értelmezés kontextusától függő többszörös jelentés) 

esetén.” (DSM-5, Nussbaum, 2013) 

A pontos diagnózis felállításához további követelmény, hogy a tünetek már a 

fejlődés korai szakaszában megjelennek, és jelenlétüket nem egy másik neurológiai 

vagy más egészségügyi rendellenesség okozza. 

A PKZ-ban fennálló nehézségek részletesebb leírásának kurrens összefoglalása 

szerint ezekre a gyermekekre jellemző a bőbeszédűség, ebből fakadóan pedig az 

interakciók uralása; az inadekvát fecsegés; a beszélgetések kezdeményezése során vagy 

indokolatlanul aktívak, vagy éppen ellenkezőleg: túlzottan passzívak; nem megfelelő 

módon válaszolnak az elhangzó kérdésekre; nehézségük van a fordulóváltással; 

nehezen érzékelik, hogy az adott társalgásban mi az elvárt információmennyiség, ezért 

vagy túl sokat, vagy túl keveset osztanak meg; gyakran nem képesek meghatározni egy-

egy tárgy, személy vagy esemény referenciáját; gyakran és indokolatlanul váltanak 

témát; mondandójuk gyakran nem koherens; nem mindig képesek megfelelő nyelvi 

elemekkel megteremteni a szövegkohéziót − például nem használják megfelelően a 

névmásokat vagy a kötőszavakat; nem alkalmaznak beszédaktusokat, noha látszólag 

értik azok funkcióját (Adams, 2013). 

 

 

A PKZ szűrése és diagnosztikája 

 

Mivel a PKZ primer tünete a nyelv társas közegben való nem megfelelő használata, ezért 

a gyógypedagógiai gyakorlatban gyakran hasonló módszerekkel szűrik és mérik, mint 

az autizmus spektrum zavart meghatározó autisztikus diád szociális viselkedésre és 

kommunikációra vonatkozó részterületét. Nemritkán az alkalmazott eljárások, a 

hosszmetszeti és keresztmetszeti kép áttanulmányozása ellenére sem lehet az adott 

fejlődési fázisban pontos diagnózist adni, hiszen a képet a családi háttér mellett a 



 

gyermek érzelmi állapota, esetleg fennálló érzelmi zavar is befolyásolhatja. A komplex 

szűrőeljárásokban és a diagnosztika folyamatában résztvevő szakemberek munkája 

éppen ezért nem egyszerű. Az alábbiakban áttekintjük a nemzetközi és hazai szűrési és 

diagnosztikai módszertant és gyakorlatot. 

A nemzetközi gyakorlat áttekintésénél a kifejezetten csak a pragmatikai képességek 

felmérésére szolgáló eszközöket mutatjuk be röviden, a terjedelmi korlátok miatt nem 

térünk ki a PKZ szűréséhez alkalmazott más (nyelvtani, kognitív) képességek felmérését 

célzó módszerekre. A hazai gyakorlat bemutatása során azonban fontosnak tartottunk 

diagnosztikus folyamatban alkalmazható komplex módszereket is megemlíteni, mivel 

Magyarországon jelenleg kevésbé ismertek a PKZ-nak, mint új diagnosztikai 

kategóriának a felismerését célzó módszerek. 

 

 

Nemzetközi gyakorlat 

 

A nemzetközi gyakorlatban számos, a pragmatikai nyelvi képességeket részletesen 

felmérő eljárás létezik (1. táblázat). Egy részük kifejezetten az autizmus spektrum 

zavarban előforduló kommunikációs zavarok felmérését szolgálják, más részük nem 

zavarspecifikus, hanem a pragmatikai képességeket általánosan mérő eljárások. Az 

ezredforduló óta pedig megjelentek kimondottan a PKZ-ra kifejlesztett módszerek is 

(utóbbiakat ld. az 1. táblázatban: ACE, CCC-2, YiPP, TOPICC, EDUTEA, Pragma test; 

ezek összehasonlító bemutatása ld. Norbury, 2014). Az itt felsorolt módszerek közül 

Európában a CCC-2 (Bishop 2003) szülői kérdőív a leginkább használatos, ez méri fel 

legpontosabban a PKZ-ra jellemző specifikus tüneteket.
2
 

A teszt neve 
Mérési 

tartomány 
Mérési módszerek 

A pragmatikai képességeket is felmérő szűrőeljárások és tesztek 

Pragmatic Protocol 

(PP, Prutting − 

Kirchner, 1987) 

5 év felett 

A pragmatikai képesség hatékonyságát spontán 

társalgás közben méri a verbális, nonverbális és 

paralingvisztikai tényezők által, azok kontextusban 

való megfelelőségét vizsgálva. 

Analysis of Language 

Impaired Children’s 

Conversation (ALICC, 

Bishop − Adams, 

1989) 

4 év − 

felnőttkor 

A metapragmatikai tudatosság és a pragmatikai 

viselkedés összefüggéseit mérő teszt, amelyben a 

gyermek diskurzusban való részvételét vizsgálják 

(társalgási dominancia, asszertivitás, beszédkésztetés, 

válaszkészség). 

Test of Language 

Competence (TLC, 

Wiig − Secord, 1989) 

5−18 év 

A teszt a nyelvi késés természetét vizsgálja a társalgás 

kontextuális és szituációs feltételeinek elemzésén 

keresztül. Felméri a szintaktikai, szemantikai és 

pragmatikai stratégiákat. 

Pragmatic Rating 

Scale (PRS, Landa, 

1992) 

4 év − 

felnőttkor 

A nyelv szociális szabályainak használatát méri 

különböző pragmatikai viselkedésformák társalgás 

közbeni megfigyelésével.  

Communication and 

Symbolic Behavior 

Scales (Wetherby − 

Prizant, 1993) 

6−24 

hónap 

A szociális, kommunikációs, affektív és szimbolikus 

játék képességeinek korai felmérését célzó ellenőrző 

lista. 
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  A magyar változat elkészítése folyamatban van. 



 

 

Comprehensive 

Assessment of 

Spoken Language 

(CASL, Carrow-

Woolfolk, 1994) 

3−21 év 

Az általános beszélt nyelvi képességek felmérése. Méri 

a kontextuálisan megfelelő nyelvi formák 

választásának tudatosságát, valamint az egyes 

kommunikációs helyzetekhez való alkalmazkodás 

képességét a pragmatikai ítélethozatal, az idiómák, a 

nem szószerinti jelentések segítségével. 

The Pragmatics Profile 

of Everyday Commu-

nication Skills in 

Children (PPC, Dewart 

− Summers, 1995) 

korai: 0−4 

év; 

iskolai: 

5−10 év 

A kommunikáció és az interakciók sikerességét 

különféle kontextusokban mérő interjú.  

Marburger 

Sprachverständnistest 

für Kinder (MSVK, 

Elben − Lohaus, 2000) 

5−7 év 

A beszédértés fejlődési késésének felmérése a 

szemantika (passzív szókincs, szójelentés) a szintaxis 

(mondatértés, utasítások megértése) és a pragmatika 

(személyközi viselkedés, szituációban való viselkedés) 

vizsgálata által. 

Assessment of 

Comprehension and 

Expression (ACE, 

Adams et al., 2001) 

6−11 év 

Megkésett, sérült vagy nem tipikus nyelvi fejlődésű 

gyermekek azonosítása az általános nyelvi képességek 

komplex felmérése által. 

Language Use 

Inventory (LUI, 

O’Neill et al., 2002) 

1;6−4 év 

A verbális és nonverbális kommunikáció felmérése, 

valamint a megnyilatkozások komplexitásának és 

megfelelőségének vizsgálata egyszerű igen-nem 

kérdőív segítségével. 

Diagnostic Interview 

for Social and 

Communication 

Disorders (DISCO, 

Wing et al., 2002) 

0 − 

felnőttkorig 

Az autizmus spektrum zavar diagnosztizálásához 

holisztikus szemléletű, az egyedi esetekhez flexibilisen 

alkalmazható komplex módszer, amely számos 

viselkedéses jegyet és fejlődési jellegzetességet ír le. 

Alkalmas az autizmus spektrum zavarban érintett 

lányok és nők kiszűrésére is, amelyre a legtöbb 

diagnosztikai módszer nem megfelelő. 

Social 

Communication 

Questionnaire (SCQ, 

Rutter et al., 2003) 

4 éves 

kortól 

Az autizmus spektrum zavarral élők szociális 

kommunikációs képességeinek szülő/gondozó általi 

felmérése a reciprok szociális interakciók; a reciprok 

kommunikáció; valamint a beszűkült, repetitív és 

sztereotip viselkedés érdeklődés vizsgálatán keresztül. 

Hatékonyságáról metaanalízis: Chesnut et al., 2017. 

Children’s 

Communication 

Checklist-2 (CCC-2, 

Bishop, 2003) 

4−17 év 

A PKZ-val élő gyermekek differenciáldiagnózisának 

elősegítése, megkülönböztetésük a specifikus nyelvi 

zavarral és az autizmus spektrum zavarral élő gyerme-

kektől a receptív és expresszív nyelvi képességek 

komplex fölmérése által. Az európai gyakorlatban 

leginkább elterjedt mérőeljárás, amely a pragmatikai 

képességeket 10 modulban méri (beszéd, szintaxis, 

szemantika, koherencia, kezdeményezőkészség, leíró 

nyelvhasználat, kontextus, nonverbális kommunikáció, 

szociális viszonyok, érdeklődés). 

Early Social 

Communication 

Scales (ESCS, Mundy 

et al., 2003) 

8−30 

hónap 

A figyelmi és viselkedéses folyamatok felmérése, 

valamint a szociális interakciókban való részvétel 

felmérése félig strukturált gyermek-felnőtt interakciók 

segítségével. 

Functional 

Communication 

Profile - Revised (FCP-

R, Kleiman, 2003) 

3−felnőtt 

Mind a fejlődési, mind a szerzett nyelvi zavarok 

körében a kommunikációs képességek és hiányok 

felmérése (szenzomotoros képességek, nyelvi meg-

értés, figyelem, pragmatikai nyelv, expresszív nyelv, 

beszéd és hang, nonverbális kommunikáció).  

Pragmatic Language 

Skills Inventory (PLSI, 

Gilliam − Miller, 

2006) 

5−12 év 

A szociális kommunikációs nehézségek tanár általi 

kiszűrése iskolai környezetben. A személyes, a szociá-

lis, valamint az iskolai helyzetben való interakciós 

képességek felmérése. 



 

Test of Pragmatic 

Langauge (TOPL, 

Phelps-Terasaki − 

Phelps-Gunn, 2007) 

6−18 év 

A pragmatikai nyelvi képességek összehasonlító 

tesztje, amely az adott szociális kontextusban (vagy 

éppen kontextus nélkül) adott válaszok és probléma-

megoldások hatékonyságát méri. Vizsgálhatók vele az 

érzelmi zavarok, tanulási zavarok, viselkedéses problé-

mák, Asperger-szindróma, fejlődési nyelvi zavarok, 

ADHD, a depressziós és szorongásos állapotokkal 

együtt járó pragmatikai zavarok. 

Yale in vivo 

Pragmatic Protocol 

(YiPP, Schoen − Paul, 

2009/2014) 

9−17 év 

A PKZ differenciálása a többi nyelvi zavartól, valamint 

az autizmus spektrum zavartól és a tipikus fejlődéstől. 

Méri a félreértések tisztázására tett lépéseket, a 

társalgás közbeni regiszterváltásokat, a nyelv szociális 

célok elérése érdekében való használatát, a tématartást 

és fordulóváltást, az udvariassági elvek adekvát 

használatát, a szociális szerepek felismerését, a 

pragmatikai tudatosságot, valamint mások társalgási 

szükségleteinek felmérését. 

Targeted Observation 

of Pragmatics in 

Children’s 

Conversations 

(TOPICC, Adams et 

al., 2010) 

6−11 év 

A pragmatikai képességek szociális interakcióban való 

mérése, úgymint a reciprocitás és fordulóváltás; a 

kapcsolódás a hallgató világról való tudásához; a 

beszédkésztetés; a tématartás; a társalgás stílusa; 

valamint a válaszadásban mutatott nehézségek. 

Social 

Responsiveness Scale, 

Second Edition (SRS-

2, John − Constantino 

2012) 

2,5−18 év 

A szociális zavarok felmérése és súlyosságának 

meghatározása az autizmus spektrum zavaron belül, 

valamint megkülönböztetése más zavaroktól. Méri a 

szociális tudatosság, szociális tudás, szociális 

kommunikáció, szociális motiváció, korlátozott 

érdeklődés és repetitív viselkedés területeit. 

Pragmatics 

Observational 

Measure (POM, 

Cordier et al., 2014) 

5−11 év 

A gyermekeket természetes közegben, kortársakkal 

való társalgások közben vizsgálja (interakcióra való 

hajlandóság, válaszkészség, nonverbális 

kommunikáció, szociális-érzelmi szabályozás, érvelési 

készség). Alapja az 1987-es Pragmatic Protocol. 

Clinical Assessment 

of Pragmatics (CAPs, 

Lavi, 2016) 

14−16 év 

A különböző szociális kontextusokban való 

pragmatikai ítélethozatal és performancia felmérése 

magasan funkcionáló autista, Asperger-szindrómával 

élő és specifikus nyelvi zavarral élő fiataloknál. 

EDUTEA (Morales-

Hidalgo et al., 2017) 
4−18 év 

A PKZ és az autizmus spektrum zavar differenciálását 

teszi lehetővé a DSM-5 kézikönyv kategóriáinak 

segítségével a szociális kommunikáció és a 

viselkedéses jegyek vizsgálata által. A kérdőív a 

gyermek pedagógusai számára van megfogalmazva, 

online elérhető és azonnali értékelést ad a megadott 

adatok alapján angol nyelven: 

https://psico.fcep.urv.cat/Q4/EduTEA/Edutea_eng.php 

Pragma test (Loukusa 

et al., 2018) 
5−10 év 

A szociális kommunikációs zavar felismerését célozza a 

kontextushasználat, a szociális nyelv használata, a 

vélekedések, vágyak és érzések interpretációja 

sikerességének mérésén keresztül, valamint a 

bennfoglalt jelentéstartalmak felismerésének vizsgálata 

által. 

1. táblázat: Pragmatikai nyelvi képességeket mérő szűrő- és diagnosztikai eljárások a nemzetközi 

gyakorlatban 

 

  



 

 

Magyarországi gyakorlat 

 

Míg a nemzetközi gyakorlatban széleskörű szakirodalmi háttér és általában jó 

infrastruktúra segíti a szakemberek munkáját, addig a hazai gyakorlatban igen kevés a 

vonatkozó kutatás, tapasztalat, valamint a beválni látszó gyakorlatok nagyobb körben 

való megosztása, publikálása. A szakemberek számára itthon is a DSM-5 kritériumai az 

irányadók, emellett az autizmus spektrum zavarok hazai szakirodalma nyújthat még 

támpontot (ld. pl. Győri, Stefanik, Kanizsai-Nagy & Balázs, 2002; Stefanik et al. 2007, 

Csepregi, Horvát & Simó, 2011; Csepregi & Stefanik, 2014). 

Hazánkban az egyes vizsgálóhelyek (szakértői bizottságok tagintézményei, 

alapítványok, ambulanciák) nagyon különböző infrastruktúrával, eszközparkkal és 

személyi feltétellel rendelkeznek (Kereki & Lannert, 2009). A hazai gyakorlatban − a 

nemzetközi eljárást követve − komplex felmérő módszereket használnak a pragmatikai 

képességek vizsgálatára és a PKZ diagnózisának megállapítására. A szakemberek 

minden esetben team-munkában dolgoznak: gyógypedagógus, pszichológus, valamint 

gyermekpszichiáter szakorvos bevonásával. A vizsgálat több részből áll: részletes szülői 

interjú és kérdőívek, a gyermek informális megfigyelése, valamint direkt felmérési 

helyzetek. A szakemberek törekednek a több lábon álló diagnózis felállítására, melynél 

az információkat az anamnézis felvételén, a szülővel folytatott konzultáción kívül a 

gyermekkel foglalkozó pedagógusoktól, szakemberektől való pedagógiai, 

gyógypedagógiai vélemények bekéréséből is szerzik. Ha van rá mód, a gyermek kortárs 

közösségben való megfigyelése, esetleg videofelvételek megtekintése is részét képezi 

a gyermekről alkotott kép kialakításának. 

A differenciáldiagnózis során a cél az autizmus spektrum zavartól való 

megkülönböztetés, ezért a fent bemutatott módszerek mellett fontos az 

autizmusspecifikus vizsgálatok és eljárások alkalmazása is – úgymint ADOS (Lord, C., 

Rutter, M., DiLavore, P. C. & Risi, S. (1989) és az ADI-R (Rutter, M., LeCouteur, A. & Lord, 

C., 1994) felvétele. Emellett, mivel a PKZ-t a specifikus nyelvi zavartól is el kell 

különíteni, rendkívül fontos az összes nyelvi szint fejlődési elmaradásainak feltárása, 

mind a megértés, mind a produkció oldalán. Figyelmet kell fordítani a bemeneti, azaz 

az észlelési deficitek felmérésére is, mert ezen tényezők ismeretének hiányában nem 

beszélhetünk a pragmatikai fejlődés primer deficitjéről, hanem csupán valamely más 

primer probléma szekunder tüneteként fellépő, a nyelv pragmatikai használatában is 

megmutatkozó zavaráról. 

A nyelv és nyelvhasználat különböző részterületeinek feltérképezésére 

rendelkezésre állnak magyar nyelven is elérhető, sztenderdizált tesztek. A receptív 

nyelvtani képességek felmérésére alkalmazott eljárás a TROG-H (Bishop et al., 2011), 

az expresszív nyelvtani képességek mérésére pedig a PPL (Pléh, Palotás & Lőrik, 2002). 

Az aktív szókincs mérésére a LAPP (Lőrik, Ajtony, Pléh & Palotás, 1997) és a Gardner-

teszt (Gardner, 1985), a passzív szókincshez a Peabody-teszt (magyar adaptáció: Csányi, 

1976) alkalmazható.  

Ezeket kiegészítik a szociális készségek és személyiség megismerésére irányuló 

tesztekkel, mint például a Szociális Kommunikációs Kérdőív (SCQ, Rutter et al., 2003.), 



 

a Quill-féle szociális-kommunikációs program (Quill, 2009), a Vineland szociális 

érettségi skála (Doll, 1953). A szociális helyzetekben való adekvát viselkedés 

elsajátításában alapvető a másoknak való szándéktulajdonítás képessége, vagyis a 

tudatelméleti képesség, ami hamisvélekedés-tesztekkel vizsgálható (pl. Sally-Anne 

teszt, Smarties teszt). 

A kognitív képességek és az intelligencia felmérése történhet a WISC-IV (Wechsler, 

2003) és a WPPSI-IV (Wechsler, 2015) tesztekkel, a Leiter-3 mérőeszközzel (Roid − 

Miller, 2013), a SON nonverbális intelligenciateszttel (Nagyné, 1995), vagy a Raven-féle 

progresszív mátrixok segítségével (Raven et al., 2003). A figyelem felmérésére 

alkalmazható az MSSST feladatsor (magyar adaptáció: Zsoldos & Sarkadi, 1991). 

Mindezek mellett a gyermek képességeinek mind teljesebb megismerése érdekében 

a vizsgálatok általában kiegészülnek a gyermek életkorához igazított finom- és 

grafomotoros készségek felmérésére irányuló tesztekkel (Bender „A” és „B” teszt, 

Brannigan & Decker, 2003), rajzvizsgálatokkal, valamint közösjáték-helyzetekkel, 

mintha-játék helyzetekkel (pl. szimbólumjáték teszt). Iskoláskorú gyermekeknél a 

vizsgálat részét képezik az akadémikus készségekre irányuló, esetlegesen 

részképesség-zavarok kiszűrésére alkalmazott eljárások is, mint például a Diszlexia 

prognosztika teszt (DPT, magyar változat: Marositsné 1990) vagy a Pieron figyelemteszt 

(Toulouse & Pieron 2013). 

 

 

TERÁPIA ÉS INTERVENCIÓ 

 

Mivel az érintett gyermekeknél az autizmus spektrum zavarhoz hasonlóan a nehézségek 

a nyelv szociális használatában jelentkeznek, ezért az ASD-nél alkalmazott módszerek 

hatékonyak lehetnek. A PKZ-diagnózist kapó gyermekek szükségletei sokrétűek. 

Kognitív és intellektuális képességeik az életkornak megfelelő szinten vannak, gyakran 

jó logikai készségekkel és többnyire meglehetősen gazdag szókinccsel rendelkeznek. 

Ezek mellett számos nehézséggel is számolni kell, melyek a kortársakkal való 

együttműködésben, a beilleszkedésben, a társalgásba vagy közös játékba való 

bekapcsolódásban, a szabályok követésében, a társasjáték során a vereség 

elfogadásában, a történetek folytatásában, a vicc és átvitt tartalmak megértésében, a 

verbális kommunikáció gesztusokkal történő kísérésében, és a differenciált mimika 

használatában nyilvánulnak meg. Gyakran figyelhetők meg további nehézségek vagy 

komorbid állapotok is, mint például evési és alvási nehézségek, magatartás- és 

emocionális zavarok vagy figyelmi problémák. 

A szociális kommunikációs intervenciós programok ennek megfelelően több 

részképességet fejlesztenek: ezek a társalgási képességek (társalgás kezdeményezése, 

tématartás, releváns és adekvát részvétel, fordulóváltás, kérdés-válasz szerkezetek 

alkalmazása), a nonverbális képességek (pl. gesztikuláció, mimika, szemkontaktus), 

valamint a vokális képességek (vagyis a beszédhanggal való jelentések kifejezése, 

hangsúly, valamint a kommunikációs helyzetnek megfelelő hangerő vagy beszédtempó 

megválasztása). A társas szociális képességek fejlesztése is része a segítő eljárásoknak, 



 

 

amelyek során az érintett személyek mind kortárscsoportjukon belül, mind 

családjukban, mind felnőttekkel megtanulják a megfelelő társas működési 

mintázatokat. Ezek mellett fontos a szociálisan elfogadott viselkedési minták 

elsajátítása, melynek fejlesztésére hatékonyak az alkalmazott viselkedésterápiás 

módszerek (applied behaviour analysis, ABA, Baer, Wolf & Risley, 1968; Vismara & 

Rogers, 2010). A fejlesztés során a gyermek megtanulja a nyelvet a szociális funkcióknak 

megfelelően használni, kérdéseket föltenni és adekvát módon reagálni adott 

szituációkban. 

Számos technológiai eszköz is rendelkezésre áll az otthoni szociális és 

kommunikációs fejlesztéshez: számítógépes programok, illetve táblagépen és 

mobiltelefonon futó applikációk is segíthetik a gyermekek fejlesztését (ezek részletes 

bemutatása: DiGennaro et al., 2011; Waine & Ingersoll, 2011; Wieckovski et al., 2017). 

 

 

Nemzetközi gyakorlat 

 

Az autizmus spektrum zavar komplex terápiájára és intervenciójára számos módszer áll 

rendelkezésre, emellett kifejezetten az őket érintő szociális, pragmatikai és 

kommunikációs nehézségek javítására is léteznek módszerek (ezek összefoglalója: 

Parsons et al., 2017; Papadopulos, 2018). Célzottan a PKZ-ra irányuló intervenció 

azonban a nemzetközi gyakorlatban is kevés van, a módszerek gyakran az ASD 

terápiájában is alkalmazott eljárások. A fejlesztés iránya egyrészt a viselkedéses 

technikák fejlesztése, másrészt a célzott szociális kommunikációs fejlesztés. A PKZ 

intervenciójában sikerrel alkalmazható módszertanokról közöl részletes összefoglalást 

Adams (2003). Tanulmányában az eltérő módszertanok szintézisét szorgalmazza, mely 

a terápiás hatékonyság növekedésében nyilvánulhat meg. 

A 2. táblázatban felsorolt, a pragmatikai képességeket fejlesztő módszerek nagy 

része ASD-ben vagy Asperger-szindrómában érintett gyerekek fejlesztésére készült. A 

felsorolás korántsem teljes körű, azokat tüntetjük itt fel, amelyek a pragmatikai nyelvi 

képességek közül több részterületet is fejlesztenek.  

A teszt neve 

Mérési 

életkori 

tartomány 

Célja 

Advancing Social-

Communication and Play 

(ASAP, Watson − Boyd et al., 

2009) 

3−6 év 

Célja óvodáskorú autizmussal élő 

gyermekek fejlesztése a figyelem-

irányítás, szimbolikus játék és más, 

szociális-kommunikációs képességek 

gyakoroltatása által. 



 

Social Stories™ (Gray et al., 

1990 és 2010) 

totyogótól 

felnőttkorig 

Szociális kommunikációs nehézségekkel 

küzdők számára fejlesztve. A hétköz-

napokban előforduló szociális helyzetek 

képpel illusztrált leírása, ami tartalmazza 

az adott helyzetben elfogadott viselkedés 

leírását is. Segít fejleszteni az öngondos-

kodási és szociális képességeket, vala-

mint a társalgási és kifejezésbeli 

képességeket. 
 

Comic Strip Conversations 

(Gray, 1994) 

totyogótól 

felnőttkorig 

Rövid, néhány képkockából álló, két 

vagy több ember interakcióját ábrázoló 

képregények egyszerű pálcikaember-

kékkel. Segítségével jobban megérthető-

vé válnak a szociális és kommunikációs 

nehézséggel küzdők számára a társas 

interakciók és társalgási szabályok. 

The Junior Detective Program 

(TJDP, Beaumond − Sofronoff, 

2008) 

7,5−11 év 

Asperger-szindrómával és hasonló szoci-

ális és kommunikációs nehézséggel 

küzdő gyermekek számára kidolgozott 

intervenciós program, amely a szociális 

képességeket és megértést, valamint a 

gesztusok és prozódia általi érzelem-

felismerést fejleszti. 

Joint attention and symbolic 

play in young children with 

autism (JASPER, Kasari − 

Freeman − Paparella, 2006) 

2−5 év 

A figyelmi és figyelemirányítási folyama-

tok fejlesztése, valamint a kommunikáció 

kezdeményezésére való képesség 

javítása. 

Teach Town (Whalen et al., 

2006 és 2010) 
3−6 év 

A receptív nyelv, a szociális megértés, az 

önsegítő képesség, a figyelem, a 

memória, valamint az auditoros megértés 

képességeit fejlesztő számítógépes 

fejlesztőprogram. 

2. táblázat: A szociális kommunikációs képességek fejlesztését célzó eljárások 

 

 

A pragmatikai nyelvi zavarral élő gyermekek társalgásokban való részvételének 

alapos elemzése, a hibák kategorizálása segítségével személyre szabott intervenció 

valósítható meg. A tipikus társalgási hibákat, és azok terápiában való 

felhasználhatóságát Letts és munkatársai írták le (Letts & Reid, 1994; Leinonen & Letts, 

1997). Céljuk, hogy a gyermek képes legyen a kommunikatív kontextust a társalgásban 

megfelelő módon alkalmazni, képes legyen növelni és folyamatosan figyelni saját 

kommunikációs hatékonyságát, valamint a kommunikációs fennakadások kezelésére 

hatékony megoldási módokat tanuljon. 

A PKZ leírása óta kifejezetten ennek a fejlődési zavarnak a terápiájáról sokáig csak 

esettanulmányok készültek, amelyekben főként egyéni módszertanokat mutattak be a 

szerzők (Adams et al., 2005 és 2006; Lloyd & Aldred, 2005; Merrison & Merrison, 2005). 

Kimondottan a PKZ fejlesztésére hozták létre intervenciós programjukat Adams és 



 

 

munkatársai (Social Communication Intervention Project, SCIP, Adams et al., 2012), 

amelyet azóta nagyobb mintákon is teszteltek (Baxendale et al., 2013; Gaile, 2014). Az 

SCIP iskoláskorú, PKZ-val élő gyermekek fejlesztését segíti. A komplex programhoz 

szűrőeljárás is tartozik (TOPICC, Adams et al., 2010, ld. 1. táblázat), amelynek mérési 

pontjai összehangoltan működnek az intervenciós programmal. 

 

 

Magyarországon alkalmazott módszerek, gyakorlat 

 

A nemzetközi tendenciáknak megfelelően a szakemberek hazánkban is komplex 

terápiákban gondolkoznak. Mikrocsoportos fejlesztések esetén gyakori a vegyes 

csoportok alkotása, ASD és PKZ diagnózissal rendelkező gyermekek együttes 

fejlesztése. Természetesen a PKZ-ben érintett gyermekek is heterogén csoportot 

alkotnak, a nyelvi és pragmatikai nehézségek széles spektrumát mutatják, így a célokat 

és az alkalmazott módszereket minden esetben az egyéni igényekhez és a csoport 

szükségleteihez kell alakítani. A javasolt terápiáknál többek között megjelenik a 

szociális-kommunikációs fejlesztés, az egyéni pszichoterápiás ellátás, valamint a szülők 

rendszeres szülőkonzultációba történő bevonása. A társuló nagymozgásos ügyetlenség, 

éretlenség, mozgásfejlődési eltérések fejlesztésére gyakran javasolnak szenzoros 

terápiát (pl. TSMT, HRG vagy Ayres terápiát). 

A szociális-kommunikációs fejlesztő csoportok általában mikrocsoportok, 

gyógypedagógus és pszichológus vezetésével zajlanak. A csoport kialakítása előtt a 

szakemberek megismerik, felmérik a gyermekek képességeit, majd kitűzik a 

gyermekhez vagy fiatalhoz, életkorhoz igazított fejlesztési célokat. Ilyen cél lehet 

például, hogy a gyermek fejlődjön a segítségkérésben, spontán helyzetben való 

kérésben, a kortársak által mondottakhoz való adekvát kapcsolódásban, közös 

játékhelyzetben a veszítés elfogadásában, saját igényeinek megfogalmazásában és 

képviselésében (kortárs közegben), konfliktusok hatékony kezelésének tanulásában, a 

kompromisszumkészségben, az élménymegosztás gyakorlásában, mások érzelmeinek 

felismerésében, vagy vigasznyújtásban. 

A csoportos szociális és kommunikációs készségfejlesztésnél sikerrel alkalmazhatók 

az autizmusspecifikus módszerek, mint például a vizuálisan megjelenített napirend, 

játék és más tevékenységek forgatókönyvei, szabályok (pl. emlékeztetők alkalmazása a 

jelentkezésre). 

Hatékony fejlesztő módszer a Babzsák Fejlesztő Program (Őszi, 2011, Havasi et al, 

2018), ami változatos játéktípusokon keresztül (pl. kérdés-válasz, mesélés, mesefolytatás, 

szerepjáték, üzenetátadás) ad lehetőséget strukturált helyzetben a nyelvi, szociális, 

kommunikációs területek fejlesztésére (ld. bővebben: Gosztonyi, Szaffner & Vígh, 2010). 

Ugyancsak jól használható az Everyday Life Activities (ELA® 1-4, Stark, 1992) 

fényképsorozathoz hasonlóan a gyermekek életéhez, tevékenységeihez kötődő fotók 

alkalmazása. A képekkel gyakorolható az élménymegosztás vagy mesélés, de a különböző 

szituációk által fel lehet készülni különféle alkalmakra vagy helyzetekre is (például Mikulás, 

születésnap, baleset, vendégek, problémahelyzetek megoldása, segítségkérés). Az adott 



 

szituáció eljátszásával gyakorolhatók a párbeszédes helyzetek, beszédaktusok, de 

szókeresős játékok, mondatalkotás, mondat- és történetkiegészítés, auditív szövegértés, 

döntési helyzetek, ok-okozati összefüggések felismerésének fejlesztésére és a szerialitás 

fejlesztésére, mentális állapotok értelmezésére is használhatók.  

A PKZ-val élő gyermekeknek nehézséget jelenthet egyrészt mások érzelmi 

állapotának, szándékának felismerése, másrészt saját érzéseik, szándékaik adekvát 

kifejezése, vagy a differenciált gesztus- és mimikahasználat. Ennek fejlesztésében 

nyújthat segítséget a Howlin és munkatársai által kifejlesztett elmeolvasási módszer 

(Howlin, Baron-Cohen & Hadwin,1999). Egy adott szituációban az érzések, hangulatok 

aktuális intenzitásának kifejezéséhez gyakran használnak vizuális segédeszközöket is, 

mint például az érzelmi hőmérő (Attwood, 2015). A társas helyzetekben való viselkedés 

a szociális történetek, mesék vagy rövid képregények segítségével is fejleszthetők (ld. 

2. táblázat: Gray, 1994). A „koncentrikus körök” gyakorlat szintén segíthet azokban az 

esetekben, amikor egy érintett számára gondot okoz annak eldöntése, hogy kinek 

hogyan köszönjön, vagy hogyan viselkedjen a térközszabályozásban (Attwood, 2015). 

A társas kirekesztettség csökkentésére és önvédelmi stratégiák tanulására nyújtanak 

segítséget a szocio-kommunikációs nehézségekkel küzdő kamaszok számára a COOL-

ÉLÉS törvényei tréningek
3
. 

A felsoroltakon kívül számos további − e tanulmány kereteit meghaladó −, 

autizmusspecifikus módszer áll rendelkezésre, melyekkel hatékonyan fejleszthetők a 

szociális és kommunikációs készségek. Ilyenek lehetnek például a kortárssegítői 

csoportok, a videomodellálás, a LEGO projekt, vagy a kognitív viselkedésterápia 

eszközrendszeréből a CAT-kit anyaga, ami megkönnyíti az érzelmekről és 

gondolatokról való beszélgetést (ezekről bővebben ld. még Aradi & Lukács 2018; 

Attwood, 2015; Callesen és Nielsen, 2014; Vargáné és Stefanik, 2018; Vígh & Kanizsai-

Nagy, 2010;). 

 

 

Prognózis 

 

A PKZ diagnózissal a gyermekek egyéni és/vagy kiscsoportos fejlesztés mellett 

megállják a helyüket az együttnevelésben. Általában − különböző mértékű − folyamatos 

támogatás, kísérés szükséges. A szociális és kommunikációs nehézségek az iskolai 

életben gyakran a kortárskapcsolatokban mutatkoznak meg, beilleszkedési 

nehézségekben, a tanórákon a figyelem elterelődésében, vagy a koncentráció 

nehezítettségében. 

A gyermekek gyakran csak átmeneti diagnózisként kapják a PKZ-t. Előfordul, hogy 

a fejlesztéseket követő kontrollvizsgálatokon a gyermek bevonhatóbb, együtt-

működőbb, így esetleg egy autizmusspecifikus eljárásba, vagy intelligenciateszt 

felvétele során is bevonhatóvá válik, jobban meg tudja magát és a képességeit mutatni, 
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  Bővebben: Vadaskert Alapítvány, www.vadaskertalapitvany.hu 
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melyek által lehetséges a diagnózis pontosítása. Nem ritka, hogy ezen kontroll-

vizsgálatok során a szociális-kommunikációs nehézségek mellett kifejezettebbek a 

viselkedés terén a gondolkodás rugalmatlanságával összefüggő tünetek, melyek mellett 

szórt profilt mutat az intelligenciateszt, és mind a szülői beszámoló, mind a gyermek 

pedagógiai jellemzése az autizmus spektrum zavart erősíti meg. Fordított eset is 

lehetséges, amikor a gyermek a fejlesztések hatására egy olyan, jól kompenzált 

állapotba kerül, hogy a közelgő beiskolázás miatt az ASD helyett kapja a gyermek − a 

fejlesztések folytatása mellett − a PKZ kódot. Az is lehetséges, hogy a 

kontrollvizsgálaton inkább a gyermek nyelvi nehézségei dominálnak és a kódot e 

szerint módosítják. Ilyenkor − ha az artikulációs és nyelvi nehézségek a nagymozgás 

ügyetlenségével is párosulnak − a motoros funkciók zavarát állapítják meg a 

szakemberek helytálló diagnózisnak (F.82.). 

 

 

KÖVETKEZTETÉS 

 

Jelen tanulmányban igyekeztünk átfogó képet nyújtani az új, és ezért kevésbé kialakult 

módszertannal rendelkező, társas pragmatikai kommunikációs zavar szűrési és 

diagnosztikai lehetőségeiről, valamint az intervenció és terápia irányairól a nemzetközi 

és a hazai gyakorlatot egyaránt bemutatva.  

A bemutatásból jól látható, hogy a hazai gyakorlatban a PKZ alapos megismerése, a 

rá jellemző nyelvi és kommunikációs nehézségek gondos − elsősorban pragmatikai 

szempontú − feltérképezése még rengeteg munkát jelent a hazai elméleti és gyakorlati 

szakemberek számára. A megfelelő, széles körben elérhető, zavarspecifikus eljárások 

és módszerek megalkotása az elkövetkező évek fontos feladata lesz az ellátásban 

résztvevő hazai szakembereknek. A zavarspecifikus intervenciós technikák 

kidolgozásában, fejlesztésében és hazai terjesztésében szintén sok a tennivaló. 
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 Sindelar–Zsoldos program 2. – Tanulási- és magatartási zavarok 

terápiája iskoláskorban, akkreditált pedagógus-továbbképzés 

(Alapítási engedély szám: 575-70/2017)  

A 30 órás továbbképzés módszertani felkészítést ad az általános iskola 2–8. osztályos 

tanulói számára kidolgozott Sindelar-féle kognitív képességfejlesztő program magyar 

adaptációjának alkalmazására, mely a specifikus (neurogén) tanulási zavarok egy 

lehetséges terápiás eljárása. Segíti a tanulók egyenetlen megismerési 

képességstruktúrájának feltárását, rendezését, és ezáltal hozzájárul a megfelelő szintű 

viselkedésszabályozáshoz. A továbbképzés a Sindelar-módszer koncepcionális és 

gyakorlati ismeretrendszerének feldolgozásából, részletes tréningtervének és 

terápiás tréningprogramjának bemutatásából áll. 

 

Részvételi díj: 65 000 Ft (mely nem tartalmazza a továbbképzés 

elvégzéséhez szükséges tankönyv árát) 

Jelentkezési határidő: 2019. június 30. 

 

Tervezett indulás: 2019. augusztus 26-27-28. (hétfő-kedd-szerda), három 

egymás követő napon 8-8-8 kontakt tanóra 

Zárókonzultáció: 2019. október 18. péntek (6 tanórás záró alkalom, ahol a 

hallgatói záródolgozatok értékelése történik a tréningprogram használatára 

vonatkozó tanácsadás kíséretében) 

 

Részletesebb információ az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

Gyógypedagógiai Továbbképző Központ honlapján, a Képzési kínálat 

menüpont alatt az alábbi elérhetőségen található: 

https://bit.ly/2LI6J2N 

  

https://barczi.elte.hu/content/kepzesi-kinalat.t.190?m=32
https://bit.ly/2LI6J2N


 

 

 

BA gyógypedagógia alapképzési szak szakirányú továbbképzés 

(3 félév) 

 

A gyógypedagógia alapképzési szak szakirányú továbbképzései gyógypedagógia 

alapképzésben már oklevéllel rendelkezők számára nyolc szakirányon kínálnak 

lehetőséget újabb szakképzettség megszerzésére: autizmus spektrum pedagógiája, 

értelmileg akadályozottak pedagógiája, tanulásban akadályozottak pedagógiája, 

hallássérültek pedagógiája, látássérültek pedagógiája, logopédia, pszichopedagógia, 

valamint szomatopedagógia szakirányokon. Egy jelentkező több szakirányra is 

jelentkezhet, de csak egy szakirányra nyerhet felvételt. Több szakirányra való 

jelentkezés esetén szakirányonként külön jelentkezési lap benyújtása szükséges.  

A jelentkezés feltétele gyógypedagógia alapképzésben a választott szakiránytól 

különböző szakirányon, illetve korábban ennek megfeleltethető főiskolai szintű 

képzésben szerzett oklevél. A logopédia és a hallássérültek pedagógiája szakirány 

választása esetén a felvétel további feltétele az alkalmassági vizsgán való sikeres 

megfelelés.         

 

A képzés önköltsége: 160.000 Ft/félév 

Jelentkezési határidő: 2019. július 10. 

Hallássérültek pedagógiája és logopédia szakirányon: 2019. június 25. 

A képzés megfelelő létszámú jelentkező esetén indul.  

 

Részletesebb információ az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

Gyógypedagógiai Továbbképző Központ honlapján, a Képzési kínálat 

menüpont alatt az alábbi elérhetőségen található: 

https://bit.ly/2DO1TK6  

 

 

https://barczi.elte.hu/content/kepzesi-kinalat.t.190?m=32
https://bit.ly/2DO1TK6





