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2020.01.24-én 5. alkalommal került megrendezésre az MRT Klinikai Logopédiai Szekció 

konferenciája, melynek helyszínét az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet adta, résztvevőink 

száma megközelítőleg 120 fő volt. 

A tudományos program összeállítása során igyekeztünk szem előtt tartani egyfajta kettős 

felosztást, mely szerint a délelőtti szekcióban a rehabilitációs medicina számos területéről 

továbbképzés jelleggel neves előadókat kértünk fel előadások megtartására a jelenlévők 

szemléletbővítése és ismeretinek megújítása céljából. A nap második felében pedig a klinikai 

logopédiához szorosan kapcsolódó témakörökben beadott és bírált prezentációk alkották a 

programot, elsősorban a szakmát érintő újdonságok részletezését kitűzve célul. A két rész közé 

pedig közgyűlést illesztettünk szekciónk vezetőségének megújításával a fókuszban. 

A délelőtti szekcióban végül 6 rendkívül magas szakmai színvonalú és abszolút novum 

ismeretek tartalmazó előadást meg is tudtak hallgatni a konferencia résztvevői. Ennek keretében 

többek között hallottunk idegsebészeti (dr. Szikora István), rehabilitációs orvoslást érintő (dr. 

Dénes Zoltán), nyelvészeti (Káldi Tamás) és foniátriai előadást is (dr. Fent Zoltán). Mindezek 

mellett a program zárásaként a szerzett nyelvi zavaros személyek iránti érdekképviseleti és 

érzékenyítés céljával is az Afázia Egyesület Hangadó Énekegyüttes műsora kapott helyt.  

A közgyűlés tartalmát tekintve elmondható, hogy korábbi elnökünk dr. Mészáros Éva és 

titkárunk Kotra Mónika is leköszönt, majd érvényes helyszíni szavazást tartottunk a 

megüresedett pozíciók betöltéséről, melynek eredményeként az elnöki pozícióba Németh 

Mariann és titkárunk helyére Szöllősi Izabella lépett. 

A nap folytatásaként 13 nagyszerű szakmai előadás szerepelt programunkban, melyek tartalma 

érintették a klinikai logopédia legfőbb kórképeinek mindegyikét (afázia, dizartria, diszfágia, 

diszfónia), a zeneterápia lehetséges szerepét a szerzett nyelvi zavarok terápiájában, továbbá 

hallhattunk értékes esetbemutatást ritkábban előforduló kórképekről (Moyamoya szindróma) 

és a szerzett nyelvi zavarok tekintetében új diagnosztikai eszköz bemutatása is megjelent az 

előadások között. Rendkívül értékes és színes programot tudhatunk tehát magunk mögött, 

melyet tovább árnyalt és gazdagított a diszkussziók minősége, ahol előremutató szakmai viták 

tudtak megjelenni. 

Programunk legvégső napirendi pontjaként a hazánkban újonnan megjelenő képzésekről 

tartottak kérésünkre rövid összefoglalót kollégáink. Így dr. Mészáros Éva beszámolójában 

beszélt a hamarosan induló önálló logopédiai MA képzésről az ELTE BGGYK Logopédiai 

Szakcsoport képviseletében. Emellett dr. Szabó Edina mutatta be az SE Hang-,beszéd-, és 

nyelésterapeuta képzést, mely ugyan nem logopédiai kompetenciakörben képzi a 

szakembereket, de fontosnak tartottuk, hogy a közös munkatér miatt kölcsönös betekintést 

kaphassunk a képzésük be és kimeneteli követelményeibe, és várható elhelyezkedési 

lehetőségeikbe.  

Konferenciánk zárásaként a jövő évi konferencia helyszíne is bejelentésre került, 2021-ben 

Szegeden folytatódik szekciónk tudományos tevékenysége.  

 

 

 



2021.10.06-án került megrendezésre az MRT Klinikai Logopédiai Szekció VI. konferenciája, 

mely az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola és az SZTE Fejlődéses és Neuropragmatikai 

Kutatócsoportjával közös szervezésben került lebonyolításra. Ezen döntés hátterében a szegedi 

munkacsoportok pályázati forrásai álltak, melyek egyöntetű támogatást nyújtottak a hazai 

klinikai logopédia tudományos színvonalának emelésére. Konferenciánk helyszínéül az MTA 

Szegedi székháza szolgált, a résztvevők száma elérte a 80 főt.  

A program követte a korábbi években kialakított rendet, miszerint a délelőtti szekcióban felkért 

előadók biztosítottak a jelenlévők számára kurrens témákban továbbképzés jelleggel 

ismereteket, azonban most rendhagyó módon a délutáni programba kizárólag a klinikai 

logopédia területén megtalálható kórképek vonatkozásában benyújtott és bírált 

esetbemutatások kerültek beillesztésre. Ezen döntésünk célja egyértelműen az volt, hogy a 

klinikumban már dolgozó kollégák hétköznapi munkavégzését konkrét módszertani 

ismeretekkel igyekezzünk facilitálni, ezáltal egységesíteni a kliensekkel végzett diagnosztikai 

és terápiás tevékenységeket. 

Az ismeretek a rehabilitációs medicinából elnevezésű délelőtti szekcióban a tervezett 7 

előadásból 6 került megtartásra, melyek témája többek között érintette a covid ellátást és ennek 

esetleges rehabilitációs következményeit (dr. Tasnádi Emese), cochleáris implantáció 

lehetőségeit (dr. Perényi Ádám), gyermekrehabilitáció területét (dr.Csohány Ágnes) és 

dizartriás személyek kommunikációjának mesterséges intelligencia alapú megtámogatását (dr. 

Ivaskó Lívia) is. 

Az esetbemutatások között sikerült minden nagyobb klinikai logopédiai kórképet érintő esetet 

felsorakoztatni, így hallhattunk előadást szerzett nyelvi zavarok témaköréből, hangképzési és 

nyelészavarok diagnosztikai kihívásainak vonatkozásában, valamint beszédmotoros zavart 

érintő prezentációt. Ebben a szekcióban összesen 7 előadás hangzott el, melyeket inspiráló 

diszkussziók követtek, amik tovább növelték a szekció szakmai minőségének színvonalát és 

rendezvényünk eredményességét. Kiemelendő továbbá, hogy ebben az évben már számos 

korábban az ELTE BGGYK Logopédiai Rehabilitációs szakirányú képzésén végzett fiatal 

kolléga jelent meg az előadók sorában, mely rendkívül előremutató és reményt keltő a szakma 

fejlődése szempontjából.  

Rendezvényünk mellett a 2021. év abban a vonatkozásban is unikális, hogy az MRT XL. 

Vándorgyűlésén önálló szekciót kapott a klinikai logopédia területe, melyben 11 prezentációt 

hallottunk. 

Ezúton szeretnénk megköszönni társaságunk teljes támogatását! 

 


