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Absztrakt
A vizsgálat és annak bemutatása elsõsorban a figyelem felkeltését szolgálja. A magyar köznevelés rendszerében hivatásukat
végzõ logopédusoknak egy folyamatosan változó rendszerben kell napról napra helytállniuk, ami rugalmas alkalmazkodó-
képességet, valamint a szakmai és jogszabályi ismeretekben naprakészséget kíván meg az egyes szakemberektõl. A szakmai
kihívások növekednek, de a munkakörülmények megnehezíthetik a változást, változtatást, a szakmai fejlõdést, az egyre
magasabb minõségû munkavégzést. A vizsgálat egy országos szintû felmérést foglal magában a Magyarországon a köznevelés
rendszerében tevékenykedõ logopédusok munkavégzésének körülményeirõl, a logopédusok elégedettségérõl, ami a minõ-
ségi munkavégzés egyik alapfeltétele. A vizsgálat eredményeinek bemutatása felhívja a figyelmet a magyar köznevelési rend-
szerben mûködõ logopédiai ellátórendszer személyi és tárgyi feltételeinek hiányosságaira, és a mielõbbi változtatást sürgeti.

Kulcsszavak: köznevelési rendszer, logopédiai ellátás, személyi feltételek, tárgyi feltétek, logopédusok elégedettsége,
logopédusok etikai kódexe

A vizsgálat és bemutatásának aktualitása
A köznevelés rendszere, ezen belül a pedagógiai szakszolgálati rendszer, valamint en-
nek részeként a logopédiai ellátórendszer, a logopédusi munka is folyamatos változás-
ban van. A logopédia tudományának fejlõdése mellett az újabb és újabb jogszabályi
változások állandó figyelmet, alkalmazkodást, rugalmasságot, megújulásra való képes-
séget kívánnak a köznevelés rendszerében hivatásukat végzõ logopédusoktól. A peda-
gógiai szakszolgálati keretek között tevékenykedõ logopédusok iránt támasztott kö-
vetelmények egyre növekednek, ami egyrészt szakmai szempontból kiváló, hiszen
a logopédiai ellátórendszer magasabb színvonalú mûködését célozzák meg a köz-
nevelési rendszerben. A logopédusok munkakörülményei, a logopédiai ellátórendszer
személyi és tárgyi feltételeinek hiányosságai azonban számos esetben akadályozhatják
az egyre magasabb minõségû szakmai munka kivitelezését ebben a rendszerben. A mi-
nõségi munkavégzés egyik alapfeltétele lehet a logopédusok elégedettsége, amit nagy-
mértékben befolyásolhatnak a logopédiai ellátórendszer alapvetõ tárgyi és személyi
feltételei. A korábban hatályos 4/2010 (I. 19.) OKM rendelet 1. és 3. számú melléklete,
valamint az ezeket felváltó, jelenleg hatályos 15/2013 (II. 26.) EMMI rendelet 7. és 9.
melléklete tartalmazza a pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézményekben
foglalkoztatottak létszámát, valamint a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek köte-
lezõ (minimális) eszközeinek és felszereléseinek jegyzékét, amely feltételek megvalósí-
tásáról és fontosságukról gyakran megfeledkeznek az arra illetékesek. Gyakori jelenség,
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hogy a jogszabályoknak csak bizonyos pontjai élveznek figyelmet a jogszabályok betar-
tásáért felelõsök körében. A logopédusi munka és az ellátórendszer kapcsolatának vizs-
gálatával, illetve ennek bemutatásával legfõbb célom a figyelem felkeltése a mielõbbi
változtatások kiemelt fontosságára a magyar köznevelési rendszerben tevékenykedõ lo-
gopédusok munkakörülményeit illetõen, ami elégedettségüket, s ennek következtében
munkájuk minõségét, színvonalát is befolyásolhatja. A következõkben bemutatott ku-
tatás egy országos szintre kiterjesztett vizsgálat eredményeit mutatja be, többek között
a köznevelési rendszerben hivatásukat végzõ logopédusok munkavégzésének körülmé-
nyeirõl, részben a jogszabályban is rögzített személyi és tárgyi feltételek megvalósulá-
sáról, a logopédusok elégedettségérõl, amivel a kutatás a figyelem felkeltése mellett
szakirodalmi hiányt is pótolhat a témában. A logopédusi munka személyi és tárgyi
feltételeinek javítása, legalább a jogszabályi elõírásban foglaltak teljesítése kiemelt fon-
tosságot kell, hogy kapjon a következõ idõszakban.

Kutatásom ötlete 2009-re nyúlik vissza, amikor többek között vizsgálatot végeztem
a pedagógiai szakszolgálatok azon tevékenységeinek az elmúlt években bekövetkezett
mennyiségi és minõségi változásairól, melyek a legnagyobb gyermek-/tanulói létszámot
érintik. Így került sor a logopédiai ellátás mennyiségi és minõségi elemzésére is, amihez
adatokat, illetve segítséget az Oktatási Évkönyvek, a Közoktatási Tájékoztatók, valamint
az Oktatási Minisztérium Statisztikai Osztályának munkatársai adtak. A vizsgált idõszak
a 2001/2002 tanévtõl kezdõdõen a 2007/2008 tanévvel bezáródó idõszak volt. A vizsgált
idõszak adatait feldolgozva kiderült, hogy amíg a logopédiai ellátásban részesült
gyermekek száma jelentõsen nõtt (43 889 fõrõl 77 222 fõre), addig a logopédiai ellátás
során tünetmentessé nyilvánított gyermekek számának változása ingadozó képet mu-
tatott, s egyáltalán nem jellemzõ e két szám együttes, párhuzamos növekedése.

1. ábra

A vizsgált idõszak fent említett adatait elemezve megállapítottam, hogy a logopédiai
ellátásban a tünetmentes gyermekek arányának változása az összes ellátott gyermekhez
viszonyítva a 2004/2005 tanév kivételével folyamatosan csökkent: 34,4%-ról 23,5%-ra.
Az idõszak végére 75,9%-kal nõtt meg a logopédiai ellátásban részesülõ gyermekek
száma, míg a tünetmentessé vált gyermekek száma mindössze 20,3%-kal növekedett.

A vizsgálat eredménye elgondolkodtató. Vajon milyen okok állhatnak a logopédiai
ellátásban részesült összes gyermekszámhoz viszonyított tünetmentes gyermekek ará-
nyának csökkenéséhez? Megnövekedett a súlyosabb esetek száma? Csökkent a szülõk
aktivitása? Rosszabb szociális hátterû gyermekek kerültek be a logopédiai ellátórend-
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szerbe (amivel akár az elõzõ két kérdés összefüggésbe is hozható), esetleg a kistérségi
társulások megalakulása következtében, melyek a legkisebb, legeldugottabb, esetleg
leghátrányosabb helyzetû településekre is kivitték a logopédiai szolgáltatást? A logopé-
dusok lennének túlterheltebbek? Vajon maradéktalanul, s minden esetben megfelelõek-e
a logopédusok munkakörülményei az eredményes munkavégzéshez, sikeres terápiák
vezetéséhez? Adottak-e egyáltalán a személyi és a tárgyi feltételek a megfelelõ, a minõ-
ségi munkavégzéshez? Megvalósulnak-e legalább a jogszabályban rögzített személyi és
minimális tárgyi feltételek? A statisztikai adatok egyáltalán a valóságot tükrözik? Vagy
más okok húzódnak meg a kirajzolódott kép mögött? E kérdések felmerülése motivált
további kutatások végzésére. További motivációt jelentettek a vizsgálat lefolytatásához
késõbb a témában való szakirodalmi kutatásaim, melyek a vizsgálati téma aktualitását
igazolták. Az e szakirodalmi kutatások során talált anyagok egy újabb vizsgálat idõsze-
rûségére mutattak rá a logopédusi munka és az ellátórendszer kapcsolatáról, hiszen egy
korábban végzett kutatás során csak az intézményvezetõket kérdezték ki, s mindössze
10 budapesti és 3 vidéki intézmény került kiválasztásra, szubjektív módon (FÜZIK 2010);
egy másik, az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet honlapján 2009-ben bemutatott kutatás
pedig csaknem egy évtizede, 2001 és 2002 között zajlott le, és mindössze két megyére
terjedt ki (Hajdú-Bihar és Pest megyére). 

A kutatás célja, hipotézisek
A kutatás célja országos szintû kérdõíves felmérést végezni a köznevelés rendszerében
tevékenykedõ logopédusok elégedettségérõl, munkakörülményeirõl, mivel a szakembe-
rek elégedettségi szintje fontos alapja a minõségi munkavégzésnek. A pedagógiai
szakszolgálatok, illetve ezen belül a logopédusok helyzete kiemelt figyelmet érdemel a
köznevelés rendszerében, hiszen a beszéd- és/vagy a nyelvi fejlõdés terén eltérést mu-
tató gyermekek, tanulók megsegítése, felzárkóztatása, integrációjának elõsegítése nem-
csak az adott egyén szempontjából rendkívül fontos feladat, hanem az egész társadalom
jövõje szempontjából is kulcsfontosságú. Ebbõl adódóan legfõbb célom a kutatás
eredményeinek közzétételével a figyelem felkeltése a magyar köznevelés rendszerében
tevékenykedõ logopédusok helyzetére, s e figyelemfelkeltéssel pozitív változás elõidé-
zése a logopédusi hivatás minél magasabb színvonalú, legjobb minõségû végzésének
elõsegítésére.
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Hipotézisem szerint:
• A magyar köznevelés rendszerében, a logopédusok által ellátott területen a munka-

végzés jogszabályi feltételei sok esetben nem teljesülnek (sem a tárgyi, sem a sze-
mélyi feltételek), ezért a magyar köznevelésben hivatásukat végzõ logopédusok
nagyobb része inkább elégedetlen a munkavégzésének körülményeivel. 

• Feltételezem, hogy a régiók szerint nincsenek nagy különbségek a logopédusok
munkakörülményeiben, így elégedettségükben sem.

• Kivétel lesz a közép-magyarországi régió, ahol feltételezem, hogy – a budapesti
válaszok miatt, talán a kielégítõbb munkakörülmények következtében – kedvezõbb
képet kapok kutatásom tárgyát illetõen.

A kutatás leírása
A vizsgálat módszere kérdõíves felmérés, a vizsgálat eljárási módja pedig a kérdõív
interneten való közzététele, valamint az interneten történõ kitöltés lehetõvé tétele volt.
A vizsgálati csoportot a Magyarországon hivatásukat gyakorló logopédusok azon köre
alkotta, akik az interneten nyilvánosságra hozott kérdõív kitöltésére önként vállalkoz-
tak. A válaszadókat megkértem, hogy valamennyi munkahelyükkel kapcsolatos tapasz-
talatukról külön kérdõívet töltsenek ki, amennyiben több intézmény alkalmazottai a vizs-
gált idõszakban.

A kérdõív 39 kérdésbõl állt, melyek a kutatás céljának megfelelõen a logopédusok
munkakörülményeire és elégedettségére vonatkoztak.

A kérdõívek összesített adatait regionálisan csoportosítottam, majd a csoportokon
belüli egyes kérdésekre adott válaszok összesítése után, azok régió-összeshez viszonyí-
tott arányát grafikusan ábrázoltam, összehasonlításban a többi régió arányszámaival,
kérdésenként egy grafikonban. Az ábrázolt régiós arányszámok mellett minden alka-
lommal megjelenített országos arányszámok kiszámítása természetesen egyszerûbben,
a kérdésekre kapott válaszok összeshez viszonyított arányának ábrázolásával történt.
Mivel számos alkalommal az egyes kérdésekre kapott valamennyi válasz arányának egy
grafikonban történõ megjelenítése felesleges adattömeget jelentett volna, ahol elvész
a lényegi információ, több esetben szorítkoztam a csak a kérdést országosan jellemzõ
3-4 leggyakoribb válasz megjelenítésére.

A kutatás eredményeinek összegzése
A weblap összesítése szerint a kérdõívet 75 nõ töltötte ki. A 75 válaszadó összesen 82
kérdõívet töltött ki: 68 fõ 1 kérdõívet, 5 fõ 2 kérdõívet, 1-1 fõ pedig 3, illetve 4 kérdõívet
töltött ki. A kérdõív kitöltõinek életkori átlaga 41,8 év, a végzettségükkel kapcsolatos
adatokat az 1. táblázatban mutatjuk be. 

1. táblázat. A kitöltõk diplomák száma szerinti megoszlása

Diplomák száma Fõ 

1 27  
2 31  
3 14  
4 vagy több 3  
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Az egyes régiókból kapott válaszok eloszlása a 3. ábrán látható. Mivel az egyes régiók-
ból viszonylag kevés számú válasz érkezett, ezért a kapott eredmények nem minden
esetben tekinthetõk reprezentatívnak.

A kérdõívre kapott összes válasz, vagyis az országos adatok szerint a 2010/2011 tanév-
ben az egy logopédus által logopédiai terápiában részesített gyermekek száma a követ-
kezõképpen alakul:

2. táblázat. Terápiában részesített gyermekek száma (országos)

Ellátott gyermekek (fõ) Válaszok száma (kérdõív)

0 3  
1–30 11  
31–60 24  
61–90 32  
90 felett 12 

Ezekbõl az adatokból látható, hogy a legtöbb esetben valószínûleg sérült a személyi
feltételekre vonatkozó jogszabály betartása (OKM 2010/4, 1. sz. melléklet) a gyermekek
logopédiai ellátása során, s ezáltal károsodtak az ellátott gyermekek és a logopédus
szakemberek jogai, érdekei is. Régiók szerint csoportosítva jelentõs eltéréseket tapasz-
talhatunk. Legkedvezõbbnek a közép-dunántúli régióban, legkedvezõtlenebbnek pedig
a dél-alföldi régióban tûnt a helyzet ebben a kérdésben.

3. ábra

4. ábra
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A 4. ábrán bemutatott, egy logopédusra jutó igen magas gyermeklétszámot a kérdõ-
ív válaszai szerint a logopédusok 36%-a 21, illetve 23%-uk ennél alacsonyabb óraszám-
ban látta el.

Ezeknek az adatoknak az ismeretében nem meglepõ, hogy a kérdõívet kitöltõ logopé-
dusok válaszainak 77%-ából az derül ki, hogy nincs lehetõségük az intenzív logopédiai
terápia vezetésére, és az országos adatokat tekintve a válaszok 50%-ában a logopédiai te-
rápiás foglalkozások gyakoriságára a heti egy alkalom a jellemzõ.

Régiók szerint megvizsgálva a logopédiai terápiák gyakoriságát, a kapott válaszok alap-
ján ismét a közép-dunántúli régióban tûnik legkedvezõbbnek a helyzet, hiszen itt leg-
magasabb az aránya a heti két alkalommal megvalósuló logopédiai terápiának. A heti 2
óra aránya az észak-alföldi régióban a legkevésbé jellemzõ.
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5. ábra

6. ábra

7. ábra
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A csoportos terápián részt vevõ gyermekek számát mutatjuk be a 3. táblázatban: 

3. táblázat. Alkalmazott csoportlétszámok (országos)

Gyermekek száma (fõ) Válaszok száma (kérdõív)

2–3 31  
3–4 47  
5–6 17  
6 felett 4  

Régiónként elemezve a válaszokat ebben az esetben is nagyobb eltérések tapasztalha-
tók. Legkedvezõtlenebbnek a helyzet ismét a dél-alföldi régióban tûnik, hiszen itt a leg-
magasabb az aránya a régión belüli válaszokhoz viszonyítva a magasabb létszámú
logopédiai csoportoknak. Legmagasabb az aránya a 2-3 fõs csoportoknak az észak-ma-
gyarországi régióban, ugyanakkor a közép-magyarországi régióban a legalacsonyabb az
5-6 fõs csoportok elõfordulása. 

A csoportlétszámok országos, összesített adatai alapján megállapítható, hogy a logopé-
dusok többsége igen sokféle feladatot végez, egyáltalán nem jellemzõ az egy-egy terü-
letre való specializálódás.

Kísérletet tettem a logopédiai terápiák és vizsgálatok helyiségeinek több szempontú
vizsgálatára is. Az országos adatok alapján a logopédiai tevékenység színhelyét csak
a válaszok 23,3%-ában tartják fenn kizárólag logopédiai tevékenységre. Szubjektív véle-
ményem alapján a logopédiai tevékenységre felajánlott nem megfelelõ helyiségek ará-
nya igen magas, 48,1 százalék. A logopédiai tevékenységre megfelelõ kategóriába so-
roltam azokat a helyiségeket, melyeket kizárólag erre a célra tartanak fenn, továbbá
azokat, melyek pszichológiai rendelõk is, továbbá a fejlesztõpedagógiai szobákat is.
A szubjektív véleményem szerint megfelelõ kategóriát alkották azok a helyiségek is,
melyek kézmûves szobák, orvosi szobák, könyvtár, nevelõi szoba, tárgyaló, korrepe-
tálás színhelye egyúttal, ügyintézés helyisége, öltözõ, konyha, tornaterem és az egyéb
kategóriában megadott helyiségek. Az egyéb kategóriában olyan meglepõ helyszíneket
jelöltek meg a válaszadók, mint például sószoba, nevelõi szoba konyhája, átalakított
zuhanyzó. Ilyen ismeretek birtokában joggal merülhet fel a kérdés: hol van a logopédus
szakma, a logopédusi hivatás presztízse? Regionálisan megvizsgálva az adatokat a leg-
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Csoportos terápián részt vevõ gyermekek száma
egy csoporton belül
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rosszabbnak a dél-alföldi és a nyugat-dunántúli régióban, legkedvezõbbnek pedig a közép-
dunántúli régióban tûnik a helyzet.

A logopédiai helyiségek olyan jellemzõit vizsgálva, mint például a helyiség mérete,
fényviszonyai, hõmérséklete stb. az országos válaszokat összesítve nem túl nagy elté-
réssel ugyan, mégis a negatív tartalmú jellemzõk kerültek túlsúlyba (218 pozitív és 240
negatív tartalmú jellemzõt jeleztek vissza a válaszadók).

A logopédiai tevékenység helyiségeinek berendezettségérõl is megpróbáltam képet
kapni, hogy kiderüljön, vajon mennyire biztosítottak a kutatás idején a hatályos peda-
gógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. OKM rendelet  3. számú mellékletében megha-
tározott feltételek, melyek magában foglalják a pedagógiai szakszolgálat intézményei-
nek kötelezõ minimális eszközeinek és felszereléseinek jegyzékét, továbbá meghatározza
a helyiségek bútorzatát és egyéb felszerelési tárgyait. A beérkezett válaszok alapján nagy
hiányosságok voltak még ezen a vizsgált területen is: a logopédiai tevékenység számára
fenntartott helyiségek legnagyobb része nem felelt meg a jogszabályi elõírásoknak.

A logopédusok terápiás eszközökkel való ellátottságának vizsgálatakor is kedvezõt-
len kép bontakozott ki. A logopédusok legnagyobb része úgy gondolta, hogy „vannak
hiányosságok”, illetve, hogy „elégedetlen” ezzel, s e két összeadott értékhez viszonyítva
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csekélyebb azoknak a válaszoknak az aránya, amelyek azt jelzik, hogy „összességében
elégedettek” lennének a logopédus kollégák ebben a kérdésben. Regionálisan legked-
vezõtlenebbnek az észak-alföldi régióban, a legkedvezõbbnek pedig a dél-dunántúli
régióban tûnik a helyzet.

A logopédiai tevékenység helyszínén lévõ fénymásolási, nyomtatási és telefonálási
lehetõség biztosítása sem megoldott a legtöbb esetben, pedig ezek a feltételek a logo-
pédusok munkavégzéséhez nélkülözhetetlenek. Ha utópisztikusnak is tûnhet, azokban
az esetekben is, amikor a logopédusok partnerintézményekbe viszik ki a logopédiai
szolgáltatást, az lenne az ideális, ha valamennyi logopédiai helyiségben lenne lehetõség
fénymásolásra, számítógép használatára, nyomtatásra, telefonálásra.

A válaszok összesítése alapján a logopédusok irodaszerekkel való ellátottságával,
a munkaadó intézmények informatikai fejlesztésével, a szakkönyvekkel, szakmai folyó-
iratokkal való folyamatos ellátással kapcsolatban is elmondható, hogy jelentõs hiányos-
ságok tapasztalhatóak még, amely tény tovább nehezíti a munkavégzésüket. A tanfolya-
mokon, továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel támogatása és a természet-
beni juttatásokban történõ részesítés is nagyon kedvezõtlen képet mutat.

A munkaadó intézményekben folyó munkára jellemzõ, hogy – ha kisebb arányban
is – elõfordulnak még olyan intézmények, ahol nem tagja a logopédus semmilyen mun-
kaközösségnek, és teammunkára sincs lehetõség. Szerencsére azonban jelentõsen ma-
gasabb azoknak az intézményeknek az aránya, ahol mindez megvalósul.

A logopédusok munkarendjének vizsgálatakor kiderül, hogy a válaszadók nagyobbik
része (51,2%) köteles a kötelezõ óraszámát 5 munkanapra elosztani, ami nem minden
esetben lehet ésszerû megoldás (például ha a logopédus 5-nél kevesebb számú part-
nerintézményt lát el heti 1 alkalommal kötelezõ óraszámában).

A kérdõív kitöltõinek legnagyobb része a kötelezõ óraszámán túl hetente több órát tölt
még a munkahelyén, illetve több órát fordít felkészülésre is. A fent leírt nehézségek,
hiányosságok ellenére a válaszadók 21%-a összességében elégedett, 50,6%-uk pedig
inkább elégedett, mint nem a munkavégzése körülményeivel. 

Erre rácáfolhat a következõ kérdés eredménye: a válaszok 76,8%-ában a logopé-
dusok igyekeznek tenni a munkakörülményeik javításáért, s mindössze a válaszok 8,5%-
ában jelezték azt, hogy elégedettek.
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Hipotézisek beigazolódása, illetve megdõlése
A fent összefoglalt eredményekbõl kiderül, hogy hipotézisem azon része, mely szerint
a köznevelés rendszerében, a logopédusok által ellátott területen a munkavégzés jog-
szabályi feltételei sok esetben nem teljesülnek (sem a tárgyi, sem a személyi feltételek),
beigazolódott. Ezzel kapcsolatban feltételeztem, hogy a köznevelésben hivatásukat
végzõ logopédusok nagyobb része inkább elégedetlen a munkavégzése körülményei-
vel, ám véleményem szerint nem kaptam errõl egyértelmû választ a beérkezett válaszok
összesítése alapján. 

Feltételeztem, hogy a régiók szerint nincsenek nagy különbségek a logopédusok
munkakörülményeiben, így elégedettségükben sem, de ez a hipotézisem megdõlt, bár
az egyes régiókból beérkezett válaszok nem minden esetben tekinthetõk elegendõnek,
így a kapott eredmény nem reprezentatív.

Feltételeztem, hogy kivétel lesz a fent említett szempontból a közép-magyarországi
régió, ahol úgy véltem, hogy a budapesti válaszok miatt, talán a kielégítõbb munka-
körülmények következtében kedvezõbb képet kapok kutatásom tárgyát illetõen, de ez
a hipotézisem sem bizonyosodott be a vizsgálat során.

A kutatás tapasztalatai
A kutatás eredményeinek ismeretében érdemes elgondolkodni azon, vajon mennyire
érvényesülnek, érvényesülhetnek a logopédusok etikai kódexében leírtak. A kutatás
tapasztalataként kirajzolódott, hogy az egész logopédiai ellátórendszer újragondolása,
a rendszer további vizsgálata, a személyi és a tárgyi feltételek hiányosságainak megszün-
tetése szükséges ahhoz, hogy ne csak a logopédiai terápiában részesített gyermekek
száma növekedjen évrõl évre, hanem – számukkal párhuzamosan – emelkedjen
a logopédiai terápia következtében tünetmentessé vált gyermekek száma is. Érdemes
lenne a minisztériumi statisztikai adatgyûjtésen változtatni, hiszen értékes információkat
nyerhetnénk abból, ha a logopédiai ellátásra vonatkozó adatokat kisebb területi egy-
ségenként és intézménytípusonként is gyûjtenék. 

A pedagógiai szakszolgálatok átalakítása jelenleg folyamatban van, a pedagógiai
szakszolgálatok mûködésérõl szóló, 2013. március 1-tõl hatályos új jogszabály – az
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emberi erõforrások miniszterének 2013-as rendelete a pedagógiai szakszolgálati intéz-
mények mûködésérõl – változtatásokat követel meg a logopédiai ellátásban is. Az új
rendelet reményre ad okot a logopédiai ellátás hosszabb távú alakulásával kapcsolat-
ban, de a fentiek ismeretében joggal merül fel a kérdés, vajon sikerül-e jelenleg a szak-
szolgálatoknak eleget tenniük a rendelet minden pontjának. Milyen módon fogják
megvalósítani az egyes szakszolgálatok az említett jogszabályban foglaltaknak meg-
felelõen a jelenlegi logopédus-létszámmal a logopédiai terápiát heti két alkalommal?
Milyen hatása lesz ez a logopédiai ellátás minõségére, a tünetmentessé vált gyermekek/
tanulók arányának változására az összes ellátott gyermekek/tanulók számához viszonyít-
va? Milyen hatással lesznek a változások a logopédusok elégedettségére? A jogszabályi
változás a logopédiai ellátórendszer javulását fogja-e rövidebb távon eredményezni?
Vajon megfelelõ figyelmet fognak fordítani arra is az illetékesek, hogy a jogszabályi
elõírásoknak megfelelõ személyi és tárgyi feltételeket is megteremtsék a logopédusok
elégedettségére, a logopédusok és gyermekek jogainak érvényesülésére, a magasabb
színvonalú logopédiai ellátás biztosítása, kiépítése érdekében? 

A kérdések megválaszolása késõbbi kutatások, hatástanulmányok elvégzésének
szükségességét veti fel. A jogszabályi változás hosszú távon mindenképpen a logopédiai
ellátórendszer fejlõdését eredményezheti, de kiemelt helyen szükséges kezelni a minõ-
ségi munkavégzéshez megfelelõ, jogszabályban rögzített személyi és tárgyi feltételek –
a logopédiai terápiás és vizsgálati helyiség megfelelõ kialakítása, alapvetõ írószerekkel,
vizsgálati és terápiás eszközökkel való ellátottság – elõteremtését, megteremtését, ellen-
õrzését. Elfogadhatatlan, hogy sok esetben még íróasztallal sem rendelkezik a legtöbb
logopédus. A 15/2013-as EMMI rendelet 9. melléklete tartalmazza a pedagógiai szak-
szolgálati intézmények kötelezõ (minimális) eszközeinek és felszereléseinek jegyzékét,
mely többek között magában foglalja a korábbi, 4/2010-es OKM rendelet 3. mellék-
letének jegyzékét, így a bemutatott kutatás eredményei a jogszabályi változás ellenére
is aktuálisak, s a késõbbiekben egy újabb kutatás, hatástanulmány kiindulópontját alkot-
hatják.

A logopédiai ellátórendszer minél ideálisabb mûködésének kiemelt fontosságú sze-
repet kell kapnia az elkövetkezõ idõszakban, mivel a normától eltérõ beszéd- és nyelv-
fejlõdésû gyermekek, tanulók társadalmi integrációjának elõsegítése az egész társada-
lom jövõjére is kihat.
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