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A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság (MFFLT) 2021-ben sikeresen pályázott 
a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (https://nszi.hu/) FOF2021-B, Fogyatékos 
személyek helyi, regionális és országos szervezetei szakmai programjainak támogatása; 
Szakmai összefogás a beszéd-, hang-, nyelvi és kommunikációs zavarral küzdő emberek 
érdekében című pályázatra. 

Az 1964-ben alapított Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság küldetése a 
magyar fonetika, foniátria és logopédia fejlesztése, a tagok tudományos ismereteinek 
bővítése és orvosetikai nevelése. A Társaság feladata, hogy a tudományágak szemléletét és 
módszertanát terjessze, a tudományágak hazai és külföldi eredményeit ismertesse, elősegítse 
a tudományágak eredményeinek gyakorlati felhasználását, szakmai folyóiratok 
szerkesztésével is járuljon hozzá a magyar kutatási eredmények minél szélesebb körű 
megismertetését belföldön és külföldön egyaránt. 

A Társaság 1964 óta évente szervez szakmai országos konferenciákat (beszéd-, hang-, 
nyelvi és kommunikációs zavarok, beszédfogyatékosság témakörben), melyeken 
alkalmanként több száz szakember vesz részt mind a foniátria, fonetika, mind pedig a 
logopédia területéről. Tagjai több – idegen nyelven is publikált – könyvet, könyvrészletet, 
tudományos értekezést, cikket írtak, illetve szerkesztettek, számos, nagy sikerű rendezvényük 
proceedingsét is publikálták. 2014 óta tartja meg a Hang világnapja alkalmából szimpóziumait, 
melyek ingyenesen látogathatók, ezáltal biztosítva a minél szélesebb körű tudásmegosztást. A 
konferenciák és szimpóziumok keretében sor került a foniáterek, fonetikusok és logopédusok 
tudásbővítésre, módszerfejlesztésre, ismeretterjesztésére, felvilágosítására, valamint a 
megelőzés érdekében a beszéd-, hang-, nyelvi és kommunikációs zavarral küzdő gyermekek 
és felnőttek jobb életminőségének elősegítésére. Kiemelten kezeli a Társaság a kollégák 
tudományos, szakmai munkájának elismerését, ezért 1968-ban megalapította a Kempelen 
Farkas-emlékérmet, melyet a konferenciákon adományoz egy-egy kiemelkedő szakmai 
teljesítményt nyújtó kollégának, de a fiatal előadókat is több évtizede díjazza (35 év alatti 
legjobb előadó díja). 

A pályázati projekt keretén belül egyesületünk Budapesten szervezett elismert 
foniáter, fonetikus, informatikus-mérnök és logopédus előadók, valamint önkéntes segítők 
részvételével két konferenciát és nyílt napokat (3 nap). Elsődleges célunk volt az evidencialapú 
ellátás révén az ágazatközi együttműködés alapján a terápiák hatékonyságának növelése, az 
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eredményekkel a beszéd-, hang-, nyelvi és kommunikációs zavarral küzdő gyermekek és 
felnőttek életminőségének javítása, a társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatása. 

A projekt célcsoportja az a több száz szakember: foniáterek, fonetikusok, logopédusok, 
akikhez a konferenciák eljuttatták a tudományosság elveinek megfelelő, friss 
tudástartalmakat, és az a több tízezer érintett, valamint hozzátartozóik, akiknek 
életminőségének javítása érdekében Társaságuk hosszú évek óta aktívan tevékenykedik. 

A projektünkhöz együttműködő szervezetként vontuk be a Fővárosi Pedagógiai 
Szakszolgálatot (www.fpsz.hu), mely ellátásban részesíti projektünk célcsoportját, ezáltal 
elősegíthető, hogy hatást gyakorolhassunk a beszéd-, hang-, nyelvi és kommunikációs zavarral 
küzdő gyermekek, felnőttek és családjuk életminőségére, valamint a velük foglalkozó 
szakemberek munkájának minőségére. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 2013 óta Budapest 
pedagógiai szakszolgálati tevékenységét látja el. 25 tagintézményében több mint 300 
logopédus dolgozik, akik a beszéd-, hang-, nyelvi és kommunikációs zavarral küzdő gyermekek 
ellátását végzik.  

Első rendezvényünket, az őszi konferenciát 2021. november 6-án szombaton, online 
tartottuk meg. Fő témánk volt: Új kutatási eredmények a fonetika, a foniátria és a logopédia 
terén. A három plenáris előadást követően került sor a szabadon választott témában 
megtartott tizenegy prezentációra. A színvonalas szakmai előadásokon közel 100 szakember 
vett részt. A hagyományos, legjobb 35 év alatti előadói díjat Krepsz Valéria kapta meg. 
Szeretettel gratulálunk! 

Ezt követően nyílt napokat szerveztünk online, melyeken mintegy 40 érintettnek 
nyújtottak logopédus és foniáter kollégáink tanácsadást. A nyelvész és informatikus-mérnök 
kollégák videofelvételeket készítettek legújabb kutatásainkról, melyeket honlapunkon 
lehetett megtekinteni. A nyílt napok időpontjait igyekeztünk jeles napokhoz igazítani: 2022. 
február 5. (Rákellenes világnap), 2022. március 5. (Logopédia európai napja, március 6.), 2022. 
április 9. (Hang világnapja, április 16.). 

A projektet záró kongresszusunkat 2022. június 11-én tartottuk meg, ennek fő témája 
volt a Szerzett klinikai beszédmotoros, nyelvi és fonációs zavarok. A három plenáris előadást 
követően került sor a szabadon választott témában megtartott tíz prezentációra. Délután 
neves szakemberek közreműködésével fórumot szerveztünk a Fővárosi Pedagógiai 
Szakszolgálat Székhelyintézményében (1141 Budapest, Mogyoródi út 128.), melyet online 
közvetítettünk közel 120 szakember számára. A helyszín mellett a fórum technikai feltételeit 
is az együttműködő szerveztünk, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat biztosította számunkra. 
A hagyományos, legjobb 35 év alatti előadói díjat Jankovics Julianna nyerte el. Szeretettel 
gratulálunk!  

Ezen a napon került sor a Kempelen Farkas-emlékérem átadására is. Az emlékérmet 
évente egyszer adományozza oda a Társaság vezetősége a Társaság azon tagjának, aki a 
szakmai konferenciákon színvonalas előadást vagy előadásokat tart, közleményeket jelentet 
meg, vagy tudományos tevékenységet folytat a mindennapi munkája mellett, illetve a 
Társaság érdekében aktív és hasznos tevékenységet végez. Idei díjazottunk dr. Horváth 
Viktória, fonetikával és pszicholingvisztikával foglalkozó nyelvész, jelenleg a Nyelvtudományi 
Kutatóközpont Általános és Magyar Nyelvészeti Intézete Fonetikai Kutatócsoportjának 
tudományos munkatársa, elnökségünk tiszteletbeli tagja. Szeretettel gratulálunk! 



Összegezve elmondhatjuk, hogy a pályázat keretében megrendezett konferenciák és a 
nyílt napok lehetőséget adtak mind a hatékony ágazatközi együttműködésre, mind pedig a 
beszédfogyatékos személyek életminőségének javítására, egyben a társadalmi szemlélet 
kedvezőbb irányú megváltoztatására. 

 

 

 

 


