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~Élete és munkássága~



“
„A beszéd az emberi 
létnek nem különálló 

tevékenysége, hanem a 
személyiség része.”

~dr. Vékássy László
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1939. február 8. – Budapest
„háborús gyerekként születtem”

•Csendes, visszahúzódó gyermek 

•Városból vidékre kerül

•Egy évet dolgozik műtősként idegsebészeten (afáziás betegek)

Itt ismerkedett meg a LOGOPÉDIA szakmájával

Kezdetek
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Tanulmányok

•1960: Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 

→gyógypedagógiai tanári oklevél

•1969: ELTE pszichológia szak

→pszichológus oklevél

•1983: Klinikai gyermek-szakpszichológusi képesítés 
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•győri Gyermek-ideggondozó Intézet

•Országos Ideg-és Elmegyógyintézet

•Weil Emil Kórház idegosztálya

•győri Megyei Kórház belgyógyászata

•Fővárosi Gyermek-mentálhygiéniai Intézet

•Fővárosi Beszédjavító Intézet

•Országos Idegsebészeti Intézet

•koppenhágai Központi Beszédjavító Intézet 

•SOTE Neurológiai Klinika

munkahelyek

„ Akárhová kerültem, mindig a beszédzavar állt a munkám középpontjában.”
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munkássága

1987:  A dadogók komplex kezelése 

→saját kutatási és terápiás anyagára épül

→a dadogók vizsgálatának és kezelésének teljes módszerét leírja

A dadogás terápiájának kidolgozása
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Beszédgondozó Rendelés 
kezdeményezése

Kétgenerációs 
tulajdonságvizsgálat

A felnőtt világ felé mozdulás 
→ szakmai pályának nagyon jelentős hozadéka

Felnőtt dadogók módszertani fejlesztése 
→ először kapcsolja össze a pszichológiai megsegítést a 

dadogással

Nem dadogásterápiáról beszél, hanem a 
dadogókkal való foglalkozásról

Relaxációs technikák beemelése a 
beszédnehézségekkel küzdők ellátásába 

munkássága
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Kutatási TERÜLETEK 

▪ A hydrocephalusszal operált gyermekek pszichológiai utógondozása

▪ A dadogók nem verbális interakciós kommunikációjának összehasonlítása

▪ A száj mozgásos képessége és a száj formafelismerése közötti összefüggések

▪ A pöszeség kialakulásának lehetséges feltételei

▪ Az arc szerepének vizsgálata a nem verbális kommunikáción belül

▪ Módszerével kezelt és gyógyultnak minősített dadogók utánvizsgálat-sorozata

A logopédia területén belül
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pUBLIKÁCIÓK

KÖNYVEI:

•A dadogó kezelésének komplex módszere. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest. (1981)

•A dadogók komplex kezelése. Medicina Könyvkiadó, Budapest. (1987, 1991)

•Complex treatment for stutterers. Akadémiai Kiadó, Budapest. (1993)

•A dadogók komplex kezelése. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (2001)

•A dadogók komplex kezelése (nyolcéves kortól). Medicina Könyvkiadó, Budapest. (2016)

TANULMÁNYAI, ÉRTEKEZÉSEI:

• Dadogók oral-praxia és oral stereognosis vizsgálata (Magyar Pszichológiai Szemle)

•Gyógyult dadogók utánvizsgálata (Magyar Pszichológiai Szemle)

•Milyen szerintem a jó logopédus (dadogók válaszai a kérdésre) (Gyógypedagógiai Szemle)

Összesen: 6 db könyv és 111 tanulmány
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AMIT TŐLE TANULHATTUNK 

Milyen a jó 
logopédus?
Milyen a jó 
logopédus?

Alapvető 
emberi 

tulajdonság

Alapvető 
emberi 

tulajdonság

Kapcsolat a 
klienssel

Kapcsolat a 
klienssel

Szakmai 
ismeret
Szakmai 
ismeret
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Tudományos fokozatok,  Díjak

•Bölcsészet-tudományi doktor (ELTE 1974)

•Pszichológiai Tudomány Kandidátusa (MTA 1987)

•MTA Doktora (1997)

2018. Sarbó Artúr-díj
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Kollégák vÉLEMÉNYEi

Csendesen 

szenvedélyes

Nyugalmat 

közvetítő

Visszafogott

~A személyisége kifejezetten 

alkalmas a dadogókkal való 

foglalkozáshoz

Jó kolléga Empatikus

Segítőkész
Megértő

Mély 

gondolkodású

Széles 

látókörű

Kedves

Elmélyült 

tudós



Köszönjük a figyelmet!

A prezentációt készítette:

Erdős Dorottya

Gergely Bianka

Kispál Szilvia

Rólik Teodóra
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„… ne az igazamat keressem,

inkább vigasztaljak,

ne engedelmességet kívánjak,

inkább megértsek;

ne a tiszteletet várjam,

inkább szeressek…

Mert csak ha átadjuk magunkat,

Akkor gyógyítunk, csak ha meghallgatunk,

Akkor vígasztalunk,…”

(Assisi Szent Ferenc imája)
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Felhasznált források: 

1. Vékássy László (1983): Milyen szerintem a jó logopédus 

(dadogók válaszai a kérdésre). Gyógypedagógiai Szemle

2. A dadogók komplex kezelése (nyolcéves kortól). Medicina 

Könyvkiadó, Budapest. (2016)

3. Dr. Vékássy László tudományos önéletrajza és válogatott 

műveinek jegyzéke

4. https://mno.hu/migr_1834/a-melyseg-visszanez-762530
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