
Tájékoztató 
a gyógypedagógia BA alapszak  

logopédia szakirányának alkalmassági vizsgájáról 

 
 
Az alkalmassági vizsga, és pótvizsga megszervezése és lebonyolítása a MATE Neveléstudományi In-

tézet Gyógypedagógiai Tanszékének hatáskörébe tartozik. 

A gyógypedagógia BA alapszak logopédia szakirányára és az alapszakra épülő logopédia szakirányú 

továbbképzésre jelentkezők közül azon hallgatók nyerhetnek ténylegesen felvételt, akik az alkalmas-

sági vizsgán megfelelnek a követelményeknek. 

 

 

 Az alkalmassági vizsga tartalma 
 

Beszédalkalmassági felmérés: a beszédalkalmassági felmérés szempontjai a Beszédalkalmassági fel-

mérő lapon találhatók meg. 

 

 

 Az alkalmassági vizsga lebonyolítása, követelmények 
 

1.) Az alkalmassági vizsgán való részvétel feltétele a személyazonosságot igazoló okmány bemuta-

tása. 

 

2.) A jelölt az alkalmassági vizsgára a https://kaposvar.uni-mate.hu/hu/felveteli/felveteli-vizsgak-

alkalmassagi-vizsgak-vizsgaidopontok honlapról letöltött, dátummal és Neptun-kóddal ellátott 

Beszédalkalmassági felmérő lappal érkezik. 

 

3.) A hallgatók egyénileg jelennek meg a beszédalkalmassági felmérésen, melyen a vizsgáztatók irá-

nyított beszélgetés, illetve egy rövid szöveg felolvasása alapján értékelik a jelölt beszédbeli alkalmas-

ságát a logopédus szakirányra. 

 

Kérjük, minden hallgató hozzon magával legfeljebb egy gépelt A/4-es oldal terjedelmű, szabadon vá-

lasztott szöveget! 

 

 

Az alkalmassági vizsga értékelése 

 

A beszédalkalmasság értékelése a Beszédalkalmassági felmérő lapon, annak szempontjai alapján tör-

ténik. 

 

A vizsgáztatók az egyes eltéréseknek megfelelően szakmai meggyőződésük alapján pontot vonhatnak 

le a maximálisan elérhető 50 pontból. 

 

Az alkalmassági vizsgán való megfelelés feltétele a beszédalkalmassági részvizsgán a minimum 40 

pont elérése. 

 

Az alkalmassági vizsga eredményét és az ez alapján született döntést a vizsga napjától számított egy 

héten belül kihirdetjük a KE Neptun felületén.  

https://kaposvar.uni-mate.hu/hu/felveteli/felveteli-vizsgak-alkalmassagi-vizsgak-vizsgaidopontok
https://kaposvar.uni-mate.hu/hu/felveteli/felveteli-vizsgak-alkalmassagi-vizsgak-vizsgaidopontok


Fontos tudnivalók az alkalmassági vizsgával kapcsolatban 

 

Az alkalmassági vizsga időpontját a MATE Neveléstudományi Intézet Gyógypedagógiai Tanszék ha-

tározza meg, több vizsganap esetén a hallgatókat az intézet oktatói osztják be. A vizsgáról történő 

igazolatlan távolmaradás automatikusan a vizsgán való meg nem felelést, illetve a szakirányra jelent-

kezés elutasítását vonja maga után. Ez esetben a döntés elleni fellebbezésnek helye nincs. 

 

Igazolt hiányzás esetén, amelyet orvosi vagy hatósági igazolás bemutatásakor ismerünk el (például 

betegség, bírósági tárgyalás, közúti baleset, halaszthatatlan családi esemény stb.) – akadály megszű-

nését követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül – a hallgató a Neveléstudományi Intézet 

Titkárságán jelentkezhet az alkalmassági pótvizsgára. 

 

Az alkalmassági vizsga – igazolt hiányzás esetén pótvizsga – eredménye alapján kapott elutasító dön-

tés ellen a hallgató fellebbezéssel élhet a döntés Neptunban történő kihirdetésétől számított 15 mun-

kanapon belül. 

 

A fellebbezést a MATE Neveléstudományi Intézet Titkárságára kell benyújtani az Intézetigazgató ré-

szére címezve. 

 

Az a jelentkező, aki az alkalmassági vizsgán megszerzett pontjai alapján nem felel meg, elutasító dön-

tést kap, nem nyerhet felvételt a logopédia szakirányra. 

 

Azoknak a hallgatóknak, akiknek a bizottság az 1. pontot határozta meg (lásd: Beszédalkalmassági 

felmérőlap), azaz a Logopédia szakirányra nem alkalmas, nincs lehetősége újabb beszéd-alkalmassági 

vizsgára jelentkeznie. 

 

Amennyiben a bizottság a 3. pontot határozta meg (lásd: Beszédalkalmassági felmérőlap), azaz A ja-

vasolt korrekciós eljárások igazolt befejezésével az újabb alkalmassági vizsga javasolt, a sikeres orvosi 

és/vagy logopédiai kezelést igazoló dokumentumokat a következő beszédalkalmassági vizsga előtt öt 

nappal a Gyógypedagógiai Tanszék adminisztrációs munkatársának kell leadni. 
 

 

 

Kaposvár, 2021. 06. 29. 

 

 

MATE Neveléstudományi Intézet 


