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Mi az az orrhangzós beszéd?
• Fejlődési rendellenességek miatt anatómiai vagy működési okok 

következtében a lágyszájpad okozta zárlat, az orrüreg és a lágyszájpad 
közötti elválasztás hiányos, esetleg teljesen hiányzik.

• A  beszédhangok nazális színezete megváltozik (pl.: nyitott szájpad )

• Nyelvünk orrhangjai elvesztik orrhangzósságukat (m, n, ny), vagy a nem 
orrhangok (sz, z, c, b,...stb.) változnak orrhangzós színezetűvé.

• Nemcsak a  kiejtést, hanem a hangszínt is megváltoztatja, ezáltal a beszéd 
nehezen érthetővé válik.



Mi az az ajak-és szájpadhasadék?
• Fejlődési rendellenességek.

• Az 5. és a 12. terhességi hét között keletkeznek.

• Előfordulhatnak együtt, valamint külön-külön is (csak ajakhasadék, és csak 
szájpadhasadék)

• A magzat fejlődése során a középről, valamint a két oldalról növekvő orr-
és szájüreget kialakító szövetek nem nőnek össze megfelelő mértékben.



Az ajak-szájpadhasadék 
kialakulásának lehetséges okai:
Általában környezeti és öröklött tényezők kombinációjából fakad:

Lehetséges környezeti tényezők:

• A terhesség alatti dohányzás 

• Nem megfelelő táplálkozás

• Bizonyos gyógyszerek szedése pl.: antiepileptikumok

• Egyes terhesség alatti vírusfertőzések

Genetikai tényezők:

•Ha a családban van hasonló rendellenességgel született egyén

Minden esetben nagyon nehéz a lehetséges okok feltárása.



Mikor derül ki, hogy a gyermeknek 
ajak-szájpadhasadéka van?

• Általában a születést követően azonnal szembetűnik az elváltozás.

• Gyakran már a terhesség alatt is felfedezhető az ultrahangos vizsgálat 
során.



Milyen problémákat okozhat 
újszülötteknél?
• Szopási nehézség           nem tudnak megfelelő erősségű szívó erőt 

kifejteni.

• Táplálkozási zavarok léphetnek fel.

• Gyakoribb esetükben a félrenyelés.

• A táplálék gyakran feljuthat az orrüregbe.

• A tökéletlen összenövések miatt a fülkürt sem szellőzik megfelelően, 
emiatt gyakran gyulladás alakul ki.

• Fogékonyabbak a felsőlégúti fertőzésekre.



Milyen következményekkel jár az ajak-
szájpadhasadék?
Hatással van:

a) a  beszédizmokra

b) a hallásra

c) a normális orrlégzésre

d) a beszéd-és nyelvi fejlődésre 



Milyen hatással van a beszédizmokra?
• Az arcmimika nem kifejező.

• A nyelv vagy hátra húzódik, kitöltve a hasadékot, vagy előre húzódik a 
fogak közé, emiatt nem mozog megfelelően, így nem tudja felvenni a 
beszédhez szükséges pontos helyzetet.

• A táplálék felvétel is nehezített lesz.

• A felső ajak petyhüdt lesz, mivel a körkörös gyűrűs izom nem mozog 
megfelelően.

• Amennyiben operáció után vastag és/vagy nagy kiterjedésű heg jött létre, 
vagy az izmokat nem sikerült megfelelő mértékben egyesíteni, szájlégzés 
alakul ki, amely nem megfelelő beszédlégzést és gyakori megfázást 
eredményez.



Milyen hatással van a hallásra?
• Nem megfelelően szellőzik a középfül, mert a lágyszájpad rendellenesen 

tapadó izmai nem tudnak nyelés esetén együttműködni, emiatt a fülkürt 
zárva marad.

• Sérülhetnek a szőrsejtek is.

• Középfülgyulladás alakulhat ki, mert a lágyszájpad hasadéka elzárhatja a 
fülkürt nyílását           vezetéses nagyothallást eredményezhet, ami miatt 
a halló pályák az első életévben korlátozottan tudnak érni.

Beszéd – és nyelvi fejlődés késését és/vagy zavarát eredményezheti.



Milyen hatással van a normális 
orrlégzésre?

• Az étkezések során bejutó táplálék folyton ingerli az orr 
nyálkahártyáját.

• Az orrsövénydeformitások, hegképződések, a túl nagy orrmandulák 
miatt szájlégzés alakul ki.

Szájlégzés miatt megnövekszik a fertőzésveszély.



Milyen hatással van a beszéd- nyelvi 
fejlődésre?
• A beszédfejlődés késik.

• Késhet a mondatok megjelenése.

• Rövid távú emlékezetük gyengébb az átlagosnál.

• A beszédszervek finom és pontos koordinációja, különösen a nyelvé nem 
működik megfelelően, ezért torz ejtés alakul ki.

• Gyakran előfordul a szájtéri érzékelés zavara.

• A folyamatos beszéd gyors, összefolyó, monoton és bátortalan lesz.

• Beszédhangok helyettesítése is megjelenik.



Milyen hatással van a beszéd- nyelvi 
fejlődésre?

• A P, B, T, D (zárhangok) hangokat nem tudják kiejteni a levegő orron át 
szökése miatt.

• A magánhangzók a hipernazalitás miatt elveszítik tisztaságukat, 
érthetőségüket.

• Károsodhatnak az ajakkal képzett magán-és mássalhangzók is, a felső ajak 
korlátozott mozgékonysága, a rendellenes hegképződés miatt. (o, u, s, p, 
b)

• Fogfejlődési rendellenség esetén a „f” és a „v” hangok hangzása eltér a 
tipikustól. A „s” hang is torzul, sípolóvá, lággyá válik.



Az ajak-szájpadhasékos gyermek 
gondozásának főbb lépései:
• Újszülöttkorban sor kerül az első vizsgálatra, valamint táplálkozási 

tanácsadásra.

• 3 hónapos korban végzik az ajakhasadék elsődleges helyreállító műtétjét.

• 9 hónapos korban a szájpadhasadék elsődleges helyreállító műtétjére 
kerül sor.

• 12 hónapos korban történik a lágy-szájpad zárása.

• 2 évesen teljes szájpadzárás, fújási-szívási gyakorlatok végzése.

• 3 évesen beszédellenőrzés, a beszédterápia megindítása.



Az ajak-szájpadhasékos gyermek 
gondozásának főbb lépései:

• 4-5 éves korban a keményszájpad zárására kerül sor.

• 6-7 éves korban ortodonciai kezelés elkezdése (fogszabályozás).

• 15-16 éves korban végzik az orr- és az ajak kozmetikai műtéteit. 

• 16-20 éves korban az állcsontok súlyos fejlődési rendellenességeinek 
sebészi korrekcióját látják el. 



Milyen típusai vannak az orrhangzós 
beszédnek?
a) Nyílt orrhangzós beszéd: A lágy szájpad valamiért nem zár az orrüreg felé. 

Beszéd közben a levegő az orron keresztül  áramlik.

Okai:

• A gyermek orrának belső része rendellenesen fejlődött. (Pl.: Nincs két 
orrürege, maga az orrüreg túl nagy)

• Szájpadrövidülés

• Nyitott szájpad

• A lágyszájpad nem működőképes 

• Halláskárosodás

• Rossz szokás (pl.: affektálás)



Milyen típusai vannak az orrhangzós 
beszédnek?
b) Zárt orrhangzós beszéd: Az orrban vagy az orrgaratban található 

szűkület, vagy akadály eredményezi.

Okai:  

• Nátha

• Orrsövényferdülés

• Orrpolip

• Tumor 

A zárt orrhangzósság kezelése az orr-fül-gégész feladata.



Milyen típusai vannak az orrhangzós 
beszédnek?

c) Kevert orrhangzósság: A zárt és a nyílt orrhangzósságot okozó tényezők 
egy időben vannak jelen: szájpadhasadék + megnagyobbodott 
garatmandula.

d) Váltakozó orrhangzós beszéd: A gyermek beszédét hol nyílt, hol zárt 
orrhangzósság jellemzi, ebben az esetben ideggyógyászati eltérésre kell 
gondolni.



A szakmai team tagjai, akik részt vesznek 
a terápiás folyamatban:
Szájsebész          Orr-fül-gégész        Foniáter Audiológus Gyerekorvos 

Pszichológus        Logopédus   Neurológus    Genetikus     Védőnő    Orthodontus

•



Milyen tényezők befolyásolják a 
beszédzavarokat?
• A hasadék típusa

• Fogazat

• A velofaringeális zárómechanizmus

• A műtét időpontja

• A hallászavar súlyossága

• Intellektus

• Alkalmazott műtéti technika



Az orrhangzós beszéd logopédiai 
terápiája



A logopédiai terápia célja:
• A folyamatos érthető beszéd kialakítása

• A tiszta artikuláció, valamint a csengő hang kialakítása



Milyen tényezők befolyásolják a 
beszédtanulást?
• A hallás épsége 

• Az ajak-nyelv orrgarat izomzatának a fejlettségi szintje 

• A nyelés rendellenessége 

• A mentális fejlettség szintje 

• A hasadék kiterjedtsége, a fogazat állapota

• Az auditív percepció fejlettsége 

• A gyermek feladattudata, feladattartása, motiváltsága

• A műtétek időpontja 



Hogyan épül fel a terápia ?
• Ajakgyakorlatok: Ezen feladatok célja, hogy a száj körüli izmokat erősítsék.

• Nyelvgyakorlatok: Segítségével a nyelv izmait, valamint a száj körüli 
izmokat tornáztatjuk.

• Légzőgyakorlat: (Fújó-szívó gyakorlatok). A megfelelő beszédlégzés 
kialakítása.

• Szájpadgyakorlatok: Célja a lágyszájpad izomzatának erősítése.

• Nazális rezonancia szabályozásának gyakorlatai: tiszta csengő hang 
kialakítása.

• Hangok kialakítása, automatizálása, differenciálása : a hangok helyes 
képzésének elsajátítása.

• A kifejező beszéd és a receptív beszéd fejlesztése.

• Képességfejlesztés: Olyan egyéb területek fejlesztése, amelyeknél a 
gyermek elmaradást mutat.



Ajakgyakorlatok



Ajakgyakorlatok otthonra:

https://www.youtube.com/watch?v=a_by6v1F2pQ

https://www.youtube.com/watch?v=a_by6v1F2pQ


Nyelvgyakorlatok



Nyelvgyakorlatok otthonra:

https://www.youtube.com/watch?v=7zrlCJNzZ40

https://www.youtube.com/watch?v=7zrlCJNzZ40


Nyelvgyakorlatok otthonra:

https://www.youtube.com/watch?v=TziwnFs3GVc

https://www.youtube.com/watch?v=TziwnFs3GVc


Légzőgyakorlatok
(fújó-szívó gyakorlatok)



Fújó-szívó gyakorlatok otthonra:

Sandra Neumann(2006): Beszélgessünk együtt! 
Logopédiai tanácsadó ajak-és szájpadhasadékos 
gyermekek szülei számára. Hozzátartozóknak, 
érintetteknek és szakembereknek. ELTE BGGYFK, 
Mosolyogj bátran Közhasznú Egyesület, 
Démoszthenész Egyesület, Budapest



Fújó-szívó gyakorlatok otthonra:

Sandra Neumann(2006): Beszélgessünk együtt! 
Logopédiai tanácsadó ajak-és szájpadhasadékos 
gyermekek szülei számára. Hozzátartozóknak, 
érintetteknek és szakembereknek. ELTE BGGYFK, 
Mosolyogj bátran Közhasznú Egyesület, 
Démoszthenész Egyesület, Budapest



Szájpadgyakorlatok otthonra:

• Csámcsogás

• Csettintés nyelvvel

• Vitorlázás: a nyelvtest felszívása a szájpadláshoz

• Ásító gyakorlatok: nagyra nyitott szájjal ásítás, ásítás elnyomása

• Az ajkak nyitása és zárása

• Rágógumi rágása

• Orrot befogva „abba-ebbe-obbo-ubbu” mondatása



Milyen tényezőktől függ a terápiás 
folyamat eredményessége?
• A gyermek értelmi képességétől

• Az orrhangzós beszéd súlyosságától

• A gyermek hallásállapotától

• Az elvégzett műtétek sikerességétől

• A fogak állapotától

• Az esetlegesen fennálló pszichés problémáktól 

• A logopédus képzettségétől



Felhasznált irodalom:
• https://demoszthenesz.hu/beszedhibakrol/orrhangzos-beszed/
• http://www.gyermekklinika.semmelweis.hu/upload/seaok1gyermek/docume

nt/2012112224_Simonne_Nagy_Erzsebet.pdf?web_id=
• https://epa.oszk.hu/03000/03047/00052/pdf/EPA03047_gyosze_2011_1_022

-038.pdf (2020. 06. 03.)
• https://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=35&jaid=512

(2020. 06. 03.)
• https://www.webbeteg.hu/cikkek/ful-orr-gegeszet/4563/ajak-es-

szajpadhasadek-nyulajak-farkastorok (2020. 06. 09.)
• https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/tenyeken-alapulo/ch15s05.html 

(2020. 06. 09. )
• https://www.slideserve.com/aldis/az-orrhangz-s-besz-d-s-ter-pi-ja (2020. 

06.16.)

https://demoszthenesz.hu/beszedhibakrol/orrhangzos-beszed/
http://www.gyermekklinika.semmelweis.hu/upload/seaok1gyermek/document/2012112224_Simonne_Nagy_Erzsebet.pdf?web_id=
https://epa.oszk.hu/03000/03047/00052/pdf/EPA03047_gyosze_2011_1_022-038.pdf%20(2020
https://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=35&jaid=512
https://www.webbeteg.hu/cikkek/ful-orr-gegeszet/4563/ajak-es-szajpadhasadek-nyulajak-farkastorok%20(2020
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/tenyeken-alapulo/ch15s05.html%20(2020
https://www.slideserve.com/aldis/az-orrhangz-s-besz-d-s-ter-pi-ja


Felhasznált irodalom:

• Gerebenné Várbíró Katalin( 1992): Az orrhangzós beszéd terápiája. 
Budapest: Országos közoktatási intézet. 

• Sandra Neumann(2006): Beszélgessünk együtt! Logopédiai tanácsadó 
ajak-és szájpadhasadékos gyermekek szülei számára. 
Hozzátartozóknak, érintetteknek és szakembereknek. ELTE BGGYFK, 
Mosolyogj bátran Közhasznú Egyesület, Démoszthenész Egyesület, 
Budapest.


