EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék

„ Életkori sajátosságok vizsgálata a beszédben”
Kulcsszavak: életkor, beszéd, fonetika, pszicholingvisztika
Kutatási koncepció: A kutatás során egyrészt olyan fonetikai paramétereket próbálunk
meghatározni, amelyek segítségével nagy bizonyossággal megállapítható a beszélő
hangjából az életkora. Erre a kriminalisztikában lehet szükség. Emellett életkorspecifikus
pszicholingvisztikai jellemzőket is vizsgálunk tipikus (nyelvi, beszédbeli, mentális és
hallási zavart nem mutató) beszélőknél - ezáltal összehasonlítható adatokat szolgáltatva
különböző atipikus csoportok vizsgálatához, illetve atipikus csoportok számára készülő
alkalmazásokhoz.
Kutatási szolgáltatások: Elemezni tudjuk különböző beszélők beszédének
paramétereit, illetve össze tudjuk vetni nagy menyiségű másoktól származó
beszédfelvétel adataival.
Rendelkezésre álló infrastruktúra: Hangfelvevő, hangelemző szoftver (Praat)
Mely iparág számára releváns a szolgáltatás: Egyéb, Kulturális és kreatív ipar
(beszédtechnológiai, kriminalisztikai, gyógypedagógiai, pedagógiai alkalmazásokhoz).
Kutatók: Bóna Judit, Gósy Mária
Kapcsolat:
ELTE
Innovációs Központ
1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12.
innovacio@innovacio.elte.hu
+ 36 1 411 6500 / 6747
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Bóna Judit
ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi
és Finnugor Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, 249.
bona.judit@btk.elte.hu
+36 1 411 6500 / 5189
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A szolgáltatáshoz köthető releváns publikációk:
- Bóna Judit 2013. A spontán beszéd sajátosságai az időskorban. Beszéd – Kutatás –
Alkalmazás 2. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. pp. 154.
- Bóna Judit – Horváth Viktória szerk. 2019. Az anyanyelv-elsajátítás folyamata
hároméves kor után. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. pp. 338.
- Bóna Judit – Krepsz Valéria szerk. 2020. Nyelvfejlődés csecsemőkortól
kamaszkorig. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. pp. 268.
A szolgáltatáshoz köthető releváns projektek:
- NKFIH-K-120234; „Temporális jellemzőkkorpuszalapú vizsgálata gyermekek
beszédében”
- Tématerületi Kiválósági Program
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