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Napjaink egyik rohamosan fejlődő tudományterülete a fonetika, amelynek eredményei 

sokféle területen alkalmazhatók a mindennapokban is. Az új olvasókönyv a fonetika 

minél szélesebb körű felhasználási módját, kutatási területeit kívánja bemutatni.  

A kötet elsősorban magyar szakos egyetemi hallgatóknak készült, de a szövegek 

megformáltságuk révén nem csak nyelvész szakosoknak érthető, laikus olvasók számára 

is érdekes tanulmányokat tartalmaz. Ezzel a szerzők nem titkolt célja, hogy minél több 

hallgató kapjon kedvet a beszédtudományhoz.  

A kötetben összesen 18 tanulmány található, amelyek a beszédtudomány szinte összes 

területét érintik. Olvashatunk többek között a beszédképzés és a beszédfeldolgozás 

életkori sajátosságairól; az egyes beszédtípusok fonetikai hasonlóságairól és 

különbségeiről; olyan különleges beszédképzési módokról, mint az éneklés, suttogás, 

gége nélküli beszéd és hasbeszélés; a nonverbális hangjelenségekről, különböző 

tényezők beszédre tett hatásáról, úgy mint a zaj, hallássérülés, alkohol és személyiség; a 

szociofonetikáról, továbbá a számítógépes beszéd-előállításról és beszédfelismerésről is 

stb.  

Az előszót követően az első tanulmány Balázs Boglárka és Bóna Judit írása, amely a 

beszédképzés és beszédfeldolgozás életkori sajátosságait foglalja össze. A szerzők 

biológiai, fonetikai és pszicholingvisztikai szempontból is bemutatják, hogy mi jellemzi a 

beszédet az életkor előrehaladtával.  

A következő tanulmányban Gósy Mária ír a beszédhangok egymásra hatásáról a 

spontán beszédben, kiemelten foglalkozva az artikulációs átmenetek szerepével és a 

nyelvspecifikussággal. Mindezeknek az ismereteknek kiemelten fontos szerepük lehet a 

mesterséges beszédelőállításban a minél jobb hangzás létrehozása érdekében, és a 

beszédfelismerésben is. 

Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka és Markó Alexandra tanulmánya olyan különleges 

beszédképzési módokat mutat be, mint az éneklés, suttogás, gége nélküli beszéd, vagy 

éppen a hasbeszélés. E mindennapitól eltérő beszédkeltések vizsgálata hozzájárul a 

beszédképző szervek működésének alaposabb megismeréséhez, ugyanakkor a hangadás 

olyan aspektusait is vizsgálhatóvá teszik, amelyekre a mindennapi beszéd elemzése során 

nem feltétlenül van lehetőség. 

Auszmann Anita tanulmányából megtudhatjuk, hogy a semleges magánhangzó, azaz 

a svá több különböző funkciót is betölthet, amelyek a beszédprodukció különböző 

szintjeihez kapcsolódhatnak: jelezhet hangsúlyozást, lehet a gondos hangképzés 

szükségszerű velejárója, szóhatár vagy morfémahatár jelölője, előfordulhat a koartikuláció 

következményként, megjelenhet helyettesítő funkcióban, és természetesen a hezitálás 

szerepét is betöltheti. 



A beszédben előforduló nonverbális hangjelenségekről ad rövid áttekintést Neuberger 

Tilda tanulmánya, úgymint a nevetés, a hümmögés, a nyelvcsettintés, a sóhajtás, a 

torokköszörülés és egyéb jelenségek. Ezek a nem verbális hangesemények a beszéd 

nyelvi tartalmán kívül információt közölnek a beszélő személy érzelmi állapotáról, 

attitűdjéről; illetve háttércsatorna funkcióban is megjelenhetnek, szabályozzák a 

beszélgetés szerkezetét, előrejelzik a beszédforduló-váltást, így elemzésük fontos 

információkkal szolgálhat az emberi kommunikáció pontosabb megértéséhez. 

Horváth Viktória tanulmánya a hallássérülés beszédre gyakorolt hatásaival foglalkozik. 

A hallás folyamatának és zavarainak biológiai bemutatása után a szerző érinti a lehetséges 

hallásjavító eszközök, illetve eljárások alkalmazását, bemutatja a hallássérülés hatását a 

beszédprodukcióra és -feldolgozásra, valamint szót ejt a jelnyelvről és a siket emberek 

oktatásáról is.  

A beszélő személy tulajdonságai és a beszéd közti összefüggésről szól Németh Mátyás 

Ferenc összefoglalása. A bemutatott kutatások segítenek megérteni a beszéd és a 

hallgatóban kialakult benyomások kapcsolatát, illetve a beszélőprofil kialakításában is 

hasznosíthatóak. 

Az alkohol beszédre gyakorolt hatását mutatja be Németh Szilvia tanulmánya, 

amelyből megtudhatjuk, hogy milyen gyakorlati haszonnal jár a téma kutatása, hogyan 

vizsgálható tudományos módszerekkel, miként befolyásolja az alkohol a 

beszédprodukciót, valamint a kérdés 

biológiai hátteréről is kapunk ízelítőt. 

Krepsz Valéria az egyes 

beszédtípusok fonetikai hasonlóságai-

ról és különbségeiről írt összefoglalót. 

A főbb beszédtípusok mellett (spontán 

beszéd, félspontán beszéd, reproduktív 

beszéd és felolvasás) a szerző szót ejt 

olyan egyedi beszédmódokról is, mint 

a színészi beszéd, tanári beszéd, 

beszédprodukció a médiában vagy 

éppen a társalgás. 

A szociofonetika tárgykörével 

ismertet meg minket Tóth Andrea és 

Szabó Ágnes írása. A szociofonetika a 

szociolingvisztika és a fonetika 

határterülete, amely szociolingvisztikai 

tényezők (például nem, társadalmi 

rétegződés) beszédre gyakorolt hatásait 

vizsgálja. Kutatási terültéhez tartozik 

többek között a többnyelvűek kiejtése, 

a nyelvi variabilitás, a különböző 

társadalmi rétegek beszéde, a nemek közötti különbségek, az akcentusjelenségek és a 

nyelvjárási beszéd is. 



A beszéd mesterséges előállításáról és a számítógépes beszéd- és beszélőfelismerésről 

olvashatunk Markó Alexandra és Beke András tanulmányában, amelyből kiderül, hogy a 

beszédtechnológiának igen nagy szerepe van a kommunikációs hátránnyal élők 

életminőségének javításában is. 

Mivel a kötet elsősorban kiegészítő tankönyvként készült, minden tanulmány végén 

kérdések és feladatok szerepelnek az olvasottak értelmezéséhez és a témák 

továbbgondolásához, ami leginkább az egyetemi hallgatóknak nyújt segítséget a 

vizsgákra való felkészüléshez. A kötet legvégén a magánhangzók és a mássalhangzók 

jelölésére szolgáló IPA-jelöléseket is elhelyezték a szerkesztők, ami szintén nagy 

segítségül szolgálhat. A kötet pozitív tulajdonságaihoz tartozik még az online elérhetőség, 

így biztosítva a könnyű hozzáférés lehetőségét. 

Az olvasókönyv rendkívül széleskörű összefoglalást ad a beszédtudomány sokszínű 

alkalmazhatóságáról, amely minden bizonnyal nélkülözhetetlenné teszi a fonetikát tanuló 

hallgatók számára. A szövegek világosak és érdekesek, amely nem csupán a 

szakmabeliek számára teheti vonzóvá a kötetet. Bátran ajánlom tehát a Fonetikai 

olvasókönyvet mindazok számára, akik érdeklődnek a beszédtudomány területei iránt. 

 

Lakatos Boglárka 
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GYÓGYPEDAGÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT   

 

Gyógypedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés (4 félév) 
 

A szakvizsgázott pedagógus (gyógypedagógiai szakterületen) tevékenységét pedagó-

gus/gyógypedagógus munkakörben, a köznevelési, gyermekvédelmi, szociális, illetve 

egészségügyi és rehabilitációs ellátó- és intézményrendszerben, annak bármely területén és 

intézménytípusában az alapvégzettségének megfelelő foglalkoztatási körben végzi.  

A köznevelési rendszerben hasznosítható új tevékenységei a képzésben választott tanulmányi 

terület szerint:  

 közoktatási szakértő, gyógypedagógiai és gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban 

résztvevő nevelési-oktatási intézményben, egységes gyógypedagógiai módszertani 

központban, illetve egységes pedagógiai szakszolgálatban vagy bármely gyógypedagógiai 

tevékenyégre vonatkozóan;  

 korszerű és komplex ismeretekkel rendelkező szakalkalmazott.  

A képzési idő 4 félév, ugyanakkor az előzetes tudások beszámítási rendje alapján, adott 

feltételek fennállása esetén 2 félév alatt is teljesíthető. 

A jelentkezés feltétele gyógypedagógia alapképzési szakon szerzett oklevél vagy 

gyógypedagógia mesterképzési szakon szerzett oklevél vagy gyógypedagógia-tanár 

mesterképzési szakon szerzett oklevél vagy pedagógusképzés képzési területen, legalább 

alapképzésben szerzett végzettség és szakképzettség, továbbá valamely szakirányú 

továbbképzés keretében megszerzett további szakképzettség az alábbiak közül: Nyelv- és 

beszédfejlesztő pedagógus (2009-ig)/ Óvodás és kisiskolás gyermekek nyelv- és 

beszédfejlesztése (2009-től); Fogyatékosok együttnevelési (integrációs) pedagógiája (2009-ig)/ 

Integrációs fogadó pedagógus (2009-től). 

További feltétel legalább 3 éves szakmai gyakorlat a köznevelés, felnőttoktatás, felnőttképzés 

vagy a habilitációs-rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó bármely ágazati területen. 

A képzés önköltsége: 130.000 Ft/félév 

Jelentkezési határidő: 2018. július 10.  

További információ: https://goo.gl/Z6GYqY  

https://goo.gl/Z6GYqY

