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A beszA beszéédpercepcidpercepcióó éés a s a 
beszbeszéédprodukcidprodukcióó folyamata folyamata 

A beszA beszéédtevdtevéékenyskenyséég, g, íígy a spontgy a spontáán n 
beszbeszééd folyamata sord folyamata soráán a sikeres n a sikeres 
kommunikkommunikáácicióónak feltnak feltéétele a tele a 
beszbeszéédprodukcidprodukcióó éés a beszs a beszéédpercepcidpercepcióó
((éészlelszleléés s éés megs megéértrtéés) s) öösszehangoltssszehangoltsáága ga 
a besza beszééllőő éés a hallgats a hallgatóó viszonyviszonyáában.ban.



A beszA beszééddéészlelszleléés rs réészfolyamatainak  szfolyamatainak  
öösszefsszefüüggggéésese

transzformációs
észlelés

vizuális észlelés

fonológiai szint

fonetikai szint

akusztikai szint

ritmusészlelés

szeriális észlelés

Hang-
differenciálás



ÉÉszlelszleléés s éés megs megéértrtééss

A beszA beszééd megd megéértrtéésséének folyamata knek folyamata kéét t 
nagyobb szakaszbnagyobb szakaszbóól l ááll: ll: 

1) a besz1) a beszééd d éészlelszleléése, azaz a beszse, azaz a beszéédhangok, dhangok, 
hangkapcsolatok felismerhangkapcsolatok felismeréése,se,

2) a felismert k2) a felismert kóódrendszernek az drendszernek az éértelmezrtelmezéése se 



A megA megéértrtééss

BeszBeszéédmegdmegéértrtéés: akts: aktíív folyamat v folyamat –– ingerfelvingerfelvéétel + tel + 
meglmegléévvőő ismeretek egyismeretek együütttt

FeldolgozFeldolgozáási folyamat: nagyon gyors (200si folyamat: nagyon gyors (200--400400--
600 600 msms))

A megA megéértrtéés ks kéét ft főő felfogfelfogáása kognitsa kognitíív szempontbv szempontbóól:l:
1) auton1) autonóóm (modulm (modulááris)ris)
2) interakci2) interakcióóss



A megA megéértrtéés autons autonóóm felfogm felfogáása (sa (ForsterForster
1979)1979)

szótár

Üzenet 
elemzése

Mondat-
elemzés

szófelismerés

Probléma-
megoldás ismeretek

Bemenet Kimenet

- elkülönült alrendszerek
- a tudásoknak csak az üzenet 
elemzése után van hatásuk



A megA megéértrtéés interakcis interakcióós felfogs felfogáásasa

Szótár

Ismeretek

Probléma-
megoldás

üzenetelemzés

mondatelemzés

szófelismerés

Bemenet Kimenet



MegMegéértrtéési folyamatok a felhasznsi folyamatok a felhasznáált lt 
informinformáácicióóforrforráások szerintsok szerint

hajlhajléékonykonymerevmerevmerevmerevrugalmassrugalmassáágg

ffüüggggőőffüüggetlenggetlenffüüggetlen (?)ggetlen (?)kontextushatkontextushatááss

okosokosbutabutabutabutaintelligenciaintelligencia

lasslassúúgyorsgyorsgyorsgyorssebesssebesséégg

szszáándndéékoskosautomatikusautomatikusautomatikusautomatikusautomatikussautomatikussáágg

SzSzöövegveg--
éértelmezrtelmezééss

MondatMondat--
megmegéértrtééss

SzSzóófelismerfelismerééssFolyamatFolyamat



A megA megéértrtéés ks küüllöönbnböözzőő rréészfeladataiszfeladatai
hangfelismerés 

szófelismerés

mondatelemzés

morfológiai
elemzés

Propozíciók

ADOTT-ÚJ tagolás

Cselekvésérték

jelentés

összekapcsolás



A beszA beszééddéészlelszleléés s éés s --megmegéértrtéés hierarchikuss hierarchikus
felfelééppííttééssűű modellje (Gmodellje (Góósy 1999)sy 1999)

Asszociációk
(értelmezés)

Beszédmegértés

szemantikai elemzések        szintaktikai elemzések

Beszédészlelés

fonológiai szint
fonetikai szint

akusztikai szint

Hallás


