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2002-ben szereztem villamosmérnöki diplomát a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Karán. Főszakirányom Távközlés és telematika, 
mellékszakirányom  Vállalkozás-gazdaságtan  voltak.  Diplomamunkámat  „A  magyar  nyelv 
ejtésvariáció vizsgálata a Magyar Telefonbeszéd Adatbázis alapján” címmel írtam, amelyet az 
Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület 2002. évi diplomaterv-
pályázatán  II.  díjjal  jutalmazott.  2002  őszétől  a  BME  Távközlési  és  Médiainformatikai 
tanszékének Beszédakusztikai kutatólaboratóriumában dolgozom tanszéki mérnökként, majd 
tudományos  segédmunkatársként.  Doktori  értekezésemet Dr.  Vicsi  Klára  témavezetőm 
irányítása alatt egyéni felkészülés keretében készítettem el „A szupraszegmentális jellemzők 
szerepe  és  felhasználása  a  gépi  beszédfelismerésben” címmel,  amelyet  2009  nyarán 
nyilvánosan is megvédtem.  2007-ben francia szakfordítói és tolmács oklevelet is szereztem. 
Emellett angol és német nyelveken középfokon, spanyol nyelven alapfokon beszélek.

A BME-TMIT Beszédakusztikai Laboratóriumában kutatási területem a beszédfelismerés és 
beszédakusztika,  beszédadatbázisok,  ejtésvariáció  modellezés,  prozódiai  jegyek  és 
beszédfelismerés kapcsolatainak kutatása.  Részt vettem a COST 278 európai kutatócsoport 
munkájában.  Ezen  belül  a  MASPER  (koordinátor:  University  of  Maribor,  Szlovénia) 
többnyelvű  beszédfelismerést  kutató  nemzetközi  munkacsoport  magyar  nyelvre  végzett 
kísérleteinek koordinátora voltam.

Számos nemzetközi (International Congress of Phonetic Sciences, 2003; Text, Speech and 
Dialog  2004,  2006,  2007;  Forum Acusticum 2005;  Interspeech 2009)  és  hazai  rendezésű 
(Beszédkutatás, Magyar Számítógépes Nyelvészet konferenciák) konferencián vettem részt, 
illetve jelent meg publikációm.
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