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I. A kommunikáció fogalma 

Mit értünk kommunikáció alatt? 

 

 

A nyelvtankönyvek szerint: 

 „Kommunikáció (latin communicatio fn. – „közzététel, megadás, gondolat közlése a 

hallgatóval”) tájékoztatást, információcserét, információközlést jelent valamely erre 

szolgáló eszköz, jelrendszer segítségével.” (Lásd: Forrás 2. pont) 

 „A kommunikáció bármely jelrendszer szándékos és kölcsönös felhasználása az 

emberi érintkezésben információ átadása céljából.” (Lásd: Forrás 3. pont) 

 

 

II. Az interdiszciplináris szó jelentése 

Mit jelent az interdiszciplináris szó? 

 

 
 

Olyan tudományterület lehet interdiszciplináris, amelynek nincsenek éles, kijelölt határai. Nem 

rendelkezik csak rá jellemző terminológiával. 

 

 

 

  

A kommunikáció jelentésének megfogalmazására többféle meghatározás is létezik. 

A szó jelentése: több tudományágra kiterjedő, több szakterületet közösen érintő. (Idegen 

szavak és kifejezések szótára, szerk. Bakos Ferenc, AK, Bp. 1978. 377. o.) 
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III. A kommunikáció interdiszciplináris jellege 

 

Miért nevezhetjük a kommunikációt interdiszciplináris jellegűnek? 

 

 
 

 
 

 

 

IV. A kommunikációval foglalkozó tudományágak köre 

Mely tudománycsoportok foglalkoznak a kommunikáció területével? 

 

 Történeti szempontból kezdetben a humán tudományok vizsgálati körébe tartozott (pl. 

retorika, később a sajtótudomány). 

 Később (főként a második világháborút követően) ezt gazdagította a 

természettudományos kutatási szemlélet is. 

A nyelvészet mellett mely tudományok foglalkoznak a kommunikáció vizsgálatával? 

 

A legismertebbek: 

 

BÖLCSÉSZET ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNY TERÜLETÉRŐL 

Filozófia  

(a természet, a társadalom, a gondolkodás legalapvetőbb törvényszerűségeit vizsgáló tudomány) 

 A világ megismerésének lehetőségét, a nyelv, a gondolkodás folyamatának általános 

törvényszerűségeit vizsgálja. 

Pszichológia  

(lélektan) 

 A kommunikáció mint az emberi gondolkodás, érzelmek, viselkedés befolyásoló és 

kifejezőeszköze. 

A kommunikáció életünk alapja, mindenféle tevékenységünkben jelen van, nem lehet 

„nem kommunikálni”. 

Ezért a kommunikáció sokféle nézőpontból megközelíthető, nem csak a nyelvészet 

fordít rá figyelmet, hanem egy sor más tudomány is: pszichológia, szociológia, biológia 

stb.  
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Szociológia 

(a társadalom törvényszerűségeit vizsgáló tudomány) 

 Az ember társas lény, társadalomban él. A társadalmi együttműködés csak 

kommunikáció segítségével valósulhat meg. 

 A nyelvhasználat módja, rétegződése és a társadalmi rétegződés között kapcsolat van. 

Esztétika 

(művészetelmélet) 

 A művészi alkotás is alapvetően kommunikációs folyamat, értelmezhető a 

kommunikáció tényezőit figyelembe véve (feladó, címzett, kód, dekódolás, üzenet stb.). 

Médiatudomány 

(a média működésével, társadalmi hatásával foglalkozó tudomány) 

 A médiaszövegek különféle műfajait (újságcikk, rádióműsor, tévéműsor stb.) szintén 

értelmezhetjük a kommunikáció tényezői, funkciói szerint. 

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK TERÜLETÉRŐL 

Biológia  

(az élő természettel, az élőlényekkel foglalkozó tudományok összessége) 

 Az érzelmek kifejeződésének vizsgálata a kommunikáció során (pl. testbeszéd). 

Etológia 

(a biológiának az állatok viselkedésével foglalkozó ága) 

 Az állatok is képesek kommunikációra.  Például képesek érzelmek, akarat kifejezésére. 

Információelmélet 

(az információ tudományos értelmezésével foglalkozik) 

 A jel információtartamával, kódolásával, dekódolásával foglalkozik. 

Kibernetika, rendszerelmélet 

(az információfeldolgozás és szabályozás törvényszerűségeit kutató tudomány) 

 A kommunikáció során megvalósuló vezérlést, szabályozást, visszacsatolást vizsgálja. 

 

Napjainkban folyamatosan bővül a kommunikáció tudományának felhasználói köre (lásd például a 

politikatudomány, az üzleti tudományok kapcsolatát a kommunikációval). 

 

 

Felhasznált irodalom: 

1. www.maximkiado.hu/pub/item_attach/1198/1478.pdf 

2. Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 9. évfolyam 

számára. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2014. ISBN 978-963-19-696043, 16. o. 

3. Fráter Adrienne: Magyar nyelv a középiskolák számára. 9. osztály. Mozaik Kiadó – Szeged, 2010. 

ISBN 978-963-697-642-2, 9-16. o. 

http://www.maximkiado.hu/pub/item_attach/1198/1478.pdf


 

 

A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK INTERDISZCIPLINÁRIS JELLEGE (FELADAT) 

01. 

1 

 

 

 

Feladatok 

Fejtsd ki, mely tudományterületek vizsgálata körébe tartozik a szöveg befogadása, 

előadása, elemzése – például egy vers esetében! 
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TANTÁRGY SZINT TÍPUS 
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TÉMAKÖR Kommunikáció 

TANANYAG CÍME A kommunikáció fogalmának interdiszciplináris jellege (feladat) 
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Megoldások 

a) A vers olvasása a hétköznapi kommunikációs tevékenységek körébe tartozik. 

 feladó: a szerző 

 címzett: az olvasó 

 csatorna: a könyv 

 információforrás: a valóság valamely vonatkozása 

 kód: a magyar nyelv jelrendszere 

 üzenet: a vers tartalma 

 dekódolás: a vers befogadása 

b) A vers előadása az esztétika (művészelmélet) területére tartozik, művészeti 

tevékenység (színművészet). 

 feladó: a szerző 

 címzett: a közönség 

 csatorna: az előadóművész, a levegő (esetleg fényhatások, hanghatások stb.) 

 információforrás: a valóság valamely vonatkozása 

 kód: az előadó-művészet (szavalás) formanyelve 

 kódolás: a szavalás létrehozásának folyamata 

 üzenet: a szavalat 

 dekódolás: a szavalat befogadása 

c) A vers elemzése az irodalomtudomány eszközeivel történik. 

 feladó: a szerző 

 címzett:  

o lehet a versben megadott címzett 

o az olvasó 

 csatorna: könyv, szöveggyűjtemény 

 információforrás: a valóság valamely vonatkozása (téma, helyzet) 

 kód: a nyelvi jelrendszer sajátos szerveződése (alakzatok, költői képek, ritmus, rím stb.) 

 kódolás: a vers megalkotásának folyamata 

 üzenet: a vers gondolatai, érzelmei 

 dekódolás: a vers nyelvi jelrendszerének értelmezése 
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TIPP! 

Diák Mentor 

Ismételd át, mit tanultál a kommunikáció 

tényezőiről, funkcióiról, irányairól! 

Mondjon példákat a hétköznapi élet 

területeiről, melyet a tanulónak meg kell 

vizsgálnia abból a szempontból, hogy 

milyen fajta kommunikáció fordul elő az 

adott helyzetben, melyik tudományterület 

hatáskörébe tartozik a vizsgálata! 

FONTOS FOGALMAK 

 kommunikáció 

 jelrendszer 

 interdiszciplináris 

 humán tudományok 

 természettudományok 

 filozófia 

 pszichológia 

 szociológia 

 esztétika 

 médiatudományok 

 biológia 

 etológia 

 információelmélet 

 kibernetika 

 politikatudomány 

 üzleti tudományok 
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Módszertani tippek diákoknak az emelt szintű írásbeli vizsgára 

való felkészüléshez (nyelvtan) 

Az emelt szintű magyar nyelv és irodalom érettségi írásbeli feladatsora a következő részekből áll: 

 szövegértési és műveltségi feladatsor, 

 műelemző szöveg alkotása, 

 reflektáló szöveg alkotása. 

A korábbi gyakorlat szerint az emelt szintű írásbeli érettségi egy adott témát körbejáró műveltségi 

feladatsorral kezdődött. 2017-től a műveltségi tesztsor szövegértési feladattal bővül. Egy szakirányú 

szöveghez kapcsolódnak tehát a kérdések, melyek részben a szakmai szöveg értő befogadását 

vizsgálják; részben pedig a téma által felvetett problémák területén való jártasságodat mérik. Ez 

utóbbi funkció érvényesült eddig a tesztben. 

A feladatsor második része a szövegalkotást célozza. Itt csak annyi változás történt, hogy a reflektáló 

és műelemző szöveg mellől átkerült középszintre a gyakorlati írásbeliség feladata. Ez utóbbi tehát 

nem része immár az emelt szintű írásbeli szövegalkotásnak. 

A helyesírás korábbi értékelése is megváltozott, ugyanis most már a jó helyesírásodat jutalmazzák, 

és nem a hibapontok miatt romlik le az eredményed. 

Az írásbeli feladatsorban tehát a helyesírás és az íráskép súlya kissé csökkent, míg a szövegértésé 

nőtt. Úgy is mondhatjuk, hogy a módosult írásbeli érettségin a szövegértésnek köszönhetően 

növekedett az értő olvasás és a nyelvtani háttérismeretek jelentősége a korábbiakhoz képest. 

  

TANTÁRGY SZINT TÍPUS FELHASZNÁLÓ 

Magyar nyelv és irodalom Emelt szint Módszertani útmutató Diák 

TÉMAKÖR Tanulásmódszertan 

TANANYAG CÍME Felkészülés az emelt szintű írásbeli vizsgára (nyelvtan) 
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Mire ügyelj a szövegértésnél? 

 Lassan, értelmezve olvass! 

 Ceruzával húzd alá a szöveg kulcsszavait! 

 Olvasás után próbáld meg felvázolni magadban (vagy a piszkozati lapon) a szöveg 

gondolatmenetét! 

 A végén fusd át újra a szöveget! 

 Ha valamit nem értettél meg elsőre, a bekezdés egészét olvasd át! A szövegkörnyezet sokat 

segíthet az értelmezésnél. 

 A szöveg minden egyes eleme vizsgálat tárgyává válhat, így ne feledkezz meg a címről, 

szerzőről, lábjegyzetről (ha van), forrásról stb. 

 Értelmezd a kérdéseket! (Olvasd át többször is őket, hogy a legapróbb árnyalat vagy részlet 

se kerülje el a figyelmedet!) 

 Ügyelj a tipográfiára! Nem véletlenül alkalmaznak a szöveg szedésekor pl. kurzív (dőlt) 

elemeket. 

Bár a műveltségi tesztsor karakterénél fogva inkább irodalmi problémákat feszeget, a szövegértési 

feladattal bővülve a nyelvtani ismerteket, gyakorlati tudást is jobban igénybe veszi. 

Mindenképpen nézd át előtte nyelvtanból a következő területeket: 

 nyelvi szintek (hangtantól a szövegtanig), 

 kommunikációs alapismeretek és jeltan, 

 jelentéstan, 

 szövegtípusok, 

 retorikai alapfogalmak, 

 érvelés és érvfajták, 

 stíluseszközök (szóképek, alakzatok) 

 stílusrétegek, 

 helyesírásunk alapelvei, néhány elterjedt szabálya (pl. egybeírás, tulajdonnevek írása). 
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Módszertani tippek az emelt szintű írásbeli vizsgára való 

felkészítéshez (nyelvtan) 

Az emelt szintű magyar nyelv és irodalom érettségi írásbeli feladatsora a következő részekből áll: 

 szövegértési és műveltségi feladatsor, 

 műelemző szöveg alkotása, 

 reflektáló szöveg alkotása. 

A korábbi gyakorlathoz képest a feladatsor néhány eleme megváltozott. 

1) Középszintre került át a gyakorlati írásbeliség feladata. 

2) Emelt szinten a műveltségi feladatsor „szövegértési és műveltségi” feladatsorra módosult. 

3) Ez utóbbiban szakirányú szövegértési feladattal találkozhatunk (pl. irodalomról szóló szakmai 

vita/beszélgetés, interjú, könyvajánló, szakmai cikk). 

A változásokról itt olvashat bővebben, illetve itt találhatók a mintafeladatsorok is.  

http://ofi.hu/magyar-nyelv-es-irodalom-mintafeladatsorok 

Az emelt szintű írásbeli feladatsor megoldásához tehát pontos és értő olvasásra, a megértéshez 

szakirányú előismeretekre, valamint azok alkalmazására van szükség. 

Az emelt szintű feladatsorra való felkészülés tehát a következő módon történhet, a magyar nyelvi 

ismeretek szempontjából: 

 Szövegértési tesztek begyakorlása – lehetőleg olyan teszteké, melyek az irodalmat érintő 

témát dolgoznak fel. Érdemes megnézni a korábbi évek középszintű érettségi tesztjeit, illetve 

a tankönyvpiacon kapható feladatlapokat. Magában a szövegértésben rutint kell szerezni. 

 Szakirányú cikkek olvasása az interneten vagy nyomtatott formában; szépirodalmi 

folyóiratok, tanulmánykötetek átböngészése a könyvtárban. 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS FELHASZNÁLÓ 

Magyar nyelv és irodalom Emelt szint Módszertani útmutató Mentor 

TÉMAKÖR Tanulásmódszertan 

TANANYAG CÍME Felkészülés az emelt szintű írásbeli vizsgára (nyelvtan) 
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 Irodalomról, kultúráról szóló tévés és rádiós interjúk, vitaműsorok, beszélgetések 

megtekintése, meghallgatása. 

 A helyesírási szabályzat átnézése, gyakorlása pl. problémás szavak írásának rögzítése 

szókártyák segítségével. 

 A magyar nyelv tantárgy néhány átfogó témakörének átnézése, gyakorlása. (Lásd: diákoknak 

szóló módszertani tippek!) 

Lényeges, hogy az olvasottakat, látottakat vagy hallottakat megvitassuk a diákkal. A vitánál 

alkalmazhatjuk a disputa szabályait, illetve a békepipa módszerét: ez utóbbi esetben csak az 

beszélhet, akinél ott a „békepipa” (pl. egy toll), a saját véleményünk felvázolása előtt pedig 

összefoglaljuk a másiktól korábban hallott véleményt. Ez a módszer fejleszti a koncentrációt és a 

vitakészséget, valamint finomítja a problémalátást. 

 

 

 


