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I. A kommunikáció fogalma, jellemzői 

1. Mi a kommunikáció? 

 

 

2. Milyen tényezőkre van szükség a kommunikációs folyamat megvalósulásához? 

 

 

 feladó (adó): aki közöl valamit, 

 befogadó (vevő, címzett): akinek a feladó az üzenetét küldi, 

 üzenet: az a gondolatsor, amelyet a feladó közölni kívánt, 

 kód: az a jelrendszer, amely segítségével a feladó a közlendőjét üzenetté formálja, 

 kódolás: a feladónak az a tevékenysége, mely során a feladó létrehozza az üzenetet 

valamely jelrendszer segítségével, 

 dekódolás: a befogadónak az a tevékenysége, mely során értelmezi a küldött jeleket, 

jelrendszert, üzenetet, 

 csatorna: az a közvetítő közeg, amelyen az üzenet áthalad, amely a kapcsolatot biztosítja a 

két fél között, 

  közös előismeretek: az üzenetben megfogalmazott valóságelem ismerete, 

  beszédhelyzet: az a szituáció, amelyben megvalósul az üzenetváltás. 

3. Melyek a kommunikáció leggyakoribb funkciói? 

 

 

 Tájékoztatás, ismeretek, tények közlése, 

 érzelmek, hangulatok kifejezése, 

 felszólítás cselekvésre (felszólítás, tiltás), 

 kapcsolattartás, 

 értelmezés, 

 poétikai (szépirodalmi).  

A kommunikáció információcserét, az információ átadását jelenti valamely jelrendszer 

szándékos és kölcsönös felhasználásával. 

A kommunikáció tényezői: 

A kommunikáció leggyakoribb funkciói: 
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4. Milyen egyéb tulajdonságai vannak a kommunikációnak? 

A kommunikáció módja szerint: 

 közvetlen és 

 közvetett lehet (attól függően, hogy a felek személyesen jelen vannak-e vagy sem). 

 

A visszajelzés módja szerint: 

 egyirányú és 

 kétirányú (attól függően, hogy van-e lehetőség azonnali visszajelzésre vagy sem). 

 

A felhasznált kód szerint: 

 nyelvi és 

 nem nyelvi (pl. testbeszéd, a nyelv zenei kijelzőeszközeinek alkalmazása stb.) 

 

A kommunikációs felek szerint: 

 én-kommunikáció (belső beszéd),  

 személyközi kommunikáció (két vagy több személy közötti kommunikáció), 

 tömegkommunikáció (tömegeknek szól valamely technikai közvetítő eszköz által, pl. rádió, 

TV stb.). 
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II. A kommunikációs zavar 

1. Mikor beszélhetünk eredményes kommunikációról? 

 

 

Az eredményesség érdekében az üzenetnek  

 pontosnak,  

 nyelvileg jól megformáltnak és 

 egyértelműnek kell lennie. 

2. Mit értünk a zaj fogalma alatt a kommunikáció során? 

 

 

A kommunikációt zavaró tényező lerontja a kommunikációs teljesítményt. 

3. Melyek a kommunikációs zavar forrásai? 

 

 

  a feladó nem tudja gondolatait kifejezni (például valami miatt nem képes beszélni, nem 

ismeri a nyelvet), 

 a címzett nem tud dekódolni (például rosszul hall, nem tud megfelelően olvasni nem ismeri a 

jeleket), 

 a küldő és a címzett viszonya kiegyensúlyozatlan, vagy éppen rossz (például valamelyik fél 

megsértődött, nem akar kommunikálni, hiányzik a tisztelet a partnerek között),  

 az üzenet hiányos vagy terjengős, 

 a közlés befogadását célzás, ködösítés, semmitmondás nehezíti, 

 a kód megértését azonos alakú szavak (pl. toll), rétegnyelvi szavak (például: dohány) 

nehezítik, 

 a csatorna működését zavarja valami (például: zörejek, rossz fényviszonyok), 

A kommunikáció, a közlésfolyamat akkor eredményes, ha az üzenet elér a vevőhöz, aki azt 

az adó szándéka szerint értelmezni.  

A kommunikáció során fellépő bármilyen zavaró tényezőt a kommunikációelméletben zajnak 

nevezzük. 

A zavar forrása lehet: 
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 a szituáció nem az előzetes várakozásoknak megfelelően alakul – például: egy ünnepi beszéd 

támadóvá válik, 

 a kontextus (a szövegkörnyezet) nem világos, 

 a közös előismeretek hiányoznak (például: öltözködési szabályok, viselkedési szabályok az 

egyes kultúrákban). 

 

III. A meggyőzés és a manipuláció közötti különbség 

1. Miből ismerhetjük fel, hogy meggyőzéssel vagy manipulációval van dolgunk? 

 A kommunikáció során a feladó a befogadót befolyásolni akarja, vagyis azt akarja, hogy 

megértsen, átérezzen valamit. 

 A meggyőzés során a befogadó tudja, hogy hatni akarnak rá. Képes mérlegelni a feladó érveit, 

elfogadni vagy cáfolni azokat. Képes szabadon dönteni. 

 A befogadó ebben az esetben nincs tudatában a befolyásolásnak, ezért nem tud szabadon 

dönteni. 

 

2. Mi a manipuláció célja? 

 

 

 A feladó valódi szándéka rejtett, a befogadó nem ismeri fel. 

 A manipulációt a befogadó lehet, hogy sejti, de bizonyítani nem tudja. 

  

A meggyőzés kétoldalú folyamat, a manipuláció viszont a feladó egyoldalú hatása a 

befogadóra. 

A feladó azért manipulál, hogy a befogadó az ő számára döntsön kedvezően. 
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3. Melyek a legalapvetőbb manipulációs eszközök? 

 

 

 a tények elhallgatásával, 

 a felesleges részletek elterelő hatásával, 

 kétértelműséggel, 

 célozgatással, 

 hibás érveléssel. 

 

Példák a hibás érvelésre: 

 a szándékos félreértés, eltorzítás, kiforgatás, 

 a szövegkörnyezetből való kiragadás, 

 elterelés a témától, 

 az általánosítások, 

 a közvéleményre hivatkozás (ami nem biztos, hogy igaz), 

 a másokra való hivatkozás, 

 a nem ellenőrizhető források, adatok, 

 a beszédpartner támadása kérdésekkel, választás elé állítással. 

  

Manipulálni lehet: 
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IV. Az elvárás, kényszerítés, megfelelés 

1. Mit értünk elvárás alatt? 

 

 

 

2. Mi a kényszerítés, megfelelés? 

 

 

Ha a kényszerítő körülmény megszűnik, nincs tovább hatással a befogadóra. 

 

Felhasznált irodalom: 

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

ISBN 978-963-697-642-2 (9–10. o.) 

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

számára. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2014. ISBN 978-963-19-7461-4 (16–23. o.) 

3. Fráter Adrienn: Magyar nyelv a középiskolák számára, 10. osztály. Mozaik Kiadó – Szeged, 2011. 

ISBN 978-963-697-642-2 (131–133. o.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elvárás azt jelenti, hogy a befogadó a feladó szándékai, céljai, azaz elvárásai szerint 

cselekszik.  

A kényszerítés során a befogadó tudja, hogy manipulálják, mégis engedelmeskedik, 

megfelel a befogadó elvárásainak valamely büntetés elkerülése vagy valamely jutalom 

elnyerése érdekében. 

 



 

 

A KOMMUNIKÁCIÓS ZAVAR, MANIPULÁCIÓ, ELVÁRÁS, MEGFELELÉS (FELADATOK) 

02. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatok 

1. Készítsd el a kommunikáció folyamatának ábráját! 

 

  

TANTÁRGY SZINT TÍPUS 

Nyelvtan Középszint Segédanyag 

TÉMAKÖR Kommunikáció 

TANANYAG CÍME 
A kommunikációs zavar, manipuláció, elvárás, megfelelés 

(feladatok) 

Ajánlott olvasmány: 

Bártházi Eszter: Manipuláció, valamint manipulációra alkalmas nyelvhasználati eszközök a 

sajtóreklámokban 

http://www.c3.hu/~magyarnyelv/08-4/barthazi.pdf 

 

http://www.c3.hu/~magyarnyelv/08-4/barthazi.pdf
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2. Tanulmányozd a http://a.te.ervelesi.hibad.hu/ oldalt! A manipulatív érvelés különböző típusainak 

magyarázatát és példáit olvashatod ezen az oldalon. 

 

3. Olvass el és vizsgálj meg egy olyan tematikájú újságcikket, amihez értesz, majd állapítsd meg, 

mennyire hiteles, esetleg milyen ferdítések, csúsztatások, manipulációk találhatóak benne! 

 

 

TIPP! 

Ismételd át az érvelésről tanultakat! 

Hírek, újságcikkek olvastatásával, a 

hétköznapi kommunikáció 

megfigyeltetésével gyakoroltassuk a 

manipuláció felismerését! 

FONTOS FOGALMAK 

 kommunikáció, információcsere 

 feladó, kód, csatorna, üzenet, befogadó, kódolás, dekódolás, közös előismeret, 

beszédhelyzet 

 tájékoztatás, kifejezés, felhívás, kapcsolattartás, értelemező szerep, poétikai 

szerep 

 közvetett, közvetlen kommunikáció 

 egyirányú, kétirányú kommunikáció 

 közvetett, közvetlen kommunikáció 

 nyelvi, nem nyelvi kommunikáció 

 én-kommunikáció, személyközi kommunikáció, tömegkommunikáció 

 zaj, zavar 

 meggyőzés 

 manipuláció 

 elvárás 

 kényszerítés 

 megfelelés 
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ÁLTALÁNOS JÓ TANÁCSOK  

HOGYAN KÉSZÜLJ A MAGYAR ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIRE? 

1. Haladj sorban, ne össze-vissza! 

2. Ha egy feladatnál elakadsz, menj tovább, és csak a végén térj vissza rá, mert elúszhatsz az 

idővel. 

3. A sorokban maradj, mert ami „túlfut”, azt nem veszik figyelembe. 

4. Melyiket válaszd? Vers vagy próza?  

Az eredményes feladatmegoldáshoz alapos műismeret kell, hiszen az érvelés lényege, hogy 

állításainkat a műből való szó szerinti vagy tartalmi idézetekkel támasszuk alá. Ez egy prózai 

műnél sokkal időigényesebb (amit fokoz a vizsgadrukk és az ebből adódó kapkodás), mint egy 

versnél, ahol könnyebben áttekintheted a szöveget.   

5. Érdemes a régebbi érettségik esszéfeladatait tanulmányozni, és kipróbálni a vázlatírást. Az 

eredményt hasonlítsd össze a megoldókulccsal. Itt az is kiderülhet, ha a feladatértelmezésben 

vannak gondjaid. 

6. Gyakorold a címadást! Ellenőrizd, a cím mennyiben fejezi ki az esszéd tartalmát, 

mondanivalóját!  

7. Írj próbaesszét, és olvasd fel hangosan magadnak vagy valaki másnak! Ez mindig jó teszt arra, 

hol nagyon „gagyik”, érthetetlenek, vagy tengeri kígyósan hosszúak a mondataid.  

8. A szöveged – a bevezetés és a befejezés is – legyen konkrét, informatív, ne írj 

általánosságokat, közhelyeket! Önmagában attól, hogy sok betű van a papírodon, nem kapsz 

jobb értékelést. 

9. Ha érvelést írsz, az elején tisztázd az álláspontodat! 

10. Nem mellékes az olvashatóság és a helyesírás.  

 Írj áttekinthetően, a szöveget tagold, a sorok ne csússzanak egymásra! 

 Hagyj időt az átolvasásra, használd a helyesírási szótárt! 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS FELHASZNÁLÓ 

Magyar nyelv és irodalom Középszint Módszertani útmutató Diák 

TÉMAKÖR Általános tanácsok 

TANANYAG CÍME Felkészülés az írásbelire 
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ÁLTALÁNOS JÓ TANÁCSOK 

HOGYAN SEGÍTSÜK A DIÁKOT A FELKÉSZÜLÉSBEN? 

1. Az írásbeli érettségire való felkészülés során az a cél, hogy a diákok szövegértés és 

szövegalkotás terén is kellő rutinra tegyenek szert. 

2. Mindkettő esetében lényeges elem a helyesírás. 

 A helyesírás gyakorlása történhet feladatlapok, tesztek segítségével, ma már az 

interneten is sok gyakorlási lehetőséget találhatunk. 

 A helyesírásban számos olyan jelenségre, szabályra bukkanhatunk, melynek könnyen 

megjegyezhető, logikus magyarázata van. Ezeket a magyarázatokat érdemes egyszerű 

ábrába foglalni, hogy könnyebben bevésődjenek (pl. a „tovább” használata). 
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Magyar nyelv és irodalom Középszint Módszertani útmutató Mentor 

TÉMAKÖR Általános tanácsok 

TANANYAG CÍME Felkészülés az írásbelire 

EGYBE! KÜLÖN! 

pl. tovább eszik pl. továbbmegy 

Időben Térben 

TOVÁBB 
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 Azokat az elemeket, amelyekhez nem rendelhetünk direkt, logikus szabályt (pl. az ly-os 

szavak írása) szintén érdemes vizualizálni. Javasoljuk, hogy a leggyakrabban használt, 

hagyományos írásmódú szavakat érdemes nagy méretben kinyomtatni, és szem előtt 

tartani az íróasztalon, a hűtőn stb. 

 Ha gyakran látjuk helyesen leírva, nagyobb az esély, hogy helytelenül leírva már „bántani 

fogja” a szemünket. 

 Régi aranyszabály: olyan szavakat kell leírni az érettségin, aminek az írásmódjában biztos 

az ember. Csak ha elkerülhetetlen (nincs rá szinonima, vagy nehézkes a körülírása), 

akkor nézzük meg a Helyesírási szótárban (érettségin bent van!). Egyébként időrabló 

lehet a szavak kikeresése. 

 Ügyelni kell arra is, hogy végig olvasható maradjon az íráskép. 

3. A helyesírás mellett nagyon fontos még a szöveg tagolása is. A dolgozat beadása előtt 

ellenőrizni kell, hogy megvannak és felismerhetőek-e a bekezdések. A tagolás azonban nem 

csak a szöveg, de a mondatok esetén is lényeges: a túlságosan hosszú és bonyolult, azaz 

túlterhelt mondatokat érdemes szétbontani pl. 2 mondatra. 

4. A nyelvhelyességi hibák önjavítása a legnehezebb. Ha egy fordulatban nem biztosak, hogy 

helyesen használják-e, inkább írják körbe. 

5. Hívjuk fel a diákok figyelmét, hogy a végén mindig olvassák el újra a feladatot, és ellenőrizzék, 

hogy valamennyi elemére megadták-e a szükséges választ.    

 


