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FELADAT LEÍRÁSA 

Nehézségi fokozat: 

1 2 3 4 5 

Nehezítő tényezők: 

 szakkifejezések, 

 szöveg hossza, 

 az olvasottak gyakorlatba való átültetése. 

Műfaja: ismeretterjesztő szakmai szöveg. 

Feladat célja: 

 néhány típusfeladat áttekintése, begyakorlása, 

 koncentráció- és memóriafejlesztés. 

Módszertani TIPP 

 Megoldás közben érdemes betartani a feladatok eredeti sorrendjét. A feladatok ugyanis az 

elmélet letisztázásától haladnak, a megszerzett tudás ellenőrzésén keresztül egészen a 

gyakorlati alkalmazásig. 

 A szövegértés alapjául választott szöveg érettségi tételként is felhasználható a szóbelire 

való felkészülésnél. 

Témakör: Kommunikáció 

Tételcím: A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek összefüggései a kifejezésmóddal 

 

  

TANTÁRGY SZINT TÍPUS 

Magyar nyelv és irodalom Középszint Szövegértési teszt 
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A kommunikáció feltételei 

A kommunikáció nem más, mint a felek (az adó és a vevő) közötti információcsere. A kommunikáció 

létrejöttéhez az alábbi feltételek (tényezők) szükségesek:   

 az üzenet közlője (adója), 

 az üzenetet befogadója (vevője), 

 a kommunikáció eszközéül szolgáló közös jelrendszer (azaz, amit a résztvevők mindegyike 

ért), mely állhat: 

 nyelvi és 

 nem nyelvi jelekből. 

 a jelekből álló üzenet. 

 

A jelek egy része az üzenet lényegi információit tartalmazza, a jelek fennmaradó része ezt az 

információt részletezi, körbeveszi, „becsomagolja”, de nem tartozik szorosan a lényeghez – idegen 

szóval – redundanciának nevezzük. Ha túl sok a lényegtelen elem egy üzenetben, azt mondjuk, 

redundáns. 

A közlő és a befogadó között létesülő kapcsolat és ennek feltételei: 

 a közvetítő közeg, azaz a csatorna, 

 a kellően alacsony zajszint (a csatornában ne legyen az üzenet továbbjutását zavaró tényező: 

például zörejek, kapcsolati hiba, jelentésbeli, megértést akadályozó zavarok stb.) 

 

Kommunikáció nem csak az emberek között működik, hanem az állatvilágban, az állat–ember 

kapcsolatban is, mi több a gépek – például a számítógép – is lehet kommunikációs kapcsolatban 

az emberrel vagy egy másik géppel. 

 

A kommunikáció folyamata 

A kommunikációs folyamatban az adótól (feladótól) indul az információ, az üzenet, amely a 

vevőhöz (címzetthez) valamilyen csatornán keresztül jut el. A résztvevők közötti kapcsolat, a 

kommunikáció kontextusa és a felek világról való tudása befolyásolja a kommunikáció tartalmát 

és módját. 

Az üzenet közös jelrendszerbe való átültetését kódolásnak, megértését, megfejtését dekódolásnak 

nevezzük. 

Visszacsatolásnak azt a tevékenységet nevezzük, amikor a befogadó valamilyen módon válaszol 

(reagál) a közlő által elmondottakra. Ha két ember beszélget, a befogadó folyamatosan 

visszacsatol. 

KOMMUNIKÁCIÓ 



 

 

03. 

3 

A kommunikáció funkciói 

A legkülönfélébb célokkal kommunikálunk. Van, hogy csak közölni szeretnénk valamilyen 

információt, ekkor a kommunikáció tájékoztató szerepe az elsődleges. Ilyenkor főleg kijelentő 

mondatokat használunk. A kommunikációs folyamat kifejező szerepére akkor helyezünk nagy 

hangsúlyt, ha érzelmeinket, hangulatunkat, érzéseinket akarjuk közölni. Ehhez természetesen 

leginkább felkiáltó vagy óhajtó mondatokat használunk. Amikor kérni vagy épp felszólítani 

szeretnénk, a kommunikáció felhívó szerepe kerül előtérbe (felszólító és óhajtó mondatokkal). 

A kommunikációban beszédcselekvésnek nevezzük azokat az aktusokat, amelyekkel „képletesen 

csinálunk valamit”. Ilyen a köszönés (megnyitom–bezárom), ez a kapcsolatnyitó, kapcsolatzáró 

szerep, és a kapcsolatfenntartásnak is vannak technikái, ilyen a visszakérdezés vagy neutrális 

témák (pl. az időjárás) felvetése. 

Az üzenetnek gyakran az információátadás mellett, vagy azon kívül, a gyönyörködtetés is lehet a 

célja. Ekkor a kommunikáció esztétikai szerepe válik elsődlegessé. 

A kommunikáció értelmező szerepének nevezzük (metanyelvi funkció) azt, amikor magáról a 

nyelvről, a nyelv segítségével beszélünk, vagy az üzenetet magát minősítjük, az üzenet tartalmához 

való viszonyunkat fejezzük ki. (Pl. gúnyos hanglejtéssel mondjuk, és így a tartalom a szótári 

jelentésének ellenkezőjébe fordul.) 

A kommunikáció funkciói általában egyszerre vannak jelen a kommunikációs folyamatban, 

elszigetelten ritkán fordulnak elő. 

 

Forrás: Magyar nyelv és kommunikáció 9., Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2014., 18. és 22. o. 
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FELADATOK 

JELÖLD, HOGY SZERINTED AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEK KÖZÜL MELYIK A KOMMUNIKÁCIÓ! NE 

FELEJTSD EL, HOGY VALAMI CSAK ANNAK SZÁMÁRA JEL, AKI ISMERI A JELENTÉSÉT. 

 

TEVÉKENYSÉG 
KOMMUNIKÁCIÓ-E? 

IGEN NEM 

Levélírás számítógépen. (Az ember és a számítógép 

között.) 
  

Takarítás söprűvel. (Az ember és söprű között.)   

Csöngetés. (A csöngető ember és a csöngetést halló ember 

között.) 
  

Festés. (A festő ember és a festő embert néző ember 

között.) 
  

A kutya odafut a gazda füttyentésére. (A gazda és a kutya 

között.) 
  

A papagáj mellett szól a rádió. (A papagáj és a rádió 

között.) 
  

 

HÚZD ALÁ A HELYES VÁLASZT! 

 

1. A kommunikációs tényezők közül melyik elem közös ismerete a legfontosabb a 

kommunikáció létrejötte szempontjából? 

a) A csatornáé. 

b) A kódé. 

c) A partneré. 
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2. Mit értünk kommunikáción? 

a) Az információk átadását, illetve cseréjét. 

b) A kommunikációs eszközök használatát. 

c) Mindenféle emberi viselkedést. 

3. Az alábbiakban felsoroltak közül melyik nem tekinthető a kommunikáció alapvető 

tényezőjének? 

a) Az adó–üzenet–vevő. 

b) A kapcsolat–csatorna–kód. 

c) A zaj–esztétikai megformáltság–háttérmagyarázat. 

4. A kommunikáció során nyelvészeti szempontból mit értünk zaj alatt? 

a) A túl hangos beszédet. 

b) Bármely megértést zavaró tényezőt. 

c) A metakommunikációt. 

5. Ha üres szobában szól egy rádió, megvalósul-e nyelvészeti értelemben a 

kommunikáció? 

a) Igen, hiszen van feladó. 

b) Nem, mert nincs befogadó. 

c) Csak akkor, ha nem recseg a rádió. 

6. Ha a vonat ablakából integet az utas a peronon álló hozzátartozóinak, megvalósul-e a 

kommunikáció? 

a) Igen, hiszen van adó, vevő, és értelmezhető a nem verbális kód, az integetés. 

b) Nem, hiszen nem beszélnek egymással. 

c) Vélhetően nem, mert elnyomják a zajok. 
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7. Igaz-e az az állítás, hogy egy mondat mindig ugyanazt jelenti különböző szituációkban? 

a) Nem, mert egy mondat jelentése mindig a beszédhelyzettől függ. 

b) Igen, hiszen az adott mondat mindig ugyanolyan jelentésű szavakból áll. 

c) Igen, hiszen a helyzet nem befolyásolja a jelentést. 

8. Mit jelent a fogalom: redundancia? 

a) Az üzenet lényege. 

b) Az üzenet lényegen túli része. 

c) Szövegrövidítést. 

9. Mi a funkciója a köszönésnek a személyközi kommunikációban? 

a) A kapcsolat nyitására vagy zárására szolgáló beszédcselekvés. 

b) Nincs funkciója, csupán szokás. 

c) Érzelemkifejező funkciója van. 

  



 

 

03. 

7 

ÁLLAPÍTSD MEG AZ ÁLLÍTÁSOKRÓL, MELYIK IGAZ, ÉS MELYIK HAMIS! 

 

ÁLLÍTÁS IGAZ HAMIS 

A kommunikációhoz csupán két résztvevő 

szükséges.  
  

A kommunikáció csak akkor valósul meg, ha a 

feladó és a címzett egyaránt érti a kódot. 
  

Egy-egy alkalommal nincs minden 

kommunikációs tényezőre szükség. 
  

Ugyanaz a mondat eltérő helyzetekben is 

ugyanazt jelenti. 
  

A kommunikációt csak a tények közlésére 

használjuk. 
  

A kommunikáció funkciói között 

megkülönböztetünk elsődleges (tájékoztatás, 

kifejezés, felhívás) és másodlagos szerepeket 

(kapcsolatfelvétel/tartás/zárás, esztétikai és 

értelmező szerep). 

  

Abban az esetben, ha a befogadó az üzenetet 

nem értette meg, nem valósult meg a 

kommunikáció. 

  

 

 

12. „Ott vagy még a vonalban?” kérdésben melyik kommunikációs funkció érvényesül? 

a) A kapcsolatfenntartó szerep. 

b) A tájékoztatásra vonatkozó kérdés. 

c) Az értelmező szerep. 
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MEGOLDÁSOK 

JELÖLD, HOGY SZERINTED AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEK KÖZÜL MELYIK A KOMMUNIKÁCIÓ! NE 

FELEJTSD EL, HOGY VALAMI CSAK ANNAK SZÁMÁRA JEL, AKI ISMERI A JELENTÉSÉT. 

 

TEVÉKENYSÉG 
KOMMUNIKÁCIÓ-E? 

IGEN NEM 

Levélírás számítógépen. (Az ember és a számítógép 

között.) 
X  

Takarítás söprűvel. (Az ember és söprű között.)  X 

Csöngetés. (A csöngető ember és a csöngetést halló ember 

között.) 
X  

Festés. (A festő ember és a festő embert néző ember 

között.) 
 X 

A kutya odafut a gazda füttyentésére. (A gazda és a kutya 

között.) 
X  

A papagáj mellett szól a rádió. (A papagáj és a rádió 

között.) 
 X 

 

 

1. A kommunikációs tényezők közül melyik elem közös ismerete a legfontosabb a 

kommunikáció létrejötte szempontjából? 

b) A kódé. 

2. Mit értünk kommunikáción? 

a) Az információk átadását, illetve cseréjét. 

3. Az alábbiakban felsoroltak közül melyik nem tekinthető a kommunikáció alapvető 

tényezőjének? 

c) A zaj–esztétikai megformáltság–háttérmagyarázat. 
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4. A kommunikáció során nyelvészeti szempontból mit értünk zaj alatt? 

b) Bármely megértést zavaró tényezőt. 

5. Ha üres szobában szól egy rádió, megvalósul-e nyelvészeti értelemben a 

kommunikáció? 

b) Nem, mert nincs befogadó. 

6. Ha a vonat ablakából integet az utas a peronon álló hozzátartozóinak, megvalósul-e a 

kommunikáció? 

a) Igen, hiszen van adó, vevő, és értelmezhető a nem verbális kód, az integetés. 

7. Igaz-e az az állítás, hogy egy mondat mindig ugyanazt jelenti különböző szituációkban? 

a) Nem, mert egy mondat jelentése mindig a beszédhelyzettől függ. 

8. Mit jelent a fogalom: redundancia? 

b) Az üzenet lényegen túli része. 

9. Mi a funkciója a köszönésnek a személyközi kommunikációban? 

a) A kapcsolat nyitására vagy zárására szolgáló beszédcselekvés. 
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ÁLLAPÍTSD MEG AZ ÁLLÍTÁSOKRÓL, MELYIK IGAZ, ÉS MELYIK HAMIS! 

 

ÁLLÍTÁS IGAZ HAMIS 

A kommunikációhoz csupán két résztvevő 

szükséges.  
 X 

A kommunikáció csak akkor valósul meg, ha a 

feladó és a címzett egyaránt érti a kódot. 
X  

Egy-egy alkalommal nincs minden 

kommunikációs tényezőre szükség. 
 X 

Ugyanaz a mondat eltérő helyzetekben is 

ugyanazt jelenti. 
 X 

A kommunikációt csak a tények közlésére 

használjuk. 
 X 

A kommunikáció funkciói között 

megkülönböztetünk elsődleges (tájékoztatás, 

kifejezés, felhívás) és másodlagos szerepeket 

(kapcsolatfelvétel/tartás/zárás, esztétikai és 

értelmező szerep). 

X  

Abban az esetben, ha a befogadó az üzenetet 

nem értette meg, nem valósult meg a 

kommunikáció. 

X  

 

 

12. „Ott vagy még a vonalban?” kérdésben melyik kommunikációs funkció érvényesül? 

a) A kapcsolatfenntartó szerep. 


